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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
Even terug naar 16 en 17 augustus. De 1000-soortendag was een groot 
succes. Alle natuurclubs uit het Gooi deden mee, zowel de infoschuurge-
bruikers als de andere Gooise natuurwerkgroepen. Onder de bezielende 
leiding van Fred van Klaveren en Theo van Mens probeerden ongeveer 80 
mensen in één dag 1000 soorten te inventariseren. De activiteit begon op 
zaterdagavond om 18:00 uur met het zoeken naar vleermuizen en nacht-
vlinders. Zondagochtend vroeg stond de radioploeg van Vroege Vogels op 
de natuurbrug om alvast een aftrap te geven voor de vogelwaarnemingen. 
Rond 10:00 uur liep de infoschuur vol met de deelnemers die in de diverse 
natuurgebieden soorten gingen inventariseren. Er was door Waarneming.nl 
een website ter beschikking gesteld voor de waarnemingen op deze 1000-
soortendag. Het draaiboek dat was samengesteld door Fred en Theo werk-
te uitstekend. Om 17:00 uur werd de dag afgesloten met een drankje dat 
door GNR werd aangeboden. Op dat moment waren er al meer dan 900 
soorten ingevoerd op de website. Hoewel het die dag niet eens mooi weer 
was, zijn er uiteindelijk toch 1007 soorten geregistreerd. De eindstand kan 
nog oplopen, want er moeten nog soorten worden gedetermineerd. 
 
De dag had twee doelen. Ten eerste wilde de KNNV alle groene organisa-
ties verbinden door een gezamenlijke activiteit in met elkaar verbonden 
natuurgebieden. Het tweede doel was natuurlijk het laten zien dat er meer 
dan 1000 soorten te vinden zijn in een relatief klein gebied.  
 
Er zijn ook nog enkele kritische noten. De website die gemaakt was door 
Waarneming.nl stond op naam van de Vogelwerkgroep het Gooi. Dit bracht 
verwarring tijdens het radioprogramma Vroege Vogels. De KNNV, de motor 
achter deze dag, werd nu niet genoemd: een ongelukkige communicatie-
stoornis. De volgende keer moeten meer natuurclubs bij de organisatie 
worden betrokken. Het moet niet zo zijn dat de hele organisatie op de 
schouders van slechts twee mensen rust. We verwachten het verslag van 
deze dag pas eind dit jaar. Dit zou de volgende keer wel sneller mogen.  
 
Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan de 1000-soortendag hartelijk 
bedanken, met name het GNR voor de sponsoring en Vereniging Natuur-
monumenten en GNR voor het verstrekken van de vergunningen. Zonder 
medewerking van de terreinbeheerders was deze dag heel anders verlo-
pen! 
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De 1000-soortendag is niet het enige project waaraan de afgelopen perio-
de is gewerkt.  
 
De mossenexcursies met 
Theo van Mens worden 
steeds meer echte werk-
groep excursies. Als er 
zoveel deelnemers blijven 
komen, dan kunnen we 
binnenkort een echte 
mossenwerkgroep oprich-
ten en kunnen we mis-
schien met de werkgroep 
in oprichting een determi-
natiemiddag organiseren. 
 
Het samengaan van de Convo en de Kleine Ratelaar (KNNV en IVN) is in 
de uitvoerende fase gekomen. Met de drukker is een overeenkomst geslo-
ten. Nu wordt er gekeken wanneer de eerste Grote Ratelaar gaat verschij-
nen. 
 
Op 11 december hopen wij dat iedereen weer op onze jaarlijkse leden- 
voor ledenavond in de Infoschuur Gooi komt. Het is altijd een heel gezellige 
avond. Op 4 januari 2015 treffen we elkaar dan weer op de Pier in Huizen 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
In 2015 willen wij een werkgroep oprichten die zich gaat bezighouden met 
de invulling van de viering van ons 100-jarig bestaan in 2016. Het is de 
bedoeling dat deze werkgroep niet alleen uit bestuursleden gaat bestaan! 
  
Tot slot wens ik iedereen goede feestdagen toe en een gelukkig 2015 met 
veel mooie waarnemingen. 
 
Ellie Fluitsma 
 

BOMEN: DE EIK 

 
Eiken zijn dominante boomsoorten in bijna alle Nederlandse typen bos. Ze 
worden bovendien vaak als straatbeplanting gebruikt. Het herkenbare ge-
lobde blad en de eikels maken dat eiken nauwelijks met andere soorten 
zijn te verwarren. Dit maakt de eik, zonder enige twijfel, de bekendste 
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boom in ons land.  Toch merk ik, dat vooral kinderen niet meer weten hoe 
een eik er uit ziet. 
 
Eik is het grootste geslacht binnen de beukenfamilie. Er zijn wereldwijd 
ongeveer 500 soorten. Eiken komen hoofzakelijk voor op het noordelijk 
halfrond. De meeste (ongeveer 300) zijn te vinden in de Verenigde Staten 
en Mexico. Ook China heeft ongeveer 100 soorten. Nederland heeft slechts 
twee inheemse soorten, de zomer-  (Quercus robur) en de wintereik (Q. 
petrea). Bij onze zuiderburen komt nog een derde soort voor, de zachte eik 
(Q. pubescens). Daarnaast is er nog een ingeburgerde soort,  de Ameri-
kaanse eik (Q.rubra), die hier vanaf het begin van de negentiende eeuw 
massaal voor houtproductie is aangeplant. 
 
Naast deze vier zijn er nog enkele soorten, die regelmatig als straatboom 
worden aangeplant zoals de moeraseik (Q. palustris) uit de Verenigde Sta-
ten, de moseik (Q.cerris) uit Turkije en de Hongaarse eik (Q. frainetto) uit 
centraal Europa. 

 
Eiken zijn éénhuizig. Het meest 
kenmerkende van de beukenfa-
milie is dat er één of meer vrou-
welijke bloemen tijdens de bloei 
zijn omgeven door een gemeen-
schappelijk omwindsel. Na de 
bloei vergroeit dit omwindsel tot 
een stevige structuur die de 
vruchten geheel of gedeeltelijk 
omsluit. Deze structuur wordt 
een napje genoemd. Bij de eiken 
omvat het omwindsel maar één 
bloempje met drie stempels. Het 
bloempje bestaat uit drie hokjes 
die elk twee zaadknoppen be-
vatten. Van de zes zaadknoppen 
komt na de bestuiving slechts 
één zaadknop tot ontwikkeling. 
De éénzadige vrucht groeit uit 
tot een eikel. Het omwindsel 
groeit met de vrucht mee en 
vormt zo het eikendopje. 
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Eiken zijn typische windbestuivers. De mannelijke bloeiwijze bij eiken is 
een ijl hangend katje. De bloempjes hebben een zes- tot achtslippig 
bloemdek en vier tot acht meeldraden.  Ze verschijnen begin mei tegelijk 
met het blad. 
 
De bladstand bij eiken is verspreid. De twijgen zijn meestal enigszins vijf-
kantig op doorsnede. De knoppen zijn vaak stomp en hebben veel dak-
pansgewijs geplaatste knopschubben.  De knoppen staan naar het eind 
van de twijgen toe steeds dichter op elkaar gedrongen, zodat ze eindeling-
se groepjes vormen. 
 
De beide Amerikaanse soorten 
Q.rubra en Q. palustris behoren 
tot de zogenaamde rode eiken 
(black oaks), zo genoemd naar 
de donkere kleur van het hout.  
Bij deze soorten lopen de blad-
lobben vaak zeer spits uit.  An-
ders dan bij de hier inheemse 
soorten, ontwikkelen de eikels 
zich over een periode van an-
derhalf jaar.  Het blad van de 
moeraseik is dieper ingesneden 
en veel kleiner dan dat van de 
Amerikaanse eik. Het heeft 
duidelijke okselbaarden (doma-
tiën) in de nerfoksels. Op de 
takken zie je in de winter veel 
kleine rechtopstaande twijgjes. 
Dit heeft de soort zijn Engelse 
naam “pin oak” bezorgd.  De 
moeraseik  komt oorspronkelijk  
voor  langs de rivieren in het 
noordoosten van de Verenigde 
Staten en wordt ongeveer 25 meter hoog.  Het is hier een prachtige straat-
boom met spectaculaire herfstkleuren. 
 
De Amerikaanse eik is in Nederland een ingeburgerde bosbewoner. Hij 
heeft net als de beuk de neiging om het bos volledig voor zichzelf op te 
eisen. Hij heeft een gladde grijze schors en tot 20 centimeter grote spits 
gelobde bladeren. Hij werd in het begin van de achttiende eeuw in Europa 
ingevoerd. Vanaf het begin van de negentiende eeuw wordt hij in Neder-
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land geïntroduceerd voor de houtproductie. De soort is door zijn buiten-
landse herkomst ongevoelig voor veel ziekten en plagen. Er zijn op de 
Amerikaanse eik tot nu toe slechts twaalf insecten- of mijtensoorten  vast-
gesteld. Ter vergelijking: op onze inheemse soorten zijn dit er meer dan 
400. Hij heeft hier één soorteigen parasiet, de Amerikaanse ooglapmot  
(Bucculatrix ainsliella). De rupsen van dit vlindertje eten het blad van deze 
eik kaal. 
 
De moseik (Q.cerris) is hier in Nederland vooral in gebruik als straatboom. 
Hij is goed bestand tegen droogte, wind en strooizout. Hij lijkt qua uiterlijk 
sterk op de zomer- en de wintereik, maar heeft een iets smallere  kroon.  
Het blad is langwerpiger en smaller dan dat van de inheemse eiken. Hij 
heeft zijn naam te danken aan de mosachtige bladslippen op de eikendop-
jes en op de winterknoppen. Net als bij de Amerikaanse soorten, rijpen de 
eikels in 18 maanden. De soort is in 1735 in Nederland geïmporteerd. Di-
verse gallen die je op de zomer- en wintereik vindt, komen ook op de 
moseik voor. 
 
Ook de Hongaarse eik (Q. frainetto) is in het Gooi op diverse plaatsen als 
straatboom aangeplant. De boom is direct aan het fraaie diep gelobde blad 
te herkennen. De grote eikels worden net als bij de inheemse eiken in zes 
maanden gevormd. Ze zijn zeer bitter van smaak en worden in sommige 
landen als koffiesurrogaat gebruikt. Het zijn snelgroeiende bomen die in 
Nederland vaak worden geënt op een onderstam van moseik. Er staat een 
prachtig exemplaar in Amersfoort (kruising Bisschopsweg/Rubensstraat). 
De soort  komt oorspronkelijk uit de Balkan en werd aan het einde van de 
negentiende eeuw in ons land ingevoerd. In de Balkan wordt de soort  
frainetto genoemd, hieraan heeft hij zijn wetenschappelijke naam te dan-
ken. 
 
De inheemse eiken behoren allemaal tot een groep nauw verwante soorten 
die witte eiken (white oaks) wordt genoemd.  Hier vinden we vooral de zo-
mereik, de wintereik vooral in het oosten van ons land. Ter hoogte van de 
Veluwe komen we beide soorten tegen. Hier kan men ook exemplaren 
vinden van Q. x rosacea, een kruising tussen beide soorten. 
De zomereik is heel variabel van uiterlijk. Afhankelijk van de standplaats 
varieert de eik van een mottige struik tot een ware reus.  De zomereik heeft 
zittende bladeren met een afgeknotte bladvoet, die vaak zelfs  ‘oortjes’ 
vormt.  Bij zomereiken zie je een eigenaardigheid, dat ruim een maand na 
het uitlopen van het blad er opnieuw knoppen gaan uitlopen. Dit verschijn-
sel wordt St. Janslot genoemd. Het is een mechanisme waarmee eiken 
schade opvangen van zeer strenge winters.   
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De bladen van een wintereik zijn duidelijk gesteeld en hebben vaak een 
wigvormige bladvoet. De bladen van beide soorten zijn hooguit op de ner-
ven enigszins behaard. Een volgroeide wintereik heeft vaak een regelmatig 
patroon met lange groeven in de schors. De schors van een zomereik heeft 
onregelmatige groeven. In Wallonië komen we nog de zachte eik tegen. 
Het blad van deze soort lijkt op dat van de wintereik, maar is duidelijk klei-
ner en aan de onderzijde duidelijk behaard 
. 
De vrouwelijke bloemen van de zomereik worden gevormd langs een 
takachtige bloeisteel. De eikels van zomereiken zijn dan ook duidelijk ge-
steeld. Dit heeft de soort zijn Duitse naam Stieleiche bezorgd. Bij de win-
tereik is de vrouwelijke bloeiwijze zoals bij de meeste eikensoorten niet of 
nauwelijks gesteeld. Hier zijn dus de eikels duidelijk zittend, vaak twee of 
drie bijeen. 
 
Na de laatste ijstijd hebben de eiken zich richting Nederland verspreid van-
uit het zuiden van Spanje en Italië. Rond 8000 voor Christus bereikte de eik 
Nederland. Het is niet geheel duidelijk om welke eikensoort het ging, omdat 
eiken op grond van hun (fossiele) hout, stuifmeel en eikels moeilijk uit el-
kaar te houden zijn. In de paar duizend jaar die hier op volgden werd eik 
één van de meest voorkomende bosbewoners. Door de toenemende ruim-
te- en energiebehoefte waren in de zeventiende eeuw de echte inheemse 
eiken nagenoeg uitgeroeid.  Het grootste deel van de eiken die we tegen-
woordig in Nederland zien zijn van centraal Europese herkomst. Mogelijk 
bevindt er zich nog oorspronkelijk genetisch materiaal in resten van oud 
hakhoutbos. Rond het begin van deze eeuw, werden er op de Veluwe hak-
houtstoven gevonden van mogelijk meer dan 1000 jaar oud. Recent is ech-
ter aangetoond dat deze bosjes ‘slechts’ een paar honderd jaar oud zijn.  
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Ondanks het bijna verdwijnen van de inheemse eiken in de zeventiende 
eeuw,  is er nog steeds een indrukwekkend aantal soorten, dat geheel of 
gedeeltelijk van eiken afhankelijk is in Nederland voorhanden. Denk maar 
eens aan de enorme verscheidenheid van gallen op eiken. Bij eiken wor-
den de meeste gallen veroorzaakt  door ruim 40 verschillende soorten gal-
wespen meestal uit de geslachten Cynips,  Neuroterus en Andricus . Deze 
hebben vaak een zomer- en een wintergeneratie, die zich zeer verschillend 
gedraagt.  De zomergeneratie bestaat uit mannetjes en vrouwtjes. De 
vrouwtjes worden bevrucht, leggen eieren op specifieke delen  van de eik. 
De Cynips quercifolia legt bijvoorbeeld zijn eieren op het blad. De larven 
scheiden een hormoonachtige stof uit, die de eik aanzet tot het vormen van 
de bekende knikkergal op het blad. Deze knikkers vallen met het blad in de 
herfst op de grond. ’s Winters wanneer er haast geen insecten zijn kruipt 
de wintergeneratie uit de gal. Dit zijn alleen maar vrouwelijke wespjes. Ze 
hebben maar één levensdoel en dat is eitjes leggen in de  knoppen van 
eikenbomen. De knoppen groei dan uit tot een geheel andere gal, het zo-
genaamde paarse fluweelgalletje wat nog geen halve centimeter groot is. 
Hieruit vliegt vervolgens weer de zomergeneratie, die weer voor nieuwe 
knikkergallen zorgt. 
Naast galwespen zijn er in Europa ongeveer 800 verschillende insecten op 
eiken gespecialiseerd of van eiken afhankelijk. De helft hiervan komt ook in 
ons land voor. Om wat bekende voorbeelden te noemen: eikenprocessie-
vlinder (Thaumetopoea processionea), kleine wintervlinder (Operophtera 
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brumata), groene eikenbladroller (Tortrix viridana) en vliegend hert  (Luca-

nus cervus). Naast insecten zijn er tal van mossen en korstmossen, die op 
de zure eikenschors groeien zoals pletmos (Evernaria prunastri) diverse 
Parmellia-soorten en verschillende Cladonia’s. Een groot aantal padden-
stoelen hoort ook tot de vaste begeleiders van eiken. Diverse melkzwam-
men (Lactarius spec.) en ridderzwammen (Tricholoma spec.) vormen my-
corrhiza rond eikenwortel. Maar er zijn ook parasieten als de doolhofzwam 
en de biefstukzwam. De laatste is eetbaar, maar is vooral interessant door-
dat het mycelium leidt tot roodbruine verkleuring van het hout. Dit verkleur-
de hout is bijzonder gezocht voor inlegwerk in de meubelindustrie. Er zijn 
specialisten in de afbraak, zoals bijvoorbeeld het eikelbekertje (Ciboria 
batschiana). 
 
Eikels vormen een belangrijke voedselbron voor wilde zwijnen. In de mid-
deleeuwen werden ook varkens in de eikenbossen van Europa vetgemest 
met mast (gevallen eikels). Door het rijke insectenleven trekken eiken veel 
vogels aan. De relatie met de gaai (Garrulus glandarius) is heel opmerke-
lijk. Deze vogel legt wintervoorraden van eikels aan, die in het open veld 
worden verstopt. Uit deze voorraden groeien dan weer nieuwe eiken. Op 
deze wijze is deze vogel één van de belangrijkste verspreiders van de eik. 
Waarschijnlijk zijn gaaien verantwoordelijk voor de snelle opmars van de 
eik na de laatste ijstijd. Ook nu kun je midden op de hei ineens een eik zien 
staan, zonder dat er een boom te bekennen is waar de eikel ooit is afgeval-
len. 
 
Eiken waren vroeger van groot belang voor de mens. Ik noemde al het 
belang van de mast als varkensvoer, maar het hout was nog belangrijker. 
Het is hard, taai, duurzaam en goed te bewerken. Het werd en wordt nog 
steeds, voor veel doeleinden gebruikt: als constructiehout voor gebouwen, 
in de waterbouw, voor bielzen, palen en masten en voor scheepsbouw. Er 
zijn in Nederland veel archeologische vondsten van eikenhout gedaan. In 
Drenthe zijn bijvoorbeeld de oudste wielen van Europa gevonden (meer 
dan 4000 jaar oud) die zijn gemaakt uit schijven eikenhout van ongeveer 
50 cm. Bij Moerdijk is het oudste eikenhouten beeldje van ons land gevon-
den, dat waarschijnlijk zo’n 7500 jaar geleden is gemaakt. Vanaf de Ro-
meinse tijd is door heel Europa eikenhout gebruikt voor balken in woningen 
en andere gebouwen. Binnenshuis is wordt eikenhout gebruikt voor meu-
bels, vloeren, trappen en fineerhout. Kenmerkend voor eikenhout zijn de 
spiegels, een verharding van het hout veroorzaakt door mergstralen. Eiken 
leveren ook uitstekend brandhout. Het hout brandt zeer gelijkmatig. Bij het 
smelten van ijzererts  werd vroeger vooral eikenhout als brandstof gebruikt.  
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De looizuurrijke bast van de eik, de zogenaamde run werd tot in het begin 
van twintigste eeuw gebruikt voor de leerlooierij. Daarom waren er, vanaf 
de vroege Middeleeuwen al,  grote oppervlakten eikenhakhout , vooral op 
de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Jonge eiken werden vlak bij de 
grond afgezaagd, waarna er uit de stobben weer nieuwe uitlopers groei-
den. Elke 10 tot 12 jaar werden dit proces herhaald. De run werd verkocht 
en het hout werd als brandhout gebruikt. 
 
Ook in de volksgeneeskunde speelt eik een rol. Zo werd eikenbast  ge-
bruikt voor het stelpen van bloedingen, en voor de behandeling van zweet-
voeten of incontinentie. Voor darmklachten werd eikelkoffie gebruikt. Een 
en ander heeft te maken met de samentrekkende werking van tanninen  
(looizuur). 
 

Overal  in Europa  
was de eik een heili-
ge boom die over het 
algemeen gewijd was 
aan de dondergod. 
Bij eiken zou de blik-
sem relatief vaak 
inslaan, hij groeit 
immers hoog op en 
wortelt diep. Verder 
worden eiken, mits 
ze de kans krijgen, 
heel erg oud, waar-
door ze de naam 
hadden onsterfelijk te 
zijn. Onsterfelijk zijn 

eiken niet, maar Europa herbergt gelukkig nog diverse exemplaren van 
rond 1500 jaar. In de bijbel wordt de eik met respect genoemd. Abraham 
bouwde een altaar bij de eiken van Mamre en werd hier later begraven. 
Eiken waren vaak plaatsen van aanbidding. Met de opkomst van het  
Christendom werd hier op verschillende manieren mee om gegaan. Vaak 
werd de boom gewoon aan Maria of de Lieve Heer gewijd, maar er waren 
ook fanaten als Bonifacius, die heilige eiken als duivelse symbolen liet 
kappen. Het maakt me bijna trots, dat mijn voorouders Friezen waren. 
 
Jetse Jaarsma 
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EXCURSIEVERLAG: PIER VAN IJMUIDEN (26-10-2014) 

 
Op zondag 26 oktober vertrokken 5 (bestuurs)leden iets over negenen naar 
IJmuiden. Het was volledig bewolkt en nogal winderig. Ook voor de pier 
werd stevige wind verwacht. Aan zee was het ook nogal fris. Het leek kou-
der dan de op deze dag beloofde 13

0 
C.  

 
We liepen vanaf de par-
keerplaats via het strand 
naar de pier. Daar werd 
duidelijk wat een storm als 
die van de week ervoor 
aanricht onder de zeedie-
ren. Werkelijk duizenden 
Amerikaanse zwaardsche-
des, honderden zeesterren 
en tientallen krabben wa-
ren op het strand gewor-
pen. Ook troffen we vele 
schelpen en een heremiet-
kreeft aan. Het was trou-
wens aan de geur te merken dat de storm al weer een paar dagen voorbij 
was.  
 
We gingen verder de pier op en daar was ook dit keer van alles te beleven 
op vogelgebied. Aan de linkerkant vlak achter de branding zagen we een 
vrouwtje middelste zaagbek. Van andere vogelaars hoorden we dat er  
rosse franjepoten te zien waren. Enkelen van ons spotten inderdaad een 
exemplaar, maar helaas niet was niet iedereen zo gelukkig. Er waren  

(badderende) steenlopers, paarse 
strandlopers en natuurlijk veel 
meeuwen(soorten) te zien. Aan het 
eind van de pier was het een druk-
te van belang. Er kwam plotseling 
een drieteenmeeuw langs vliegen. 
Even later werd er, zwemmend in 
de golven, door iedereen toch nog 
de rosse franjepoot gespot. Hoe 
zo’n beest kan overleven in die 

hoge golven is werkelijk bewonderenswaardig, want op de pier was de 
wind nog een slag sterker dan op het strand en er kwam regelmatig 
sproeiwater over de pier heen. 
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Uiteindelijk hebben we 19 vogelsoorten met zekerheid kunnen determine-
ren. Er ontstond nog een discussie of twee zwemmende meeuwen nu 
geelpootmeeuwen waren of zilvermeeuwen. Het onderscheid tussen beide 
soorten is de kleur van de poten. De zilvermeeuw heeft vleeskleurige poten 
en de geelpootmeeuw, heel verassend, gele. Alle andere verschillen zijn 
nogal subtiel, namelijk een beetje dikker hier en een beetje korter daar en 
wat meer of wat minder streepjes. Maar ja, de kleur van de poten is bij 
zwemmende meeuwen lastig te zien. De foto’s brachten later ook geen 
uitsluitsel, dus we zullen het wel nooit weten. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

BOEKBESPREKING: EEN HOOP LEVEN – GROND, HUMUS  

EN COMPOST 

Roelke Posthumus, 2014, KNNV-uitgeverij, 1
ste

 druk,  ISBN 978 90 5011 518 6, € 17,95 

 
Een verrassend, leuk en praktisch boek. Ik ben geen tuinier, laat staan dat 
ik er een composthoop op na hou, maar ik zou er bijna uit nieuwsgierigheid 
één aanleggen. 
 

De schrijfster bouwt haar verhaal letter-
lijk van de grond af op. Ze  beschrijft in 
het eerste hoofdstuk hoe grond ont-
staat en hoe de mensen met vallen en 
opstaan geleerd hebben om de be-
schikbare grond te gebruiken voor de 
teelt van hun gewassen. Leuk is, dat je 
bij elk hoofdstuk een paragraaf met 
een activiteit hebt. In het eerste hoofd-
stuk gaat deze over ‘grond onder je 
voeten’. Daarin leer je op een eenvou-
dige manier hoe je zelf grond kunt on-
derzoeken met een potje, een slange-
tje, een loep en een bakje. Zo kun je 
kleideeltjes, slibdeeltjes zandkorreltjes 

en grindkorrels in verschillende laagjes zien. 
 
Grond wordt niet alleen door boeren bewerkt, er zit ook een hoop werkend 
leven in. Dat krijg je te zien bij de activiteit ‘pootjes tellen’. Je bekijkt een 
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schep tuinaarde en ziet daarin bijvoorbeeld de miljoen- en duizendpoten 
rondkruipen, evenals pissebedden, mijten, springstaarten, engerlingen, 
regen- en rondwormen. De regenworm, die door Darwin al bestudeerd en 
bewonderd werd, wordt in een andere activiteit nog nader bekeken. 
 
Vervolgens gaan we het betere kruimelwerk bekijken. Grond heeft een 
kruimelige structuur, met  een netwerk van grotere poriën, nodig voor de 
beluchting en de doordringing met wortels (zandbestanddeel in grond) en 
kleinere poriën voor water en wortelhaartjes (kleibestanddeel). Er zijn aller-
lei actieve micro-organismen die afbraakproducten maken die de grond-
kruimels stabiliseren en allerlei beestjes die meehelpen met de afbraak. In 
de grondkruimels leeft een hele jungle met algen, schimmels, slijmzwam-
men, actinomyceten en andere bacteriën. Er zijn allerlei ééncellige rovers 
met trilharen of voetjes en als toppredator onder de micro’s het radardiertje. 
De aanwezigheid van regenwormen zorgt er voor dat de grond voortdurend 
wordt gekneed en belucht. 
 
Er wordt ook aandacht besteed aan grondchemie  en aan de processen 
waarin koolhydraten, vetten en eiwitten worden afgebroken. 
 
De tweede helft van het boek gaat over (het maken van) compost. Interes-
sant is het komen, gaan en weer terugkeren in een composthoop van de 
diverse levensvormen die hierboven aan de orde kwamen. Compost is 
bruikbaar als het kruimelig aanvoelt, naar grond ruikt en als de grondbeest-
jes de composthoop hebben gekoloniseerd. 
 
De belangrijkste composteringsmethoden maken gebruik van micro-orga-
nismen. Ze zijn toepasbaar door stadtuiniers en balkonbezitters, maar ook 
door grootgrondbezitters en grote GFT-afvalverwerkingsbedrijven. Er is de 
luie methode, waarbij de grond niet eens hoeft te worden gekeerd. Het 
duurt dan wel een paar jaar voordat je resultaat hebt.  
Er is ook een snellere en arbeidsintensievere methode. Deze is ook toe-
pasbaar als je weinig ruimte hebt. De goed bruikbare bacteriën worden aan 
het werk gezet door het juiste mengvoer te geven en licht en water goed in 
de gaten te houden. Deze composthoop bouw je op als een houtsnip (be-
kend broodje, bestaande uit verschillende laagjes). 
 
Er zijn ook compostmethoden waarbij grotere dieren een rol spelen. Zo kun 
je een wormenflat maken, waarin je wormen als huisdier houdt en voor je 
laat werken. Dit schijnt een rage te worden, in de omgeving van Amers-
foort. Hierbij worden niet de gewone regenwormen gebruikt, maar echte 
bodemwoelers en veelvraten zoals tijgerwormen. Keukenafval is smullen 
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voor deze wormen. Deze methode levert vermicompost (wormencompost) 
op, een mengsel van wormenpoep, dode microben,  wormen en halfver-
teerd afval. Het is zeer geschikt als compost voor de tuin.  
 
Ik ga niet verder in op de nieuwere methoden die worden beschreven, zo-
als het gebruik van kakkerlakken of onze eigen uitwerpselen. Dat staat 
allemaal beschreven in dit geweldige en ook speelse boek. Het spring-
staartje dat als een soort gids bij de vele activiteiten als tekeningetje op de 
pagina opduikt is na het lezen van dit boek een goede vriend geworden. 
 
Theo van Mens 
 

INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: ZUIDELIJKE HEIDELIBEL 

 
Introductie 
Deze keer behandel ik een libel die recent in ons gebied is verschenen. Het 
betreft de zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale). Zoals de naam al 
zegt is dit een zuidelijke soort die zich, met de klimaatverandering, uitbreidt 
naar het noorden en nu ook in Nederland is verschenen. 
 
De “verovering” van Nederland kunnen we fraai illustreren als we de voor 
Nederland relevante literatuur er op na slaan. Er zijn namelijk verspreid 
over de afgelopen 90 jaar vijf overzichten verschenen van de Nederlandse 
libellenfauna: 
 

1. M.A. Lieftinck (1926) – Tijdschrift voor En-
tomologie Jrg.26 (Pag. 147) 
Hierin werd de zuidelijke heidelibel wel ge-
noemd maar er werd expliciet vermeld “Niet 
inlandsch”. 

2. D.C. Geijskens en J. van Tol (1983) – De 
Libellen van Nederland (Pag. 247) 
Op dat moment is er één bekende vondst uit 
de 19

e
 eeuw en wel uit Leeuwarden. 

3. Stichting European Invertebrate Survey – 
Nederland (1995) - Verspreidingsgegevens 
van de Nederlandse libellen 
Alleen de vondst in Friesland wordt op het 
kaartje “waarnemingen voor 1950” aange-
geven. 
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4. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (2002) – Fauna van 
Nederland Deel 4: de Nederlandse Libellen (Pag. 369) 
Afgezien van de vondst uit Leeuwarden wordt nu ook gerefereerd 
aan een tweede exemplaar dat op 5-8-1994 is gefotografeerd. Niet 
vanwege de libel maar vanwege de vele mijten die op deze libel 
aanwezig waren. Pas in 2000 werd de libel gedetermineerd als 
zijnde de zuidelijke heidelibel. 

5. Nederlandse Vereniging voor Libellen-
studie (2008) – Een actualisatieatlas 
van de verspreiding van de Neder-
landse libellen (Brachytron Jrg. 11 
Nr.2 Pag. 188) 
De soort komt nu verspreid over Ne-
derland voor maar nog steeds spora-
disch. Buiten de twee al vermelde 
waarnemingen zijn er nog vermeldin-
gen uit Cadzand-Bad (2004) en Oss 
(2005). Uit 2006 wordt een eerste “in-
vasie”(tje?) gemeld. Ook hier zijn er 
geen waarnemingen uit het Gooi ge-
meld. 

 
Concluderend kan er gezegd worden dat de zuidelijke heidelibel door het 
warmer wordende klimaat langzamerhand heel Nederland aan het koloni-
seren is. Deze soort is nu ook in Het Gooi verschenen en wel bij het Laar-
der Wasmeer (bij het nieuwe fietspad). Regelmatig zijn er ook exemplaren 
waar te nemen op het terrein waar vroeger Anna’s Hoeve stond. 
 
Herkenning 
De zuidelijke heidelibel 
maakt een veel lichtere 
indruk dan de andere 
hier voorkomende heide-
libellen. Dit komt doordat 
de poten, de zijkant van 
het borststuk (met op de 
naden alleen maar dun-
ne of ontbrekende zwar-
te streepjes), het voor-
hoofd en het achterlijf 
een stuk bleker van kleur 
zijn. Bij de mannetjes is 
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het pterostigma (het vleugelvlekje) aan de bovenzijde rood met een zwarte 
rand. Aan de onderzijde is het soms wit. Bij de vrouwtjes is het pterostigma 
lichtgeel met een opvallende zwarte voor-ader. In rust brengen ze de vleu-
gels ver naar voren. De grootte is tussen de 37 en 39 millimeter. 
 

Waarneming 
Zoals in de 
introductie al is 
aangegeven 
verspreidt de 
zuidelijke heide-
libel zich steeds 
verder in Ne-
derland. Het 
areaal buiten 
Nederland loopt 
van Zuidwest-
Europa en 
Noord-Afrika via 
het Midden-

Oosten tot aan Zuidoost-Siberië. De soort komt vrij algemeen voor rond de 
Middellandse Zee. 
 
Het biotoop omvat open, zonnige en ondiepe wateren met boven de water-
oppervlakte uitstekende begroeiing van biezen, russen etc. De voortplan-
tingswateren zijn soms maar enkele vierkante meters groot. 
 
De vliegtijd is van juli tot september. 
 
Biologie 
De paring gebeurt op warme middagen. Bij de ei-afzetting wordt het vrouw-
tje door het mannetje begeleid. Ei-afzetting gebeurt in ondiep water tussen 
riet en zeggen waarbij de eieren van het achterlijf worden afgestreken. 
Uitsluipen gebeurt op stengels van planten aan de oever en in het water op 
10 tot 70 centimeter hoogte. 
 
De volwassen libellen vliegen soms ver van het water. De mannetjes ma-
ken jachtvluchten vanaf uitkijkposten op staken en takken en speuren naar 
vrouwtjes. 
 
Het is opvallend dat deze soort meer dan andere soorten vaak veel mijten 
(Arrenurus papillator) met zich meedraagt. 
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Bescherming 
De zuidelijke heidelibel is op de Rode Lijst van de Nederlandse Vereniging 
voor Libellenstudie aangeduid als dwaalgast (Zie Brachyton Jrg. 14 Nr.2 
februari 2012 Pag. 93). Momenteel is deze soort dus weliswaar aan een 
opmars bezig maar wordt niet speciaal beschermd. Dit komt doordat de 
soort zich nog geen 10 jaar aantoonbaar heeft voortgeplant  in Nederland 
en derhalve nog niet als in Nederland gevestigd wordt gezien.  
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

WINTERPROGRAMMA 2014 / 2015 

 
Zondag 30 november: Mossenexcursie van Stadszicht naar Muggenbult  
We gaan nu met Theo van Mens in wat andere biotopen, bij het Naarder-
meer, naar mossen kijken. Vergeet je loep en je mossenflora’s niet! 
 
Verzamelen: Parkeerplaats naast Gasterij Stadzigt, Meerkade 2, 1412AB, 
Naarden, 10:00 uur. 
 
Donderdag 11 december: 
LEDEN VOOR LEDEN-
avond 
Leuk om weer eens bij te 
praten onze veldbiolo-
gische hobby’s. Wil je iets 
presenteren dan graag! 
Meld dat even aan Ellie 
Bonin 
(secretaris@gooi.knnv.nl). 
Er komen altijd zeer diver-
se onderwerpen aan bod 
(Vuurvlinders, IJsvogels, 
Pestvogels,  prachtige foto’s, een zwammengeslacht tot in detail uitgewerkt 
etc.). Het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid: van harte aanbevolen! 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur. 
 
Zaterdag 13 december: Uilenexcursie o.l.v. Enbert van Oort 
Ransuilen laten zich in deze tijd van het jaar al bijna niet meer horen, maar 
de bosuilen wel. Zij bakenen nu hun territorium af met hun roep. Misschien 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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horen we ook een kerkuil. Engbert van Oort daagt ze deze avond uit en 
verwacht zeker bosuilen te horen/zien. Hij kent de plekjes en de trucjes en 
heeft veel ervaring met deze vogels. 
Als het weer te slecht lijkt, vraag dan bij Theo van Mens (06-30825198) na 
of de excursie wel doorgaat. 
 
Verzamelen: Spanderswoud, parkeerterrein Restaurant Robert, Spander-
slaan 1, Hilversum, 21:00 uur. 
 
Maandag 15 december: Workshop over vogels door Paul van der Poel 
In ons land zijn inmiddels meer dan 500 vogelsoorten waargenomen. Van-
avond laat Paul van der Poel ons kennismaken met een aantal  van deze 
soorten. We kijken naar de indeling in families en geslachten, naar de 
kenmerken van de soorten en naar de verschillen tussen de soorten onder-

ling. Ook kijken we naar de vogelto-
pografie: het verenkleed, naast 
zang het meest in het oog sprin-
gende kenmerk van een vogel. We 
gaan actief met elkaar vogels de-
termineren aan de hand van zelf 
mee te nemen vogelgidsen. Aan het 
eind van de avond is er een kleine 
quiz, die voor iedereen te doen 
moet zijn. Neem zelf vogelgids(en), 
papier en pen mee. 

 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur. 
 
Zondag 4 januari 2014: Nieuwjaarsbijeenkomst  
Het is inmiddels een goede traditie. We verzamelen ons rond een KNNV-
kopje koffie/thee in restaurant ‘de Haven van Huizen’. Vervolgens wande-
len we naar de pier bij het randmeer om naar vogels te kijken en naar wat 
zich nog meer aandient. Na afloop kunnen we nog opwarmen en lunchen. 
Dat is natuurlijk op eigen kosten. Leuk om elkaar zo weer te zien en te 
spreken aan het begin van een nieuw KNNV-jaar. 
 
Locatie: Restaurant Haven van Huizen, Havenstraat 81, Huizen, 11:00 uur. 
 
Zondag 18 januari: Mossenexcursie in Gooilust  o.l.v. Theo van Mens 
We gingen al eerder mossen kijken bij de Franse Kampheide en richting 
Muggebult; vandaag gaan we met Theo van Mens kijken in Gooi-
lust/Corversbos. Tot nu toe maakten we gebruik van de mossenboeken 
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van Jan Kersten en Riek van den Bosch. De PDF-bestanden hiervan kunt 
u krijgen bij Theo van Mens (theovanmens@gmail.com).  Neem vooral ook 
eigen mossenboeken mee. In januari hebben veel mossen prachtige spo-
renkapsels, die het determineren vergemakkelijken. 
 
We hopen dat ons groepje zich nog wat verder uitbreidt, dus wees welkom. 
Samen, als werkgroep, weet je meer en leer je gemakkelijker. 
 
Verzamelen: Zuidereinde, ’s Graveland (toegangsweg naar Gooilust), 
10:00 uur. 
 
Maandag 19 januari: Tropische Drijfzaden Gerhard C. Cadée 
Dr Gerhard C. Cadée hield vorig jaar een zeer geslaagde lezing over 
schelpen in zijn ‘achtertuin’, het Texelse strand. Deze keer wil hij meer  
vertellen over plantenzaden die op het strand aanspoelen. 
Veel planten die langs het water groeien verspreiden zich met behulp van 
drijvende zaden. In het aanspoelsel langs onze rivieren of het IJsselmeer 
zie je een duidelijke invloed van de mens in het rijke aanbod aan kersen-, 
pruimen- en abrikozenpitten. Rivieren brengen deze zaden naar zee. Ook 
planten die langs de kust groeien, laten hun zaden vaak door zeewater 
verspreiden, denk bijvoorbeeld aan zeewinde, zeeraket en zeekool. Aan 
het Noordzeestrand kun je dus een rijk samenraapsel van zaden van diver-
se herkomst verwachten.  
 
Zeeharten, knikkernoten en sommige andere zaden van tropische planten  
kunnen zelfs een hele oceaan oversteken. Ze spoelen aan op de kusten 
van Europa, getransporteerd door de Golfstroom en de Noord Atlantische 
Drift. Soms bereikt zo’n zaad via het Kanaal of om Schotland heen de Ne-
derlandse kust!  Vaker vind je op het strand door de mens aangevoerde 
uitheemse zaden en vruchten zoals paranoten, cacaobonen, mangopitten 
of wonderbonen. 
“Ik probeer herkomst en naam van 
aangespoelde zaden en vruchten te 
achterhalen, een boeiende hobby, 
zoals ik in mijn lezing duidelijk zal 
maken. Hebt u zelf aangespoelde 
zaden gevonden, waar dan ook: 
neem ze mee! Misschien kan ik ze 
op naam brengen”. (tekst van Ger-
hard C. Cadée) 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur. 
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Maandag 16 februari: Bomen door Jetse Jaarsma 
Bomen spreken door hun grootte en hun leeftijd vaak tot de verbeelding. In 
talloze verhalen spelen bomen een rol. Toch zijn bomen ook heel gewoon, 
zo gewoon, dat de meeste mensen niet weten wat voor bomen er voor hun 
huis staan. Bomen vormen geen eenduidige groep planten. Wat bomen 
precies zijn, wat voor bomen je in ons land tegenkomt, daarover wil Jetse 
Jaarsma ons iets vertellen.  
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur. 
 
Zondag  1 maart: Knoppenexcursie in het Arboretum van Doorn o.l.v. Jetse 
Jaarsma 
Het Von Gimborn-arboretum in Doorn is één van de mooiste bomencollec-
ties van ons land. Het is in alle jaargetijden een oase van groen, die ruim 
negentig jaar geleden werd aangelegd door een rijke inktfabrikant uit Zeve-
naar: Max von Gimborn. Deze magnaat wilde een park met woonhuis laten 

bouwen. Door de crisis van 1929, werd nog niet 
de helft van de oorspronkelijke plannen gereali-
seerd. Na zijn dood in 1964 ging het terrein over 
in handen van de botanische tuinen van de 
Utrechtse universiteit. Sinds 2010 is het beheer 
in handen van een particuliere stichting. Voor 
toegang is een entree van 5 euro verschuldigd. 
Neem boterhammen, bomenboekjes en eventu-
eel een verrekijker mee. 

 
Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-zuid, 09.30 uur. 
 

VAN DE AKC 

 
Houd je van kamperen? 
Houd je van de natuur? 
Vind je het leuk om met andere mensen op excursie te gaan? 
 
Overweeg dan eens mee te gaan met een kampeervakantie, georgani-
seerd door een aantal enthousiaste leden van de KNNV.  
Je kiest voor een vakantie in een mooi natuurgebied ergens in Europa en 
kampeert in een tent, caravan, camper of eventueel een huisje of apparte-
ment in de buurt. Je hebt  elke dag de mogelijkheid met andere natuurlief-
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hebbers te gaan wandelen of fietsen in de omgeving van de camping. Het 
programma wordt grotendeels door de deelnemers zelf bepaald. 
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden, variërend 
van een paar dagen tot twee weken, in Nederland, Frankrijk of elders in 
Europa. Je reist er zelf heen en zorgt voor je eigen eten en drinken. Iedere 
dag is er de mogelijkheid mee te gaan met een (deel van de) groep en te 
kiezen uit één van de excursies die een excursieregelaar voor je uitzoekt. 
Je kunt je wensen voor het programma ‘s avonds bij de koffie of chocola-
demelk, die we meestal gezamenlijk drinken, kenbaar maken. 
Kamperen is een goedkope manier van vakantie vieren, heel dicht bij de 
natuur. Omdat de kampeervakanties voor en door leden van de KNNV en 
IVN worden georganiseerd kunnen de inschrijfkosten worden beperkt tot 
een paar tientjes. Daarvoor krijg je de gezelligheid en kennis van de andere 
deelnemers. 
Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de e-
mailadressen en telefoonnummers te vinden waar je met vragen terecht 
kunt. 
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