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Over KNNV
 

De KNNV is de landelijke vereniging
voor veldbiologie, voor actieve natuur
liefhebbers en -beschermers. Voor
mensen die graag meer over de natuur,
planten en dieren willen weten en
ervan genieten.
KNNV-leden organiseren natuurexcur
sies, inventarisaties, lezingen en cur
sussen en wandelen, fietsen en kampe
ren veel buiten. Want wat is er leuker
dan samen met anderen de natuur te
ontdekken?  

Over IVN
 

IVN werkt aan een duurzame samenle
ving. Ons idee is dat betrokkenheid bij
de natuur, duurzaam handelen stimu
leert. Daarom laten wij jong en oud de
natuur dichtbij beleven. We verbinden
hen met groene initiatieven rond na
tuur en maatschappelijke thema’s
zoals voeding, gezondheid en energie.
Dit doen we met zo'n twintigduizend
betrokken leden en een enorm netwerk
van groene professionals. Dat maakt
IVN een unieke partner in duurzaam
heid en verantwoord ondernemen.
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Voorwoord
Met dit eerste nummer van 2017 is het gezamenlijke jubileumjaar
voorbij. Tijdens dit jaar hebben wij op diverse manieren aandacht
gegeven aan dit heugelijke feit. Er was een jubileum nummer van
de Grote Ratelaar, er was een groot feest op 18 juni. We hebben
een zeer succesvolle 1000-Soortendag georganiseerd met meer
dan 1280 waargenomen soorten.
Om dit jaar af te sluiten denken we nog aan een cadeau namens
onze beide verenigingen voor het Gooi en aan een kleine attentie
voor al onze leden.
 
Buiten deze leuke zaken staan we natuurlijk midden in de
maatschappij. Dat betekent dat we ook leden verliezen. Sommi
gen voelen zich te oud, kunnen niet meer meedoen met de acti
viteiten en zeggen uiteindelijk op. Anderen komen te overlijden
zoals ons lid van zowel KNNV als IVN Jan den Houter.
 
Ik hoop dat er ook deze keer voor iedereen iets bijzonders uit deze
Grote Ratelaar te halen is. Er is weer veel variatie. Van inhoude
lijke artikelen over de kardinaalsmuts en de dagpauwoog, tot
verslagen van cursussen en excursies. Daarbuiten zijn er natuur
lijk de aankondigingen van onze activiteiten en de plannen voor
2017. En dit allemaal aangevuld met tips en colums.
 
Ons jubileumjaar is dan misschien wel voorbij. Maar in 2017
betsaat de Vogelwekrgroep Het Gooi en Omstreken 50 jaar. Het
feesten kan doorgaan!
 
 
Willem-Jan Hoeffnagel
 
 
 
Foto voorblad: Jan den Houter in actie - Jaap van der Vliet
Foto achterblad: Pestvogel - Willem-Jan Hoeffnagel
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Van het KNNV-bestuur
Vlak voor het ter perse gaan van deze Grote Ratelaar
deelde Willem-Jan Hoeffnagel ons mede dat hij zich rond
april 2017 in Noordwest Overijssel gaat vestigen. Dit is een
grote aderlating voor een aantal groene verenigingen in het
Gooi. Dit geldt ook voor onze vereniging. Willem-Jan is al
jaren lang onze penningmeester en ledenadministrateur.
Afgelopen ledenvergadering heeft het bestuur duidelijk
aangegeven, dat  onze vereniging nieuwe bestuursleden
nodig heeft. De functie van voorzitter is al jaren vacant,
zonder een  penningmeester kan het bestuur van onze
afdeling niet langer functioneren. We verzoeken onze leden
dan ook dringend zich aan te melden voor de functie van
penningmeester. Wilt u meer weten over de inhoud van
deze functie kunt u contact opnemen met Willem-Jan (w.
j.a.hoeffnagel@hccnet.nl / 035-6919356).  Kandidaat-be
stuursleden kunnen zich aanmelden tot 16 februari 2017
(secretaris@gooi.knnv.nl  / 035-6249076). In de komende
ledenvergadering kan dan hopelijk een nieuwe penning
meester gekozen worden.

Niet alleen de bestuursfuncties baren ons zorgen, maar ook
de belangstelling in het algemeen voor de activiteiten die
het bestuur organiseert. Wij zorgen er in onze afdeling voor
dat er gedurende het kwartaal minstens één keer per
maand een excursie gepland staat. Deze excursies blijken
niet altijd een succes. De slotendag voor volwassenen werd

afgelast wegens gebrek aan belangstelling. De excursie over
plantengemeenschappen ging wel door maar er kwam
jammer genoeg maar één deelnemer op af. Het gaat volgens
ons om leuke onderwerpen. Het is voor ons als bestuur zaak
uit te vissen hoe we dit soort onderwerpen beter over het
voetlicht krijgen. Ook hier hebben we uw hulp bij nodig.
Heeft u ideeën of suggesties laat het ons weten (secreta
ris@gooi.knnv.nl  / 035-6249076).  
       
Op 19 november zijn twee leden van het bestuur aanwezig
geweest bij de landelijke Beleidsraad die twee keer per jaar
plaatsvindt. Tijdens deze Beleidsraad werd bekend dat de
landelijke besturen van zowel KNNV als IVN hebben beslo
ten niet toe te werken naar een fusie. Er is nagedacht op
welke wijze samenwerking met IVN en eventueel andere
verenigingen dan wel vorm moet krijgen. De verenigingen 
hebben wel behoefte aan een gezamenlijke  ‘paraplu’ waar
ze onder vallen.
In onze eigen afdeling hebben we onlangs ook weer overleg
gehad met het bestuur van de IVN. Hier is onder andere
gesproken over het cadeau dat de KNNV en de IVN geza
menlijk willen aanbieden aan de heemtuin in Blaricum, bij
gelegenheid van het jubileumjaar.
Ik wens zowel de IVN als de KNNV-leden een voorspoedig
en actief 2017 toe.
 
 “Het KNNV-bestuur”

5januari 2017



Grote Ratelaar IVN  GOOI & KNNV GOOI

Jan den Houter (foto: Jaap van der Vliet)

Bijna 93 jaar oud is Jan, drie maanden na Els, op een koude
novemberdag overleden. In september heb ik een keer lang
met hem gesproken. Verbazend hoeveel hij over vroeger
wist te vertellen en hoe hij tegelijk volop in de tegenwoor
dige tijd stond.
 
Jan heeft veel voor het IVN betekend. Vanaf de oprichting
van IVN Gooi, 50 jaar geleden, was hij actief bij de afdelings
activiteiten betrokken: als docent en coördinator van de
natuurgidsencursus, verschillende periodes als lid en
voorzitter van het bestuur, bij het realiseren van de Kleine
Ratelaar en met Els samen voor het werk in de kraam. Zo
regelde hij voor het groots opgezette jubileum van het
50-jarig IVN-landelijk meer dan 40 gidsen die excursies
hielden voor collega’s van andere afdelingen.
 
Hij bleef het IVN-werk doen tot het einde van de natuur
gidsencursus 2008 - 2010. Dat hij zo lang bij de gidsencursus
betrokken zou blijven leek niet voor de hand te liggen, ge
zien het volgende voorval. Ik was eens met hem op een
districtsvergadering over de gidsencursus. Eén van de
aanwezigen, een dame van 80, kwam nogal behoudend
over. Hij vond dat ze op die leeftijd maar eens moest
stoppen. Hij wist toen niet dat hij zelf door zou gaan tot hij
86 was!
 
Daarna beperkten zijn bezigheden zich tot de kraam en het
bijwonen van contactavonden. Maar zijn betrokkenheid is
altijd gebleven.
 
Jan was vooral docent, een echte onderwijzer. Omdat hij al
voor z’n zestigste met werken is gestopt, kreeg hij meer tijd
voor zijn hobby’s. Hij werd voorzitter van onze afdeling en
ook voorzitter van district Noord-Holland, had veel contact
met het hoofdbestuur en met het IVN-bureau in Amster
dam. Met diplomatie moest hij soms in andere afdelingen
geschillen zien op te lossen.
 
Naast al het regelwerk en doceren ging hij ook de natuur
in, vooral geïnteresseerd in insecten. In zijn achtertuin
hield hij bijen. Hij vertelde van de daguitstapjes naar
Zuid-Limburg: ‘We namen de eerste trein, om 5.00 uur of
zo, naar Maastricht om daar in de heuvels rond te kijken.
De natuur van Zuid-Limburg is volkomen anders dan hier.
Laat in de avond kwamen we weer thuis. Koffie, brood en
botaniseertrommel mee.’

In memoriam Jan den Houter
28 november 1923 - 6 november 2016

 
Heel erg op de voorgrond treden was niet zijn stijl. Toch
was hij iemand die op het juiste moment zijn mening liet
horen en voor wie iedereen ontzag had.
 
Dat ik hem na die middag in september niet meer zou zien,
had ik niet verwacht. Hij had het leven nog niet losgelaten.
Ik hoop dat zijn wens: samen verstrooid worden met Els, is
uitgekomen.
 
Christine Tamminga
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Eerlijk gezegd weet ik het nog niet precies. Een ongelofelijk
harde werker op diverse disciplines moet wel een bijzonder
mens zijn en dat is hij. Maar behalve dat is hij ook een uiterst
aimabele man met wie je met veel plezier een praatje, nee,
een gesprek voert.
 
Maar laten we  bij het begin beginnen. Hij is met helemaal
niets begonnen. Een helemaal blote baby met niks. Zoals
velen is hij opgegroeid, naar school gegaan en daarna wat
niet iedereen doet, gaan studeren. Iets anders dan wat hij
eigenlijk wilde worden, boswachter! Hadden jullie niet
gedacht!
 
Dat studeren kwam zo. In de tuin van geboorteplaats
Naarden ging hij een kuil graven in het zand en kwam op
diepte opeens klei tegen. Dus hij vroeg zich af, “hoe kan dat
nou”? Hij zocht het en jawel de klei bleek uit de Zuiderzee
gespoeld en dat maakte hem nog nieuwsgieriger. Vandaar
dat hij geografie ging studeren.
 
Na 24 jaar in Naarden werd het Hilversum en daar ging hij
op dansles. Hij ontmoette meteen de mooiste vrouw van
de wereld. Tine! Ik was het bijna met hem eens dat even
terzijde. Na het huwelijk kwamen er twee dochters, Jasmijn
en Linde. Nu alweer 10 en 8 jaar. Die namen hebben iets
met de natuur. Toeval of….?
 
Natuurlijk moest er na de studie gewerkt worden. En nu
wordt het moeilijk voor me want, zoals al gezegd Sander is
een veelzijdig man.  Sander begon met IT werk bij Fortis
bank en verzekeraar Gedurende drie jaar was hij systeem
ontwerper, adviseur test en softwareontwikkelaar. In 2008
ging hij naar Pro Rail als Testmanager en adviseur.
 
Natuur ging een behoorlijke rol spelen voor Sander. In 1997
solliciteerde hij zelfs bij het hoofdkantoor van het IVN in
Amsterdam. Helaas, geen vrije plaats. Maar dat IVN boeide
toch zo dat de natuurgidsen cursus van 1998 bij Jan den
Houter iets leek. Het werd geweldig. Hij is daar natuurgids
geworden, maar het gidsen maakte al snel plaats voor
andere waarden. Nascholing en zelf gidsen opleiden is in
middels zijn geliefde stiel. Wat hij heel erg vindt is dat veel
gidsen na de opleiding meteen afhaken en zich niet meer
vertonen. Slechts vijf tot tien procent blijft iets tot veel
betekenen voor het IVN werk. Sander is nu bezig met het
enthousiasmeren van een aantal IVN-ers om mensen te
betrekken, dingen te veranderen, lees verbeteren, anderen
te betrekken, naar buiten te treden en wat er nog meer
mogelijk is. Hij wil proberen om afgestudeerde gidsen voor
het IVN te behouden.
 
Behalve werk, gezin en IVN staat nog een scala van activi
teiten in zijn agenda. Ik vroeg hem of hij wel eens thuis
was. Maar dat is gelukkig met vrouw en dochters allemaal
goed afgesproken. Het kan dus.
“Als ergens iets niet goed gaat in mijn blikveld dan spring
ik graag in als het mogelijk is”. Jullie begrijpen dat ik nu
Sander even aan het woord laat. ”Ik doe mee aan de regio
nale geologie en archeologie, met name bij het Hoflandmu
seum. Ik doe heel graag rondleidingen met name voor

specialisten op dat gebied". Zo vertelt hij ook iets wat ik
niet wist. De Zuiderheide is in de laatste 5000 à 6000 jaar
nauwelijks veranderd. Hei en stuifzanden. Dit is ontdekt
door opgravingen. Die hei is als het ware een onderzoeks
laboratorium voor archeologen. Ik moet natuurlijk ook het
Laarder Wasmeer noemen waar Sander met professor Jan
Sevink veel uren heeft bijgedragen aan de huidige ontwik
keling van dat gebied. Nog even een paar dingen. Zomaar
in een Hilversumse bouwput een beerput van minstens 500
jaar oud ontdekken, met leuke vondsten en dan van de
regionale archeologievereniging Naerdincklant te horen
krijgen dat er geen interesse is. Sander was boos en heeft
zijn lidmaatschap meteen beëindigd! Dat kan dus ook ge
beuren.
Maar later kwam het verzoek van diezelfde club om in het
bestuur te komen en dus is Sander daar nu voorzitter!
“Het kan verkeren” zei.Joost van den Vondel al.
 
Gerrit Jaspers
 
 

Sander Koopman (foto: Harm Klinkenberg)

Interview: Wie is Sander?
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IJzeren sleutel (collectie: Olaf Langendorff, foto: Sander Koopman)
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Kardinaalsmuts
Veel plantensoorten vallen het grootste deel van het jaar
niet of nauwelijks op; dit geldt zeker ook voor de wilde
kardinaalsmuts Euonymus europaeus. In de herfst echter kan
de kardinaalsmuts soms spectaculair rood kleuren, door
zowel het blad als door de vruchtjes. Wilde kardinaalsmuts
zien we in onze omgeving meestal als een struik ergens in
de bosranden, struwelen of in hagen. Als de struik ruimte
heeft groeit hij soms uit tot een kleine boom van een meter
of vijf, zes.
 
Wilde kardinaalsmuts is in Nederland de enige vertegen
woordiger van de familie van de Celastraceae (de boom
wurgerfamilie). Ondanks deze wat onheilspellende fami
lienaam is kardinaalsmuts voor de planten in zijn omgeving
volmaakt onschuldig. De Celastraceae vormen een grote
familie met bijna honderd plantengeslachten en meer dan
duizend soorten. Het geslacht kardinaalsmuts (Euonymus)
telt ruim 170 soorten die over de gehele wereld zijn ver
spreid. De meeste soorten van dit geslacht komen uit
Centraal-Azië. In Europa zijn slechts een paar soorten in
heems: de breedbladige kardinaalsmuts (E. latifolius) uit
Zuid-Europa en Klein-Azië , de wrattige kardinaalsmuts uit
Centraal-Europa en natuurlijk de wilde kardinaalsmuts
door geheel Europa tot in de Kaukasus en Turkije.
 
Kardinaalsmutsen zijn houtige, groenblijvende of bladver
liezende struiken of kleine bomen. Het kruisgewijs tegen
overstaande blad is enkelvoudig veernervig. De bladrand is
zelden diep ingesneden, doorgaans gaaf of fijn gezaagd.
 
De bloemen zijn meestal okselstandig in bijschermen ge
plaatst. De bloemen zijn afhankelijk van de soort vier- tot
vijftallig. Het vruchtbeginsel is vier- of vijfdelig bovenstan
dig. Rond de voet van het vruchtbeginsel ligt een vlezige
ringvormige schijf die rijkelijk nectar afgeeft, de zogenaam
de discus. Op deze discus zijn vier of vijf meeldraden inge
plant. Op de rand van de discus zijn afwisselend met de
meeldraden de kroonbladen ingeplant die, afhankelijk van
de soort, wit, geel of paars van kleur zijn. Afwisselend met
de kroonbladen staat een krans van vier of vijf kleine
kelkbladen.
 
Na de bloei groeit het vruchtbeginsel uit tot een vier- of
vijfkleppige doosvrucht, die bij het rijp worden fel rood
kleurt. Als de vrucht opent worden de zaden zichtbaar. Deze
zijn op hun beurt omgeven door een vlezige fel oranje of
rood gekleurde zaadmantel (arillus). De zaden zelf zijn wit
van kleur. De paarsrode vruchtjes lijken op de muts van
een kardinaal uit einde van de 19e eeuw.
 
In Nederland komen we eigenlijk naast de wilde kardinaals
muts maar een paar soorten tegen. De belangrijkste zijn E.
fortunei, E. japonicus en E. alatus, die alle afkomstig zijn uit
Japan. E. fortunei en E. japonicus zijn lage wintergroene
heestertjes met kruisgewijs tegenoverstaande leerachtige
blaadjes. Bij E. fortunei hebben de blaadjes de grootste
breedte in of beneden het midden. Bij E. japonicus heeft het
blad vaak de grootste breedte boven het midden. Beide
soorten zijn goede bodembedekkers. Bij E. fortunei gaan de
takken naarmate ze groter worden liggen en dan wortelen
ze snel. De plant is in staat met hechtwortels over obstakels
heen te klimmen. Bij E. japonicus blijven de takken overeind

staan. Van beide soorten is een groot aantal, vaak bontbla
dige variëteiten beschikbaar.
 
E. alatus is een vrij lage brede struik. Bladeren, staan
kruisgewijs tegenoverstaand ingeplant. Ze zijn donker
groen, 3,5cm tot 6 cm lang en 1,5 tot 3 cm breed. Als de plant
op een zonnige plaats staat krijgt het blad in de herfst een
schitterende roze-rode kleur. De vruchtjes zijn dieprood en
de zaadmantel rond het zaad is donker oranje. De twijgen
vormen vaak twee brede en soms ook twee smalle bruine
kurklijsten, die als vleugels langs de steel staan (alatus
betekent gevleugeld). Net als de bladen zijn ook deze
kurklijsten kruisgewijs tegenoverstaand ingeplant. E. alatus 
vormt in de schaduw minder uitgesproken kurklijsten en
de mooie herfstkleuren ontbreken.
 
De wilde kardinaalsmuts wordt door het gehele land aan
getroffen, vooral in streken met een wat kalkrijkere bodem
in het oosten en zuiden van ons land en in de kalkrijke
duinen van Zuid-Holland en Zeeland waar ze hier en daar
dichte struwelen vormen. De stammen, takken en twijgen
hebben een groene bast. Op de meerjarige twijgen vormen
zich vaak een viertal smalle kurklijsten. De twijgen staan
kruisgewijs tegenoverstaand langs de takken onder een
hoek van 90 graden. De bladeren hebben bij het uitlopen
steunblaadjes, maar deze vallen al snel af. De kleur van de
bladeren is wat lichter groen dan die van de twijgen en
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takken. De bladeren zijn elliptisch met een spitse top en
een fijn gezaagde bladrand. In mei, kort na het ontluiken
van het blad, begint de bloei. De bloemen zijn viertallig klein
groenwit en onopvallend. Ze zitten in kleine bijschermen
in de bladoksels. Het zijn simpele bloemetjes, maar door
het grote aantal lijken ze toch de struik als een soort sluier
te omhullen. Seksueel gezien is onze kardinaalsmuts een
wat merkwaardige plant. Sommige planten hebben twee
slachtige bloemen, andere hebben mannelijke en vrouwe
lijke bloemen (éénhuizig) en weer andere hebben of man
nelijke of vrouwelijke bloemen (tweehuizig). Bij bloemen
van beiderlei kunne zijn de meeldraden eerder geslachts
rijp dan de vruchtbeginsels (protandrisch). Bestuiving vindt
plaats door een groot aantal soorten insecten die worden
aangelokt door de overvloedige nectar die de discus van de
bloemen afgeeft. In het najaar kan een kardinaalsmuts
letterlijk rood zien van de vruchtjes.
 
De kleurige vruchtjes vormen een waar feestmaal voor
vogels. De vogels verteren het zaad niet en zorgen zo voor
een effectieve verspreiding van het zaad. Voor de meeste
zoogdieren is kardinaalsmuts behoorlijk giftig. De plant
produceert een hele reeks aan gifstoffen, waaronder een
aantal alkaloïden en een aantal hartglycosiden. Voor de
mens zijn alle delen van de plant giftig. Het eten van enke
le bessen leidt tot heftig braken. Zelfs als de patiënt hiervan
herstelt is er risico op blijvende nier- of leverschade. Er
wordt beweerd dat schapen, geiten en ezels de plant zonder
problemen zouden kunnen eten, maar ook bij deze dieren
zijn vergiftigingen beschreven. Een uitzondering op de regel
is het konijn. In de duinen wordt de bast van kardinaals
mutsen ‘s winters massaal door konijnen weggevreten. De
struiken reageren hierop, door in het voorjaar vanuit het
oppervlakkige wortelstelsel nieuwe scheuten te laten op
schieten. Op deze manier worden soms hele matten van
kardinaalsmuts gevormd. De konijnenvraat maakt de

Vrucht van de wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus  (foto: Jetse
Jaarsma)

struiken ook vatbaar voor bepaalde parasitaire zwammen.
De kardinaalsmutsvuurzwam (Phylloporia ribis f. evonymi) is
een meerjarige soort die groeit aan de voet van de stam van
kardinaalsmuts. De schimmel kan de plant bij beschadiging
van de bast binnendringen. Het is dan ook niet verbazing
wekkend dat deze soort vooral in de duinen voorkomt.
 
Kardinaalsmutsen hebben zgn. vesicular arbusculaire
mycorrhiza. Dit zijn lagere schimmels uit de orde van de
Glomerales. Deze schimmels dringen binnen in het vaat
weefsel van de struiken en wisselen mineralen uit tegen de
suikers die de boom produceert. De voortplanting van deze
schimmels verloopt ongeslachtelijk.
 
Ook voor veel insecten is kardinaalsmuts giftig. Toch zijn
er een aantal insecten op kardinaalsmuts gespecialiseerd.
De bekendste zijn wel de grote en de kleine kardinaalsmuts
stippelmotten (Yponomeuta cagnagella en Yponomeuta
plumbellus). Deze motjes hebben één generatie per jaar. De
soort overwintert als eitje. Met het uitlopen van het blad
komen ook de eitjes uit. In enkele weken tijd wordt de struik
volkomen kaal gegeten en volledig in een wit web ingespon
nen.
 
De struik heeft twee bijzondere aanpassingen waardoor de
schade door deze parasiet beperkt blijft. De takken blijven
jaren lang groen en zijn in staat tot fotosynthese. In juni
wanneer de motten zijn uitgevlogen, produceert de plant
een volledig nieuwe set bladeren, het zgn. Sint-Jans lot.
 
De zwarte bonenluis (Aphis fabae) gebruikt kardinaalsmuts
vaak als winterwaardplant. Tussen oktober en maart leeft
de zwarte bonenluis op de kardinaalsmuts. Pas in de zomer
vliegen gevleugelde wijfjes over op tuinboon waar genera
ties van gevleugelde en ongevleugelde wijfjes elkaar opvol
gen via parthenogenese. Mannetjes ontstaan in de herfst.
Ze paren met de laatste generatie van gevleugelde wijfjes
die weer terugkeren naar de kardinaalsmuts, waar dan de
eieren worden afgezet, die er overwinteren.
 
De kardinaalsmuts is een inheemse plant. Er zijn echter
weinig paleobotanische vondsten van deze plant in onze
streken. Zaden en vruchten zijn eigenlijk nauwelijks be
waard gebleven en ook stuifmeelvondsten zijn zeldzaam.
Toch weten we uit deze vondsten dat kardinaalsmuts
tenminste 3000 jaar tot onze flora behoort. Er zijn ook op
merkelijk weinig mythologische verhalen rond deze struik
te vinden. Toch is het beslist niet zo dat de onopvallende
struik geen toepassingen kent.
 
In de volksgeneeskunde werd een aftreksel van de zaad
huiden of tot poeder vermalen bast gebruikt als luisdodend
middel. De bessen werden in zeer lage dosering gebruikt
als braakmiddel. De zaadhuiden werden ook gebruikt om
haar te blonderen. De oranje zaadhuiden werden overigens
voor allerlei kleuringen gebruikt. Zo werd boter bijvoor
beeld mooi geel gemaakt door wat zaadhuiden van kardi
naalsmuts toe te voegen (niet erg gezond). De zaadhuiden
vormen een bron van gele en, na behandeling met loog,
groene verf. Uit de vruchtwanden wordt rode verf gewon
nen.
 
Kardinaalsmuts heeft taai, vast en fijn generfd hout. Het is
uitermate geschikt voor draai- en houtsnijwerk. Het hout
werd door de eeuwen heen dan ook veel gebruikt voor het
maken van spinklossen. In Engeland en Duitsland is de
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struik hier ook naar genoemd (spindlewood, Spindelstrau
ch). Het hout is ook gemakkelijk te splijten en zo werd
kardinaalsmuts ook leverancier van pinnen en tandensto
kers. Het hout werd ook gezocht door horloge- en instru
mentmakerij als poetshout om zeer kleine onderdelen te
reinigen. Tenslotte levert kardinaalsmuts een hoge kwali
teit houtskool. Hier is de plant In Frankrijk (fusain) en Italië
(fusano) zelfs naar genoemd. Zorgvuldig verkoolde twijgen,
worden nog steeds gebruikt als tekenmateriaal. De houts
kool is bovendien bij uitstek geschikt voor de productie van
buskruit.
 
Jetse Jaarsma

Euonymus alatus heeft duidelijk kruiswijs geplaatste kurklijsten (foto:
Jetse Jaarsma)

Bos, bos, bos!
Bos, er kan wat mij betreft niet genoeg van zijn! Ik vond het
dan ook een mooi bericht dat in oktober via de media tot
ons kwam: 100.000 hectare bos erbij! Toch een flinke uit
breiding op de 350.000 hectare bos die we momenteel
hebben in Nederland. “Een flinke stap richting klimaatdoe
len!”, roepen voorstanders. “Aantasting van het cultuur
landschap!”, roepen tegenstanders. Alsof we dat niet al
eeuwen doen met ons cultuurlandschap! Verandering is
het toverwoord!
 
Ik zeg daarom: “volplanten, dit land!” Elk stukje grond waar
geen bestemming voor is en dat maar een beetje braak ligt
te liggen, direct volstouwen met planten, heesters en bo
men! Er wordt geen huis meer gebouwd, zonder dat daar
een veelvoud aan groen in de plannen wordt meegenomen.
Zo pak je dat aan! Dorpen en steden krijgen een compleet
ander aanzien alsof het verborgen steden uit de Mayacul
tuur betreft! Het merendeel van de bevolking werkzaam in
het groen! Nederland, één grote groene schakel! Wonen en
reizen in Nederland wordt weer een spannend avontuur!
Onherbergzame wouden die zich uitstrekken van de
Noordzeekust tot diep in Europa. Wolven, beren en ever
zwijnen op ons pad!
 
Wandelen van Hilversum naar Bussum? Eén groot avon
tuur! Neem voor de zekerheid maar een overlevingspak
ketje mee voor onderweg want je weet nooit zeker of je voor
de avond binnen bent! Als de nacht valt, ben je de klos! De
dichte begroeiing laat geen enkel licht door, overal klinkt
geritsel om je heen. Je bent compleet gedesoriënteerd en
schichtig kijk je rond op zoek naar groene ogen en kwijlen
de muilen die elk moment vanuit het duister op je af
kunnen springen! Je adem stokt in de keel wanneer je de
lugubere roep van een bosuil hoort vlak boven je hoofd ( een
klaaglijk, HOEOEuh ......hoe, hoe’hoe’hoe’ HOEOEuh, eerste noot
langgerekt en aan einde dalend, gevolgd door 4 sec pauze, dan
een abrupte noot snel gevolgd door een snelle reeks van vibreren
de noten, eindigend met een langgerekte dalende noot zoals de
eerste; qua klank aan houten blaasinstrument herinnerend!) 
 aldus een bekende vogelgids van Neerlands grootste auto
pechhulpdienst. Kijk, als je de Nacht van de Nacht zo be
leeft, dan gaat het goed met Nederland! Daarna natuurlijk
marshmallows roosteren boven een knappend houtvuur
en een beker warme chocolademelk al dan niet met tic. Het
moet natuurlijk wel gezellig eindigen!
 
Ik ben benieuwd hoe spannend het volgend jaar gaat
worden met al dat nieuwe groen erbij! U ook?
 
Rob Le Febre

Nacht van de Nacht
Op 29 oktober hebben we voor de derde keer meegedaan
aan de Nacht van de Nacht, met de Infoschuur als uitvalsba
sis. ‘We’ zijn de verschillende gebruikers van de Infoschuur.
De Natuur- en Milieufederaties nemen jaarlijks het initia
tief voor dit landelijke evenement met als devies “Laat het
donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de
Nacht van de Nacht”. Honderden bedrijven en gemeenten
doven lichten van gebouwen en reclames en overal haken
natuurorganisaties aan.
 
In voorgaande jaren werden we overvallen door de enorme
belangstelling. Auto’s stonden voor, achter en opzij van de
schuur en in de berm. Gidsen liepen met een sliert van 30
kinderen en ouders over de vlonders. Pakken marshmal
lows werden geroosterd boven het kampvuur en de ketel
met warme chocola werd uitgekrabd.
 
Dit jaar was er een dringend verzoek om met de fiets te
komen. Of het daaraan lag weten we niet, maar er kwamen
minder mensen dan vorig jaar (110 in plaats van 200) en er
waren zowaar nog parkeerplekken over. Het was daaren
tegen knap lastig om je fiets kwijt te raken. Het was sneu,
dat een groep Amsterdammers, lopend vanaf station Bus
sum Zuid, bij het kantoor van GNR belandde en toen in
arren moede maar weer naar huis is gegaan. Weer een
leermoment. Volgend jaar meer wegwijzers.
 
In totaal gingen vier groepen met kinderen met ouders en
drie groepen met volwassenen op ontdekkingstocht door
het Spanderswoud onder leiding van IVN-gidsen en GNR-
boswachters. Ze hebben ervaren hoe spannend en mooi het
bos is na zonsondergang: een onvergetelijke belevenis. Aan
het eind van de tocht was er de warme, gezellig ingerichte
Infoschuur met kleurplaten voor de kinderen, iets warms
om te drinken met koek en folders, zoekkaarten en boekjes
om in te snuffelen.
 
Na afloop hebben de vrijwilligers nog een tijdje met een
glas wijn rond het kampvuur gezeten. Pas toen we opston
den ontdekten we dat er ook een aantal wandelaars gezel
lig zat mee te pimpelen. Die komen volgend jaar beslist
terug. Volgend jaar valt de nacht van de nacht op zaterdag
28 oktober. Je kunt je vast aanmelden.
 
Marijke Vooren
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Insecten in ons werkgebied

Dagpauwoog
 
Introductie
Welk insect is er buiten te zien in de winter, dat is altijd
weer een lastige vraag. Het antwoord is dat vooral diverse
vlinders ook in de winter waar te nemen zijn. Het gaat niet
om grote aantallen, maar zeker op een warmere dag zijn er
toch best wel een aantal te zien. Eén van die winter-actieve
soorten is de dagpauwoog. De wetenschappelijke naam is
niet zo eenduidig. Je komt de naam tegen Inachis io en ook
Aglais io. Aangezien ik de namenlijst van www.neder
landsesoorten.nl als leidend heb genomen gaan we hier uit
van Aglais io.
 
Deze algemene vlinder is in goede jaren in grote aantallen
te zien en komt ook veel in tuinen voor. Met uiteraard een
aantal pieken verspreid door het jaar, wordt deze vlinder
alle maanden van het jaar waargenomen.
 
Herkenning
Deze vlinder is niet te verwarren met andere soorten, ze

Dagpauwoog (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

Rups (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

 
Dagpauwogen zijn erg zwerflustig en zijn waar te nemen
op graslanden en langs bosranden tot wel 2500 meter
hoogte. Ze verkeren vaak in het natte of vochtige terreinen,
maar ook droge terreinen worden gebruikt. Eieren worden
bij voorkeur afgezet op brandnetels die op zonnige plaatsen
met een vochtige bodem staan.
 
Ze worden gedurende het hele jaar gevonden. Er zijn twee
pieken, namelijk van midden juli tot midden september en
direct na de overwintering tot eind mei. Gedurende een
periode met zeer warm en droog zomerweer gaan dag
pauwogen in zomerrust. De Dagpauwoog is tot laat in het
jaar aan te treffen en is in het voorjaar één van de eerste
vlinders die je kunt tegenkomen. Op zonnige dagen al in
februari.
 
Biologie
In het voorjaar verdedigt het mannetje een territorium van
enkele tientallen vierkante meters. Dit gebeurt ́ s middags.
Het mannetje vliegt dan binnen dit territorium heen en
weer. In het territorium is meestal een opvallend punt
aanwezig zoals een grotere boom. Territoria wisselen fre
quent van eigenaar. Ze worden maar kort bezet gehouden.
 zijn zeer groot en opvallend. Het zijn goede vliegers en ze

zijn erg mobiel. Het is de enige soort met vier opvallende
zogenaamde oogvlekken op de bovenkant van de vleugels.
 Deze vleugeltekening dient om aanvallers af te schrikken.
Bij gevaar worden de vleugels gespreid. De onderkant is vrij
donker en glanzend. Deze zwarte onderkant maakt ze bijna
onvindbaar als de vleugels opgeklapt zijn.
 
Dagpauwogen  foerageren op wel 90 verschillende soorten
nectarplanten, waaronder vlinderstruik, koninginnen
kruid, akkerdistel. De soort wordt positief beïnvloed door
een groot aanbod van nectarplanten in juli en augustus. De
rupsen zijn zwart, hebben zwarte stekels en veel kleine
witte puntjes. De pootjes zijn bruinachtig van kleur. Ze
hebben een lengte tot 22 millimeter.
 
Waarneming
Het is een soort die overal in Nederland voorkomt. Het
verspreidingsgebied strekt zich uit over geheel noordwest
Europa. Gaten in het verspreidingsgebied, zijn eerder het
gevolg van het niet doorgeven van waarnemingen, dan door
afwezigheid van de soort. Verspreiding in het Gooi
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De waardplant van de rups is de grote brandnetel (Urtica
dioica). Na de paring worden de eieren in groepen van 50
tot 200 tegelijk afgezet. Dit gebeurt eind mei – begin juni.
De plaats van afzetting is aan de onderkant van het blad of
op de stengel van de waardplant. Jonge rupsen leven aan
vankelijk in groepen bij elkaar in een spinsel. In latere
stadia leven ze ook wel solitair. Ze overwinteren als vol
wassen rups. De verpopping gebeurt doorgaans op de
waardplant, maar soms ook wel in heggen of op muren in
de directe omgeving.
De eerste generatie is te zien van begin juli tot midden
september. Als de omstandigheden gunstig zijn, volgt een
tweede generatie.  Deze te zien vanaf eind september. Beide
generaties overwinteren in boomholten en gebouwen waar
ze vochtige en koele plaatsen opzoeken.
 
De gemiddelde duur van de diverse stadia is: ei 7 dagen,
rups 24 dagen en pop 12 dagen. De vlinders van de eerste
generatie leven gemiddeld 43 dagen en die van de tweede
generatie 320 dagen. Na de overwintering zijn de eerste
vlinders in maart al weer te zien.
 
Er zijn veel predatoren. De rupsen worden gegeten door
vogels en hebben te lijden van bijvoorbeeld sluipwespen.
De vlinders zijn prooi van vogels, spinnen en libellen.

Dagpauwoog onderkant (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

 
Bescherming
De stand fluctueert over de jaren. Brandnetels kunnen
slecht tegen lange droogteperiodes waardoor er in droge
zomers minder voedsel voor de rupsen is. Landelijk is er
sprake van uitbreiding van het areaal, maar tegelijkertijd
worden de populaties kleiner. Het resultaat is een langzaam
dalende trend.
 
Deze dalende trend wordt veroorzaakt door de zachte
winters waardoor ze vaker wakker worden en gaan vliegen.
Ze gebruiken dan energie, die niet aangevuld kan worden
met nectar. Ook het verdwijnen van goede nectarplanten
kan een rol spelen. Na de winsterslaap heeft deze grote
vlinder veel energie nodig. De belangrijkste nectarplanten
(vlinderstruik, distels) bloeien echter pas in de zomer.
 
Beschermingsmaatregelen zijn niet nodig. Wel kan de soort
geholpen worden door het laten staan van brandnetel
bosjes en het beschikbaar maken van nectarplanten.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
 

Populatietrend
 

De werkgroep Natuurcursussen organiseert op 18 maart
2017 van 10.00-14.00 uur een korte cursus over Stinzenplan
ten. Wat zijn Stinzenplanten, waar komt de naam vandaan,
waar kun je ze vinden, hoe zien ze eruit? Op deze vragen
en nog meer krijgt u antwoord tijdens deze korte cursus.

De locatie is de Eekhoornzaal in het Bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten, Noordereinde 54b in 's-Graveland.
We starten met een theoretisch deel en gaan na een korte
pauze naar buiten om op de landgoederen Schaep en Burgh
en Boekestijn de daar groeiende Stinzenplanten te gaan
bekijken.

De kosten voor deze cursus bedragen 10 €. U kunt zich
opgeven via e-mail natuurcursus.ivngooi@gmail.com

Eendaagse natuurcursus Stinzenplanten

Winterakoniet (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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Excursie naar de Pier van IJmuiden

Zuidpier IJmuiden (foto: Johan Lindeman)

Na een wat regenachtige week was deze zaterdag een
verademing. Er stond een zonnetje, er was weinig wind en
een best een aangename temperatuur. Daarom was het
jammer dat maar vier mensen meegingen naar de Pier van
IJmuiden.
 
Na een voorspoedige rit, arriveerden we in IJmuiden en
liepen over het strand richting zee. Het was er op dat tijdstip
nog aangenaam rustig. Veel meeuwen en ook grote aantal
len drieteenstrandlopers. Bij de meeuwen telden we een
behoorlijk aantal soorten waaronder grote mantelmeeuw,
kleine mantelmeeuw, kokmeeuw en zilvermeeuw. Via het
strand liepen we naar de zuidpier. Langs de Noordzeekant
zagen we veel Steenlopers en ook daar weer veel meeuwen.
Heel verassend foerageerde daar ook één Rotgans. Het beest
was bepaald niet schuw. Hier en daar werden er door de
meeuwen krabbetjes verorberd. Daarbij viel op dat één van
de meeuwen steeds een poot van zo’n krab aftrok en deze
in zijn geheel naar binnen werkte.
 
Aan de havenkant van de pier werden Graspiepers gezien
en ook een aantal Roodborstjes. Die laatste verwacht je toch
niet zo gauw op de kale betonblokken van de pier. Maar
misschien vergis ik mij daarin? Ook werd een eenzame
Eidereend aangetroffen.
 

Aan het eind van de pier ontstond er enige commotie bij
een andere groep. Er kwam een bootje aan waarachter een
groot aantal meeuwen vlogen. Maar “iemand” meende daar
een Jan van Gent tussen te zien. Een aantal van die groep
begonnen als een bezetene foto’s te maken, zonder eigen
lijk te weten waar die Jan van Gent zich zou kunnen bevin
den. Zelf meende ik door de verrekijker iets waar te nemen
wat met wat fantasie wel eens, heel misschien, een Jan van
Gent zou kunnen zijn. Voor de zekerheid heb ik er een paar
foto’s van genomen en het zou nog steeds kunnen. Daarom
heb ik deze mooie soort maar aan de lijst toegevoegd.

Steenloper (foto: Johan Lindeman)

 
Uiteraard kijken we tijdens zo’n bezoek aan de pier niet
alleen naar vogels. We kijken ook naar mensen (vissers,
wandelaars, joggers, etc.). Verder hopen we natuurlijk op
een zeehond of een ander zoogdier. Ineens hadden we beet.
Ik heb wel eens dode bruinvis gezien, maar dit was de
eerste keer dat ik een levend exemplaar kon aanschouwen.
Nu moet dat aanschouwen ook weer niet te ruim genomen
worden. Drie keer zag ik een donker geval met een driehoe
kige vin naar boven komen en meteen weer onderduiken.
Zo’n actie is voor een Bruinvis blijkbaar voldoende om weer
voldoende zuurstof naar binnen te krijgen voor een volgen
de duik. Hoewel we al volop in de herfst zijn, zagen we toch
nog wat insecten zoals een Atalanta en een Paardenbijter.
Op het strand vonden we zelfs een dode Bruine kikker. Toch
wel een beetje vreemd milieu voor zo’n zoetwaterdier.
 
Op de terugtocht naar de auto kwamen we ook nog een
aantal interessante planten tegen. Wat te denken van drie
soorten weegbree die op een rijtje langs de betonnen rand
van de pier stonden. Het bleken Hertshoornweegbree,
Smalle weegbree en Grote weegbree te zijn. Verder werd er
nog getuurd naar een aantal plantjes met gele bloemen. Het
bleek om Kleine zandkool te gaan. Al met al keken de
deelnemers na thuiskomst terug op een zeer aangename
en geslaagde dag.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
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Het usutuvirus, merels, en mensen
Begin september 2016 berichtten de media dat er een vo
gelvirus in Nederland was opgedoken dat leidt tot sterfte
onder merels: het Usutuvirus. Eind oktober waren bij Sovon
(Samenwerkende Vogelorganisaties Nederland) 500 geval
len bekend.
 
Het virus kan ook bij andere zangvogels toeslaan, maar tot
nu toe zijn hier  dit soort gevallen zeer beperkt gebleven. 
Er zijn in het buitenland sterfgevallen bekend van huismus
sen, ijsvogels, gaaien, spreeuwen en bonte kraaien.
 
Herkomst en verspreiding van het virus
Besmetting vindt plaats door steekmuggen uit het geslacht
Culex , die met uitzondering van Antarctica wereldwijd
voorkomen. Van veel soorten uit dit geslacht is bekend dat
zij dragers zijn van virussen. Het virus heeft zijn naam te
danken aan de rivier de Usutu in het thuisland Swaziland
(Zuid-Afrika), waar het in 1959 voor het eerst werd aange
troffen. Het verspreidde zich via Senegal, Centraal-Afri
kaanse Republiek, Nigeria, Oeganda, Burkina Faso, Ivoor
kust naar Marokko.  Waarschijnlijk is het virus door in die
gebieden overwinterende en/of doortrekkende vogels
meegenomen naar Europa, waar het in 2001 opdook in
Oostenrijk. Wenen had de primeur met een omvangrijke
sterfte onder merels. Hierna rukte het Usutuvirus op in
Europa. Duitsland werd in 2012 massaal getroffen, hier
stierven tenminste 300.000 vogels. Het virus bleek dermate
dodelijk, dat merels in enkele Duitse steden vrijwel verdwe
nen zijn uit tuinen en parken. Nog altijd waart het virus
rond in Europa, waar het inmiddels ook is gesignaleerd bij
onze oosterburen in de Duitse deelstaat Nordrhein-West
falen.
 
Uit een gezamenlijk bericht van het Dutch Wildlife Health
Centre, Erasmus MC, Sovon, Vogeltrekstation NIOO-KNAW
en Vogelbescherming van 19 oktober over zieke, verzwak
te en dode merels blijkt,dat in totaal ruim 1800 dode merels
zijn gemeld. In een vergelijkbare periode in 2015 waren dit
er slechts een tiental. Uit de door het Erasmus MC onder
zochte gevallen komt naar voren dat het virus zich vooral
manifesteert in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg.
Ook vielen er slachtoffers in Utrecht, Overijssel en een enkel
geval uit Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het
virus is nog niet aangetroffen in het gebied tussen Vecht
en Eem.
 
Mogelijke verschijnselen bij optreden van het virus bij
mens en dier
Merels die wellicht besmet zijn door het virus vertonen
apathisch of ongecoördineerd gedrag, zijn zeer makkelijk

te benaderen en vliegen niet, of erg onbeholpen weg. Ze
zijn ook vermagerd, hebben een onverzorgd verenkleed en
ook wel een kale hals. Merels ruien hun verenkleed in de
nazomer en het vroege najaar en zien er dan enigszins
slordig uit. Ze hoeven in die seizoenen ziek dus niet besmet
te zijn. Het ziekteverloop neemt 2-3 dagen in beslag,
waarna de vogel sterft.
 
In Afrika zijn  twee keer besmettingsgevallen bij mensen
beschreven: één keer goedaardig en éénmaal ernstig. Bui
ten dit continent komt het nagenoeg niet voor dat mensen
besmet raken. Hoewel zich grote uitbraken onder vogels
hebben voorgedaan, zijn in Europa tot nu toe slechts vijf
patiënten beschreven met aandoeningen van het zenuw
stelsel, waarbij besmetting met het Usutuvirus de oorzaak
was. De meesten hadden een verzwakte afweer. Het virus
vormt geen gevaar voor honden of katten.
 
Virusverwachting.
De periodes met temperaturen waarbij muggen actief zijn
en het virus kunnen overdragen liggen nu vrijwel achter
ons. Daarmee ook de kans op verspreiding van en sterfte
door het Usutuvirus. Of het virus volgend jaar weer rond
zal waren is niet te voorspellen. Voor het geval dat, is het
zaak om opvallende sterfte dan te melden. Dat kan via
www.sovon.nl/dodevogels
 
Dick A. Jonkers

Mogelijk met het Usutuvirus besmette merel (foto: DARP)

Twee oproepen van de Werkgroep

Wandelingen
 
Een nieuwe coördinator
Trudy Terheggen en Marlies van der Weyden zijn gestopt
als coördinatoren van de Werkgroep Wandelingen. Het
bestuur is nu op zoek naar een of twee opvolgers. 
Wie wil zich inzetten voor deze basisactiviteit van het IVN?
Uiteraard word je/worden jullie goed ingewerkt en er is ook
ondersteuning vanuit het bestuur.

 
Trekkers voor een publiekswandeling in 2017
De publiekswandelingen zijn een basisactiviteit van het
IVN. Onze doelstelling is immers het publiek de natuur van
dichtbij te laten beleven. Wie is bereid als trekker op te
treden in één of meer gebieden, die beslist de moeite waard
zijn voor een publiekswandeling?
 
Graag jullie reactie naar Marijke Vooren
mvooren@xs4all.nl, 035 6913735, 06 23745839.
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Nieuwe IVN-natuurgidsencursus

In september 2017 starten we weer met een nieuwe IVN-
natuurgidsencursus. Voor iedereen die een liefde voor de
natuur heeft en daarmee meer wil doen. Wat kun je, als je
de cursus hebt afgerond: mensen meenemen naar de
mooiste plekjes van het Gooi en ze enthousiast maken,
kinderen de liefde voor de natuur bijbrengen door met ze
erop uit te trekken, ouderen de kans bieden de natuur te
herontdekken als bewegen moeilijker wordt.
 
Natuurlijk ontmoet je tijdens de cursus veel nieuwe men
sen die eenzelfde passie met je delen. Daaruit ontstaan
vaak nieuwe initiatieven en vriendschappen. Wat is er
mooier dan samen de natuur in te gaan. We zoeken initia
tiefrijke mensen die bereid zijn energie en tijd te steken in
de cursus en daarna in het werk van het IVN.
 
Zie je je dit zelf doen of ken je mensen die dit graag zouden
willen doen, meld dat dan zo snel mogelijk via: gidsencur
sus.ivngooi@gmail.com.
 
Op de website van het IVN is meer informatie over de
gidsencursus te vinden. Daar staat ook het aanmeldings
formulier dat nodig is om je aan te melden.

Deelnemers aan de gidsencursus (foto: Fred Jansen)

 
We hebben inmiddels al de eerste aanmeldingen binnen
zelfs nog voordat we de cursus aangemeld hebben.
 
Fred Jansen
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Verslag IVN-weekend Teuven
Eindelijk was het dan zover, de deelnemers verschenen
geleidelijk aan in het mooie groepsverblijf in Teuven (Bel
gië) waar we van 9 - 11 september zouden verblijven.
Het landschap rondom nodigde meteen uit tot een wande
ling. Na het wandelen kregen we een heerlijke maaltijd
voorgeschoteld. Er volgde een lezing met foto’s van Olaf op
de Kamp. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten waarom
planten als het zinkviooltje juist in deze contreien groeien.
 
Onder leiding van onze 2 Limburgse IVN-gidsen Hans en
Henri gingen we het gebied de volgende dag  allemaal eens
goed verkennen. De grote verrassing was het bezoek aan
Kelmis dat nu een Duitstalige gemeente is in de Belgische
provincie Luik. Tussen 1815 en 1919 vormde dit gebied een
neutrale zone tussen het Koninkrijk der Nederlanden (later
België) en Pruisen. Door deze bijzondere politieke situatie
ontstond de Staat Neutral-Moresnet. Door de aanwezigheid
van zinkerts ontstond hier een belangrijke zinkmijn ‘Vieil
le Montagne’ met als bijkomstigheid, die heel speciale flora
waaronder het Zinkviooltje, Zinkboerenkers, Blaassilene,
Engels gras en Zinkschapengras, met bijpassende fauna.
 
En er was meer: in het Geuldal bezochten we  de beroemde
Heimansgroeve - het oudste stukje Nederland (270 miljoen

jaar oud) -  dat bovengronds zichtbaar is. Bij Epen bekeken
we de Volmolen uit de 12e eeuw en de hoeve Vernelsberg,
die gebouwd is op een heuvel die 15 meter boven de Geul
uitrijst.
 
De tweede dag was Sander Koopman onze gids. We wan
delden vanuit Slenaken langs de typisch Zuid-Limburgse
hellingbossen. Deze bossen zijn van oudsher opvallend rijk
aan bijzondere planten- en diersoorten. De uitbundige
voorjaarsflora is erg in trek bij floristen. Er komen onder
meer een aantal zeldzame orchideeënsoorten voor. Helaas
is de biodiversiteit van hellingbossen de laatste 50-60 jaar
sterk achteruitgegaan. We werden door Sander ook nog
bijgespijkerd over kalksteen en vuursteen en weten nu dat
dolines ontstaan door het oplossen van kalksteen in de
ondergrond, waardoor een verzakking ontstaat. We hebben
genoten van deze prachtige en relaxte tocht, en dat mocht
wel na alle informatie van de dag daarvoor.
 
Dit mooie en gezellige IVN-weekend werd afgesloten met
een genoeglijk samenzijn op het terras met drankje en de
echte Limburgse Vlaai!
 
Tjepkje Gersjes
De foto's zijn gemaakt door deelnemers aan dit weekend.
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Juffertje in het groen
Deze keer een DHZ-column, want er is niks leukers dan zelf
ontdekken, toch?
Hoe kun je op 3 manieren composteren?
Hier uitleg hoe je één keer zonder en twee keer met compost
of tijgerwormen kunt composteren.
 
Composteren in een melkpak 
Knip een melkpak open, spoel goed om en doe een laagje
aarde onderin.
Vul aan met een laagje van 3 cm keukenafval. Wissel dit af,
al komt het niet heel erg nauw, ook koffiedik mag er in. 
Als je pads gebruikt; haal de buitenkant er af, hier zit hier
namelijk plastic in verwerkt.
Plak stevig dicht, af en toe schudden en na 6 weken heb je
je eigen compost gemaakt, een melkpak gerecycled, en de
aanschaf van een zak compost bij het tuincentrum vol met
antischimmelmiddel voorkomen.
Bron: Greenpeace
 
Composteren met behulp van een wormenbak 
Maak zelf een wormenbak; haal 3 gratis satésaus-emmers
bij de snackbar. Wormen houden van donker, vandaar
satésaus-emmers.
Kijk op youtube naar wormenbak tante tuut, of google en
bouw je eigen wormenflat.
Ga aan de slag met je eigen gratis bak.
Kijk ook goed wat er vast in de bak mag: oud papier, wc-
rollen, koffiedik, mest van knaagdieren. En uiteindelijk, als
de wormen tot rust zijn gekomen natuurlijk groente- en
fruitafval.
Regel vervolgens de wormen. Je kunt het beste tijgerwor
men gebruiken.
Tijgerwormen zijn rood, hebben ringen en een wit puntje
aan hun staart.
Je kunt ze online bestellen, ze kosten 25 euro per kilo.
Ik vind het zelf onnodig om wormen per post te laten ver
sturen en bovendien wel sneu voor de beestjes. Beter is het
iemand te zoeken die een composthoop, of een wormen
bak, of een boel paardenmest heeft. Vraag of je 2 handen
vol mag hebben. De wormen krijgen dan "nestmateriaal"
mee om goed te kunnen aarden (haha) in de nieuwe bak.
Laat wormenbak de eerste week met rust en doe vooral
relaxed. Als je krampachtig bezig gaat met een wormenbak
gaat het mis. Na enkele weken kan er een donkere vloeistof
onder uit je wormenbak druppelen dit wordt wormenthee
genoemd.Met de wormenthee heb je zelf pokon gemaakt.
Eén deel wormenthee op 10 delen water is prima planten
voeding. je spaart dus weer verpakkingen uit. Met de
compost zelf lever je een gezonde bijdrage aan je tuin of je
potplanten.
 
Dit is de makkelijkste ofwel de luie manier van
composteren 
Koop bij Karwei een grote speciekuip à 5 euro en boor er
met een (hand)boor grote gaten in aan de onderkant. Zet in
je tuin.
Vul de bak met blad, knaagdierenmest, koffiedik, keuken
afval en dek af met b.v. compost van optie 1. Laat de kuip
rustig  staan. Check na een paar maanden en je zult zien;
je hebt je eigen compostwormen aangetrokken.
Het leuke van deze bak is -onder andere- dat de aardappel
schillen gaan ontkiemen en het zou zomaar kunnen zijn

dat je komende september je eigen opbrengst van bio-
aardappels hebt.
Ook kun je je afgeknipte supermarktplantje bieslook er in
kwijt.
Deze volgorde gaat van klein naar groot. Uiteraard kun je
met de laatste beginnen en iemand volgend jaar een wor
menbak cadau doen? Ideaal voor bijvoorbeeld een balkon!
Let op dat je de wormen niet overvoert. Check vooral in de
zelfgemaakte sausemmerbak hoe het er voor staat. De
wormen houden de populatie zelf in evenwicht.
Mocht het  in de wormenbak niet goed gaan dan kunnen
ze niet weg en gaan ze dood.
Als het heel goed gaat kunnen je wormen na een tijdje 3
kilo keukenafval per week verwerken.
En misschien kun je dan ook zelf een keer wormen wegge
ven aan iemand, die nieuwe huisdieren zoekt?
Mislukt het een keer? Gewoon nog een keer proberen. Op
deze manier recycle je optimaal!
Heb je vragen? Stel ze op de facebookpagina: Afval? Een
duurzaam idee!
Daar zit een denktank van ruim 500 mensen.
Daar word je toch groen & gelukkig van?

 
Milieuvriendelijke groet,
 
Juffertje in 't Groen
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Nascholingscursus Ecologische verbin-
dingen in het Gooi
Dit najaar hebben een veertiental gidsen de nascholings
cursus “ecologische verbindingen in het Gooi” gevolgd.  In dit
artikel geef ik een samenvatting van de inhoud.
 
Versnippering-ontsnippering
Circa twee eeuwen geleden konden dieren vrijelijk rondlo
pen in het Gooi. De dorpen waren klein en de wegen waren
amper een belemmering in de natuurlijke beweging van
diersoorten. Momenteel ziet de kaart er geheel anders uit:
de bebouwing is opgerukt, snelwegen en spoorlijnen vor
men onneembare barrières. De Gooise natuur kenmerkt
zich door versnippering. Er zijn veel kleine gebieden met
hoge natuurwaarde. De planologische druk is groot, ge
meenten hebben amper grond beschikbaar voor bewoning,
infra en verkeer en willen daarom de hei op. Rijkswegen
als de  A1 en de A27 worden  bijvoorbeeld  verbreed.
 
Jaren geleden is een tegenbeweging in gang gezet: de Eco
logische HoofdStructuur (EHS) met allerlei plannen om de
natuur in Nederland robuuster te maken. Tegenwoordig
draagt dit de naam NatuurNetwerk Nederland (NNN): na
tuurgebieden worden met verbindingszones aan elkaar
verbonden. De rijksoverheid lost in samenwerking met  
provincies, gemeenten, waterschappen, Prorail en natuur
organisaties, knelpunten op. Dit gebeurt  met het MeerJa
renProgramma Ontsnippering (MJPO)
Eén uitwerking van NNN is de zogeheten ‘natte as’. Dit is
de verbonden waterrijke natuur tussen het Lauwersmeer
en Zeeland. Deze natte as loopt ook bij ons langs: Gooimeer-
Naardermeer-Ankeveense Plassen- oostelijke Vechtplas
sen. Een voorbeeld van een ecologische verbinding in deze
natte as is de natuurpassage Natrix en Lutra uit 2013
waarmee de N236 veilig kan worden gepasseerd.
 
Met de stuwwallen maakt het Gooi deel uit van het noor
delijke deel van de Utrechtse heuvelrug. Hier spelen de
droge ecologische verbindingen een belangrijke rol. In 2006
is de Natuurbrug Crailo officieel in gebruik genomen.
Daarna zijn vele kunstwerken gevolgd met Laarderhoogt
als de meest recente verbinding.
Ook kleinere ingrepen zoals dassentunnels, afscheidingen
met goten voor amfibieën, stobbenwallen onder viaducten
en amfibieënpoelen spelen een belangrijke rol in de ont
snippering.
 
Ecologie
In elk natuurgebied proberen verschillende plant- en
diersoorten hun leefgebied uit te breiden. Een bosmier heeft
genoeg aan 0,27 ha terwijl een otterman tot 17.000 ha
moeras tot zijn leefgebied rekent. Een boommarter schar

relt ‘s nachts tussen de 2 tot 7 km rond. Als twee natuur
gebieden met elkaar verbonden worden, wordt eerst vast
gesteld, voor welke doelsoorten deze zogenaamde ecologi
sche verbindingszone wordt ontworpen: wat zijn de karak
teristieken (afmetingen en elementen) van de corridor, wat
is de afstand tussen de stapstenen (verblijfplaats voor
onder andere foerage, rust en voorplanting) en de habitat
kwaliteit van natuurgebieden?
 
Bij het maken van een inrichtingsplan voor de ecologische
verbindingszone zijn de eisen die de doelsoorten stellen
aan hun leefomgeving leidend. Het zogeheten ambitieni
veau zegt iets over de ecologische doelen die gelden voor
een robuuste ecologische verbinding. Ambitieniveau B2
heeft als doel de biodiversiteit op regionale en nationale
schaal te behouden. Ambitieniveau B3 heeft diezelfde
doelen, aangevuld met het doel om de biodiversiteit bij
onvoorziene risico’s te behouden.
 
Voor de verbinding tussen het Naardermeer en de Anke
veense Plassen is het hoogste ambitieniveau nagestreefd.
In de technische uitwerking is bijvoorbeeld gekozen voor
een brede onderdoorgang. De smalle viaducten maken
maximale neerslag- en lichtinval op de ondergrond moge
lijk zodat deze begroeid kan raken en er geen onderbreking
in vegetatie is.
Aan ecologische verbindingen zitten voor- en nadelen,
zowel op het ecologische vlak als op financiële vlak.
 
Planologie
Het proces van idee, via ontwerp tot realisatie van een
ecologische natuurverbinding neemt jaren in beslag. Veel
partijen moeten het eens worden over aanpak: beheerders,
grondeigenaren, gebruikers (bedrijven), provincies en ge
meenten. De publicatie Uitvoeringsprogramma-noordelij
ke-heuvelrug uit 2003 beschrijft wat het GNR beoogt met
de verbinding tussen Hilversums Wasmeer en Hoorneboeg.
En wie schets de verbazing dat 13 jaar later enorme weer
stand tegen de bomenkap voor de aanleg van aan ecologi
sche verbindingszone is ontstaan. Onze analyse is dat het
erg lastig is omwonenden in dit lange proces mee te nemen:
wat kan je tussentijds als terreinbeheerder melden over
planologie, vergunningen en andere zaken die “ver van het
bed” staan? De mooie folder vlak voor uitvoering heeft een
groep mensen wakker geschud: “ons” bos gaat eraan!
Bij Laarderhoogt is de nauwe corridor aan de noordzijde
duidelijk zichtbaar: tuinen zijn hermetisch afgerasterd. En
de Boissevainweg is een dodelijke barrière. Er zal nog lang

Overzicht voor- en nadelen

Ecologische verbindingszone
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en veel gepraat moeten worden met particuliere eigenaren
en gemeente om de aansluiting met de Tafelbergheide
opnieuw in te richten.
Een ander voorbeeld waarbij het kunstwerk eerder klaar is
dan de verbindingszone is de natuurverbinding Naarder
meer-Gooimeer: de A1 wordt ten westen van de Machine
over een breedte van 50 meter op palen gezet. De inrichting
van de verbindingszone aan de kant van het  Naardermeer
is nog niet bepaald. Deze zou parallel aan de snelweg
kunnen lopen om bij de Visserij uit te komen.
 
Monitoring
Monitoronderzoek geeft antwoord op de belangrijke vraag
of alle inspanning ook heeft geleid tot werkelijke bewegin
gen van diersoorten. Bij Crailo is met platen en zandbedden
aangetoond dat verschillende amfibieën en reptielen en
soorten als ree, vos en konijn intensief van de natuurbrug
gebruik maken. Ook is duidelijk geworden dat de loopspo

ren geen stress laten zien ondanks het feit dat ook mensen
gebruik maken van deze natuurbrug.
Op 4 november 2016 werden we verblijd met het nieuws
van Natuurmonumenten dat een otter met een cameraval
is gesignaleerd bij de passage vanuit de Ankeveense plas
sen naar het Naardermeer.  Dit laat zien dat, als de condities
van de ecologische verbinding en de gebieden aan beide
zijden goed zijn, dieren gebruik maken van deze veilige
natuurverbindingen. Nu is het wachten op de eerste bevers
uit Flevoland. (De bronnen van dit artikel kan je vinden op
de Nascholingspagina.)
 
Deze nascholingscursus is mogelijk gemaakt door de inzet
van Inge Brandenburg, Christine Tamminga, Bonne Zijlstra
en Michaël Gründeman
 

Bouw Ecoducten A1 (foto: Michaël Gründeman)

Boekbespreking: Warmoezerij

Vroeger was het vaak pure noodzaak om wilde planten te
zoeken en te eten. Vaak werden zij ook in de moestuin of
warmoezerij gekweekt. In Warmoezerij wordt toepassing
en historie van wilde planten beschreven als vergeten,
soms herontdekte groente.

Warmoezerij beschrijft 18 planten waaronder Aardaker
(muijsen met steerten), Cichorei (van Bitterpee tot Suike
rijwortel), Hop (de slaap van de hoppluksters), Pastinaak en
Rucola (wilde ende tamme rakette). Het zijn beschrijvin
gen met historische achtergronden, leuke weetjes en 
nauwkeurige teeltaanwijzingen, hier en daar gelardeerd
met Vlaamse of Hollandse, soms vergeten, uitdrukkingen.
Elk hoofdstuk beschrijft een plantensoort uit onze wilde
flora die voorheen als groente gekweekt werd. De vroegere
mens was hierop aangewezen, in het bijzonder de gewone
man. Hij kon zich niet veroorloven bijzondere groenten te
telen of te laten telen.

Beide auteurs van Warmoezerij hebben een lange staat van
dienst binnen het groen. Johan Heirman als bioloog bij di
verse Vlaamse instellingen, Hein Koningen was decennia
lang werkzaam in het befaamde Amstelveense heemgroen.
Allebei zijn het hartstochtelijke natuurliefhebbers, plan
tenkenners en tuinders.
 

Warmoezerij - Wilde planten: gezocht, gekweekt, gege
ten en weer vergeten
Winkelprijs: €9,95 ISBN: 978-94-91899-01-0
80 pagina's, full colour met oude tekeningen
Auteurs: Johan Heirman en Hein Koningen
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Activiteiten
De interne activiteiten van IVN en KNNV zijn over en weer toe
gankelijk voor leden en donateurs van beide verenigingen. Ze
worden ondermeer aangekondigd in het contactorgaan van beide
verenigingen “De Grote Ratelaar” en op de websites van IVN en
KNNV.  Introducés zijn hartelijk welkom. Nog geen Lid? Meld je
dan aan bij het secretariaat van IVN of KNNV.
Heb je een idee voor een mooie contactavond of uitgaansdag? Mail
dan wouter-nugteren@ziggo.nl
 
Zondag 8 januari 2017: Nieuwjaarsbijeenkomst KNNV
Het is een goede traditie. We verzamelen ons om 11.00 uur
rond een KNNV-kopje koffie/thee in restaurant ‘de Haven
van Huizen’. Vervolgens wandelen we naar de pier bij het
randmeer om naar vogels te kijken en andere veldbiologi
sche wonderen zoals mossen. Er is vaak heel wat te zien
(eenden, ganzen en soms een ijsvogel). Na afloop kunnen
we ons in  de Haven van Huizen wat opwarmen en lekker
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.
Aanvang: 11.00 u. Locatie: Restaurant Haven van Huizen, Ha
venstraat 81, Huizen.
 
Zonda8 8 januari 2017: Chocoladewandeling IVN
Aanvang: 13.30 u. Locatie: Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103a
te Hilversum.
 
Maandag 16 januari 2017: Contactavond/Lezing Regionale
archeologie
 
Tijdreizen in het Gooi met Sander Koopman: van Neander
thalers tot de Tweede Wereldoorlog. Een actueel overzicht
van de regionale archeologie.
 De archeologie van het Gooi staat al meer dan een eeuw
in de belangstelling. Het begon op de Gooise heide met
opgravingen in de grafheuvels. De “Hilversumcultuur”
heeft er haar naam aan ontleend. Baanbrekend in de jaren
’80 was de vondst van Neanderthaler werktuigen in het
Corversbos. De middeleeuwen krijgen een gezicht dankzij
de recente vondst van een begraafplaats naast de kerk van
Ankeveen. En wist je dat er bij de Fransche Kampheide een
echt Frans kamp heeft gelegen? Zo worden er voortdurend
nieuwe ontdekkingen gedaan, zowel door professionals als
amateurs. Het archeologisch verhaal is nooit af! Kom
luisteren naar de huidige stand van kennis en ga mee op
reis door de tijd. Deze lezing is eerder met succes gegeven
voor Geologisch Museum Hofland en de Historische Kring
Albertus Perk.
Spreker Sander Koopman is, naast zijn activiteiten bij het
IVN Gooi, medewerker bij Geologisch Museum Hofland,
voorzitter van archeologievereniging AWN Naerdincklant
en hoofdredacteur van het tijdschrift Archeologica Naer
dincklant. Hij houdt zich bezig met regionaal kwartairgeo
logisch en archeologisch onderzoek en heeft hierover
meerdere boeken en artikelen geschreven
Aanvang: 19.45 u. Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a
te Hilversum.
 
Zondag 22 januari 2017: (Korst) mossenexcursie
Naardermeer
Het fijne van (korts)mossen is dat ze het hele jaar door te
zien zijn. In het eerste kwartaal van het jaar zijn ze vaak
op hun mooist en bezet met sporenkapsels. Eerst bezoeken

we de muggenbult!  Dat is weer een andere biotoop dan
heide of een bos van een landgoed. We lopen over zandige
paden, vaak op dijklichamen door moerasrietlanden en
moerasbossen. Neem een loep mee en wat (korst)
mossenboeken
Aanvang: 10.00 u. Verzamelen: Parkeerplaats naast Gasterij
Stadzigt, Meerkade 2, 1412 AB Naarden.
 
Zondag 19 februari 2017: (Korst) mossenexcursie
Gijzenveen/Cruysbergen
Dit gebied kennen we al goed van inventarisaties. In 2017
willen we de (korst)mossen in dit gebied wat meer aandacht
geven. We zien wel hoe ver we komen want het gebied is
uitgestrekt.  We starten in het Noordelijke puntje van
Cruysbergen en slaan dan af richting Gijzenveen.
Aanvang: 10.00 u. Verzamelen: ingang Cruysbergen naast de
Prinses Irenelaan 12, 1406 KS Bussum. Aanvang: 10.00 uur.
 
Maandag 20 februari 2017: Contactavond/Lezing over
Stinzenflora met fotograaf Martin Stevens
Martin Stevens: “In 2008 is het boek Stinzenflora in Fryslân
verschenen als opvolger van het bekende boek “Stinzen
planten, bloemenpracht rondom friese stinzen en states”
van D.T.E. van der Ploeg uit 1988. Een zorgvuldig vervolg
gebaseerd op onderzoek en nieuwe inzichten en vooral ook
hoe om te gaan met dit soort aparte vegetaties.
Het is natuurlijk geen wilde natuur waar ik voor werd ge
vraagd te fotograferen, het is tuinnatuur, maar als cultuur
historisch element absoluut de moeite waard om nader te
bekijken en te volgen. De foto’s uit het boek en nog veel
meer zal ik laten zien en zal dus voornamelijk gaan over de
oorsprong van de naam stinzenflora: Fryslân. Maar uiter
aard ook beelden van andere plekken, want ook in andere
delen van Nederland zijn duidelijk kenmerkende histori
sche stinzentuinen te vinden.
Het boek is nog steeds te koop gelukkig en ik heb er een
paar bij me als iemand er ter plekke een wil aanschaffen
(ik heb er nog weinig) maar is ook gewoon te bestellen bij
http://www.stinzenflorafryslan.nl/ of via de boekhandel.
Op de voornoemde site staan trouwens ook mijn foto’s die
gebruikt zijn voor het boek.”
Aanvang: 19.45 u. Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a
te Hilversum.
 
Zondag 26 februari 2017: Knoppenexcursie in het Arbore
tum van Doorn
Het Von Gimborn Arboretum in Doorn is een van de
mooiste bomencollecties van ons land. Het is in alle jaar
getijden een oase van groen, die ruim negentig jaar geleden
werd aangelegd door een rijke inktfabrikant uit Zevenaar:
Max von Gimborn. Na zijn dood in 1964 ging het terrein over
in handen van de botanische tuinen van de Utrechtse
universiteit. Sinds 2010 is het in beheer bij een particuliere
stichting. Voor toegang is een entree van 5 euro verschul
digd. Neem boterhammen, bomenboekjes en een verrekij
ker mee.
Aanvang: 9.30 u. Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-
Zuid.
 
Donderdag 2 maart 2017: Algemene ledenvergadering
KNNV-Gooi
Elk jaar weer een belangrijk moment voor onze vereniging.
We roepen alle leden op om te komen en zo samen het
beleid vast te stellen van onze afdeling. Breng in hoe u onze
vereniging ziet en welke activiteiten u belangrijk vindt. Wilt
u een grotere diversiteit aan activiteiten, zoals op het gebied
van mossen of insecten? Hebt u ideeën over cursussen of
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over samenwerking met andere groene groepen in het
Gooi? Hoe denkt u over het overgaan van de CONVO in de
Grote Ratelaar.
Aanvang: 20.00 u. Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a,
Hilversum.

Woensdag 8 maart 2017: Algemene ledenvergadering IVN-
Gooi
Nadere mededelingen volgen via de Nieuwsbrieven.
Aanvang: 20.00 u. Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a,
Hilversum.
 
Maandag 20 maart 2017: Contactavond/Lezing over land
slakken en zoetwaterslakken-tweekleppigen
Dit is de laatste kans om de slakkenpakker Herman Roode
over slakken te horen vertellen. Herman neemt ons mee
naar de interessante wereld van de weekdieren (mollus
ken). Aan de hand van foto’s komen we meer te weten over
het boeiende leven van de landslakken. Ook worden leuke
weetjes over zoetwatermollusken niet vergeten. Alles wat
je altijd al wilde weten over slakken, maar nooit durfde te
vragen, kun je aan vanavond Herman vragen. Kortom, het
belooft een heerlijk avondje te worden.
Aanvang: 19.45 u. Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a
te Hilversum.
 
Zaterdag 25 maart 2017: Excursie naar Waverveen
Bijna iedereen kent de Groene Jonker, het bekende gebied
in het Groene Hart. Deze keer gaan we naar een ander ge
bied, namelijk Waverveen. Het ligt niet ver van het Gooi en
het is een aantrekkelijk vogelgebied. We wandelen daar een
rondje en hopen op veel overwinteraars en mogelijk al wat
vroege voorjaarsvogels. Er pleisteren altijd veel steltlopers

op de plas-dras eilandjes. Verder zijn er veel ganzen en
eenden te verwachten. Dit geheel wordt vaak opgevrolijkt
met een Buizerd die zit te rusten in een boom. Landschap
pelijk is er ook veel te zien. De kades rond het gebied liggen
veel hoger dan het gebied zelf. Dit komt door de inklinking
van de venige ondergrond. Kortom, voldoende reden om
hier eens naar toe te gaan. Afhankelijk van het weer kan
het pad nogal drassig zijn (maar wel goed begaanbaar).
Aanvang: 10.00 u. Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-
Zuid.
 
Programma floragroep 2017 
De floragroep gaat  op diverse data op pad. Waar dat zal
zijn zal t.z.t. bekend gemaakt worden. Dat hangt af van het
verloop van het seizoen, de beschikbaarheid van eventue
le gidsen en van de overige activiteiten zoals de soortendag
op de golfbaan Spandersbosch en een tocht door Amster
dam.
Als je op de hoogte wil blijven van de excursies van de
floragroep mail dan naar ctamminga@waldeck.demon.nl.
In de week voor de excursie krijgen alle belangstellenden
een mail. Dan krijg je ook te horen als een excursie toch
nog wijzigt wat betreft plaats en datum.
 
Zondag 9 april: Sypesteyn
Aanvang: 10.00 u. Nieuw-Loosdrechtsedijk 150   1231 LC
Loosdrecht, met gids Joes Klootserman: van te voren aan
melden bij Christine vanwege maximum aantal
deelnemers
 
Zaterdag 17 juni 2017: Uitgaansdag
De uitgaansdag is in voorbereiding. Nadere informatie volgt
t.z.t.
 

Mensen
Mijn column gaat zoals altijd over de natuur in ons prach
tige Gooi. Dat is ook de afspraak. Maar ik vergeet dan ei
genlijk dat er ook mensen wonen en, belangrijker nog, dat
die mensen de natuur zoals wij die nu kennen, goeddeels
zelf hebben gevormd. Om daar iets meer van te weten
moeten we een eind terug. Welgeteld ongeveer 120.000 jaar!
In het welbekende tijdschrift  ”Tussen Vecht en Eem” is
daar jaren geleden over geschreven.
 
De voorlaatste ijstijd heeft, behalve veel ijs, ook veel
vuurstenen in ons gebied gebracht. En omdat men in onze
regio veilig kon leven, lekker hoog en met veel dieren,
kwamen de Neanderthalers hier een kijkje nemen en ble
ven er geruime tijd wonen.
 
Zowel op de Hengstenberg, bij Hollandse Rading, in het
Corversbos bij Hilversum en op de Hoorneboegse heide, ook
Hilversum, en op de stuwwal nabij Huizen zijn vondsten
gedaan die er op duidden dat deze groepen mensen daar
voor langere tijd hun kampementen opsloegen en daar
leefden van wat de natuur te bieden had!
 
Deze uitgestorven mensengroep was sterk. Sterker dan wij
nu! Ze leefden in groepen en werkten goed samen om aan
het benodigde voedsel te komen.
Veel meer weten we natuurlijk niet en hoe het landschap
er toen uitzag is uiteraard ook onbekend.
 
De bovengenoemde plaatsnamen bestonden uiteraard ook

niet. Het is dus raden en gokken. Ik ga er van uit dat er veel
bos was en natuurlijk zullen er ook behoorlijke delen be
groeid zijn geweest met heide, maar omdat de Neandertha
lers er vele jaren hebben geleefd moeten er ook veel plan
tensoorten zijn geweest. Welke? Een te grote gok.
 
Leefden er bijen op de hei en andere planten?  Hebben die
mensen al geweten dat die honing bruikbaar was? Waren
er ook al lagere plekken, waar water het jaar door voor het
grijpen was? Was er, bijvoorbeeld, al een soort Laarder
Wasmeer en Hilversums Wasmeer en waren er meer van
dergelijke watertjes?
 
Wat weten we eigenlijk verschrikkelijk weinig van hoe het
toen was.
Bijna tweehonderdduizend jaar hebben deze mensen ge
leefd, ook hier in het Gooi. Hoe? Leefden ze een beetje zoals
wij? Waren ze man en vrouw met kinderen of ging dat heel
anders?
Ze verdwenen en alles wat we weten is bijna niets. Hoeveel
invloed hebben zij gehad op hun leefgebied? Is er door hun
komst het Gooi al veranderd? Alweer vraagtekens.
Wat troffen hun opvolgers aan? Je mag er vanuit gaan dat
er nog steeds veel bos was en we weten dat door onze in
vloed dat goeddeels verdween. Met de schapen op de hei
kwam er ook geen bos meer terug en langzaam maar zeker
veranderde het beeld van het Gooi steeds meer.
 
Wat zou ik graag eventjes terugkijken in hoe het toen was!
Al was het maar een uur!
 
Gerrit Jaspers
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Grote Ratelaar

Ringslang (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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