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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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Van de voorzitters
De vogels laten zich al weer een beetje horen als ik dit schrijf (eind
augustus). Een warme zomer is achter de rug met soms veel regen
in korte tijd.
 
Het najaarsprogramma is al weer begonnen met mooie excursies
en lezingen. Misschien zien we in november wel een klapekster
op de Veluwe. De mossenexcursies worden nog interessanter na
de lezing van Henk Siebel, medeauteur van de “Beknopte mosflo
ra”.
 
Vergeet niet om je op te geven om de 1000-soortendag in 2016 te
helpen organiseren. Theo en Fred hebben hiervoor een wervend
stukje in deze Grote Ratelaar geschreven. Bij het uitkomen van
de volgende uitgave is het jubileumjaar 2016 al begonnen. Veel
plezier tijdens de excursies en contactavonden, graag tot ziens
op de leden voor ledenavond in december.
 
Ellie Fluitsma, plaatsvervangend voorzitter KNNV afdeling Gooi
 
Een voorwoord schrijven in deze herfsteditie, terwijl het nog volop
zomer is, krijg ik met enige moeite uit “mijn pc-pen”. Ik denk dat
velen met mij altijd wat moeite hebben om de zomer vaarwel te
zeggen. Aan de andere kant ben ik mij ervan bewust dat een vier
jaargetijden klimaat, het meest ideaal is. Maar om nu te zeggen:
“Yes, de herfst komt er weer aan. De zomerkleding kan weer
veilig opgeborgen worden. Laat de herfst maar komen”……Voor
lopig ben ik nog niet zover. Hoewel ik mij ervan bewust ben dat
elk seizoen zijn bekoring heeft, wordt dat door iedereen weer
verschillend beleefd. Bij het verschijnen van alweer de derde
Grote Ratelaar, zullen de eerste herfstkleuren al zichtbaar zijn.
Als het groen eenmaal van kleur verandert naar rood, bruin,
oranje of geel, dan weten we het zeker, en ben ik persoonlijk snel
om. De natuur laat zich dan al snel van z’n mooiste kant zien. De
parken en bossen veranderen in een palet van kleuren waar elke
natuurliefhebber en fotograaf lyrisch van wordt. Het geritsel van
de vallende bladeren en de schone lucht die de herfst met zich
meebrengt, doen de zomer, in ieder geval bij mij, weer snel ver
geten. Door de samenwerking met het KNNV leren we zo langza
merhand als IVN-ers ook de KNNV-ers kennen, en dat geldt na
tuurlijk ook andersom. Het interview van Gerrit Jaspers met Yo
lande Bosman is daar weer een voorbeeld van, evenals de bijdra
ge aan dit nummer van Jetse Jaarsma en Willem-Jan Hoeffnagel.
Met de “R” in de maand zien we langzamerhand dat de achter ons
liggende zomer plaats maakt voor een geheel nieuw jaargetijde.
Want wat is er nu mooier om na een heerlijke herfstwandeling
de warmte en gezelligheid op te zoeken, bijvoorbeeld bij Bram
bergen, onder het genot van een kop warme chocomel met
slagroom en hun overheerlijke appelgebak. Al met al heeft u
waarschijnlijk gemerkt dat ik intussen helemaal om ben. Ik zou
zeggen: Laat de herfst maar komen. Ik wens u veel plezier bij het
lezen van deze Grote Ratelaar.
 
Harm Klinkenberg (lid redactieraad)

Foto voorzijde: Herfst (foto: Harm Klinkenberg)
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Interview
Yolande Bosman
 
Een bijzondere dame!
 
In de eerste plaats omdat ze zo moeilijk te bereiken is. E-
mail, wel verzonden zegt mijn computer, reactie niente.
Telefoon, geheim nummer. Vraag aan vriendjes, niks.
Uiteindelijk via de KNNV contact en de onvermijdelijke
vraag: “Wil je meewerken aan een interview voor de Grote
Ratelaar?” Antwoord: “Nou wel even nadenken hoor.”
En jawel, Yolande stemt in.
 
Vergeet nooit als je haar tegenkomt om die laatste e te
respecteren want ze wordt bedroefd en een tikje nijdig als
het een a wordt. Ik was gewaarschuwd en ik ontmoette op
landgoed Gooilust een dame die haar privacy hoog in het
vaandel heeft staan: Yolande Bosman, oer KNNV-ster!
Geboren en getogen in Breukelen, middelbare school ge
daan, daarna het Amsterdamse onderwijs in gegaan en
getrouwd. ‘En ik woon in ’s Graveland en nu stoppen we
ermee. We gaan over de natuur praten want daar doen we
het toch voor?’
Natuurlijk!

Yolande Bosman en de Reuzenzwam (Meripilus giganteus)
(foto: Harm Klinkenberg)

 
Ik ben ouderwets, ik schrijf tijdens een interview. Ik heb
wel zo’n recordertje maar dat vind ik maar niks. Yolande
was echter bijna niet bij te houden. In rap tempo kwam een
deel van wat ze allemaal doet te voorschijn en ik hoefde
maar weinig meer te vragen. Behalve natuurlijk “Even
wachten”!
Schrik niet, ik ga opsommen wat onze Gooi- en Vechtnatuur
allemaal aan haar dankt.
Ze is al een eeuwigheid (maar zo oud is ze echt niet) lid van
de KNNV van de vogelwerkgroep en van Natuurmonumen
ten en nog veel meer!
 
Het begin was paddenstoelen die in het vroegere bezoe
kerscentrum ‘Corversbos’ werden getoond. Wat mooi,
zeven jaar jong en meteen verslingerd. Paddenstoelen zijn
nog steeds haar grote liefde. Excursies en het regelen ervan,
coördinator van de Paddenstoelenwerkgroep en altijd op
zoek. Tijdens de excursie altijd proberen mensen zelf aan
het werk te zetten. Zelfwerkzaamheid is belangrijk! Deel
nemers voelen zich zo veel meer betrokken.
 
Eigenlijk is het te veel om alles uitgebreid te benoemen. Dus
een korte samenvatting. Komt ie en verbaas je! Eerst dus
de zwammen. Watervogeltellingen, tuinvogeltellingen.
Vlinder inventarisatie in zanderij Crailo voor het GNR en
de vlinderstichting, nu ook in het Gijzenveen waar het
groen en de kleuren beginnen te komen. Onderzoek naar
de Zilveren Maan bij de Kromme Rade. Monitoring padden
stoelen op de Zuiderheide en dan toch een nog wat uitge
breidere vlinderroute. Al 25 jaar telt Yolande vlinders langs
een vaste route voor de vlinderstichting. Van april tot eind
september loopt ze, bij goed weer, deze route. Ongelooflijk.
Tot slot wandelen we naar de moestuin waar ze wekelijks
aan meewerkt. Op uiteraard biologische grond. Diverse
groentes tussen allerlei aankomende wilde planten, die als
het even kan, getolereerd worden. Een leuk geheel, ik heb
nog nooit zo’n moestuin gezien en dat bedoel ik positief!
 
Yolande, bedankt voor het heerlijke pilsje op die mooie
schaduwbank en ga gewoon verder. Je bent gezond en recht
van lijf en leden en we kunnen allemaal nog op je rekenen.
Onmisbaar is een groot woord maar je komt in de buurt.
Er mag wel eens een lintje of iets dergelijks komen, vindt
 
Gerrit Jaspers
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Actueel
Voorland Stichtse Brug…..bedreigd
 
Waar nu de A27 de aanloop naar de Stichtse Brug ligt, rolden
vroeger de golven van de Zuiderzee tegen de kust. Om de
A27 te kunnen verlengen naar de Flevopolders werd vanuit
de zeebodem van weleer zand opgespoten. Dit kalkrijke en
van oorsprong zoute zand heeft gezorgd voor een bijzon
dere flora aan beide kanten van de huidige snelweg. Aan
de westkant ligt het Voorland Stichtse Brug, waarvan
Staatsbosbeheer de eigenaar is.
De gemeente Blaricum heeft een oud plan in een nieuw
jasje gestoken en van een nieuwe titel voorzien: Blaricum
aan Zee. De impressietekeningen zijn met enthousiasme
door de gemeenteraad ontvangen. Er komen enkele huizen,
een restaurant, een haventje naast dat van de reddingsbri
gade: kortom een ontmoetingsplek naast het strand dat er
al is. Heel idyllisch zijn de schetsen die groot en kleurrijk
afgedrukt in de krant hebben gestaan.
Wat is er tegen dit markante plan? Het gebied is onderdeel
van de Ecologische Hoofdstructuur en herbergt bovendien
een voor Nederland unieke flora.
Om boven tafel te krijgen welke rode-lijstsoorten hier te
vinden zijn, is Piet Bakker samen met Dick Jonkers van de
Vrienden van het Gooi een onderzoek gestart. Piet houdt
zich bezig met het inventariseren van de flora. De lijsten
die de Floragroep van het IVN al jaren bijhoudt zijn hierbij
van grote waarde.
Op een prachtige zomerdag zijn we gaan kijken waar de
soorten uit onze lijst stonden. Als eerste op zoek naar het
minigrasje zanddoddegras (foto), maar wij kunnen de res
ten van deze al uitgebloeide soort niet terugvinden. Het
rondbladig wintergroen (foto) staat wit te bloeien tegen de
bosrand aan. Herfstbitterling – uiterst zeldzaam in Neder
land – (foto) is al bijna aan het bloeien. Deze groengrijze
plant komen we verspreid door het hele gebied tegen. Op
het grote veld met opgeschoten riet en wilgen groeit pad

denrus, een indicator van trilveen met kwel Het aantal
moeraswespenorchissen (foto) is niet te tellen. De paars
bloeiende orchideeën zijn al uitgebloeid.
Aan het eind van het veld gaat een klein paadje richting
viaduct van de A27. Hier stonden eind mei twintig exem
plaren van de grote keverorchis. We zien er niets van terug;
de berm lijkt gemaaid. Even verderop is een klein ven met
lidsteng, slanke waterbies en grote waterweegbree. De
kikkers plonzen in het water. Met moeite vinden we een
sprietje moeraszoutgras (foto) met minieme bloemetjes aan
de stengel. Het hoort samen te gaan met rode ogentroost
die hier talrijk is en kleine ratelaar.
Een groot deel van de soorten die op het Stichtse Voorland
staan, is uniek voor het Gooi en behoort tot de zeldzaams
te Nederlandse plantensoorten. Het zijn er te veel om op te
sommen en we vinden ze ook niet allemaal. Uitgebloeid,
uitgedroogd, verdwenen: een inventarisatie loopt maanden
en dan is een middag te kort.
We gaan terug door een voedselrijke strook met torenhoge
brandnetels en komen op de grasstrook aan het water waar
het dorpje gepland is. De begroeiing is kort – door maaien
en het gebruik als ligweide. Het terrein heeft een unieke
mycoflora waaronder diverse bijzondere wasplaten als
Papegaaizwammetje, scharlaken wasplaat en geurende
wasplaat. Het noordelijke stuk is zeker bedreigd: hier zal
een parkeerplaats komen. Ondanks de moeizame omstan
digheden doet struikheide op de iets hogere en drogere
delen zijn best. Er staan ook heel lage duinroosjes: volgens
rozenkenner Piet een zeldzaamheid. Duizendguldenkruid
(foto), stijve ogentroost, zoveel dat we het niet eens meer
opmerken!
De toekomst zal ons leren hoe het verder gaat. Wie delft
het onderspit: de planten of de plannenmakers? Ook vogels
en andere levensvormen worden bekeken. Hopelijk ont
staat er een dik rapport om Staatsbosbeheer te overtuigen
dat het Voorland in bescherming gehouden moet worden.
 
 
Christine Tamminga

Stichtse Brug 2013-2015 (foto's: Aad Kop, Jetse Jaarsma)
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Boekbespreking
Niet zonder elkaar

Bloemen en insecten 
 

De titel van dit boek
dekt de lading volledig:
bloemen, insecten en
alles daartussen, be
knopt beschreven en
met een knipoog. Mis
schien bekende zaken,
die zelden zo kort en
duidelijk zijn beschre
ven. Er wordt verder
ingegaan op van alles.
De zintuigen van insec
ten bijvoorbeeld, en
hoe hebben mensen
dat kunnen uitvogelen?
Zo kunnen insecten
met die facetoogjes niet
bijster goed zien, en in
een ander kleurenspec
trum. Een krabspinne
tje, voor ons bijna on
zichtbaar omdat het de

bloemkleur aanneemt, is voor insecten een donkere vlek.
Ha! D’r zit al een collega aan de bar, denkt dat arme insect.
Dat slechte zicht van insecten wordt gedeeltelijk gecom
penseerd door tastzin en een goede neus. Mensen en in
secten kunnen ongeveer even goed ruiken.
De illustraties zijn divers en vaak erg mooi. Een tekening
van een bijenpootje (het linker!) met een stuifmeelkorfje,
zowel van binnen als van buiten getekend, zodat je kunt
zien hoe dat pollenvervoer precies in zijn werk gaat. Mooi
en efficiënt, zo efficiënt dat wilde bijen die gewoon stuif
meel aan hun beharing vervoeren veel betere bestuivers
zijn. Dat kun je dan ook meteen zien, omdat er een prach
tige foto van een vrouwelijke rosse metselbij met zwaar
bepoederd buikje naast staat.
Kijkend naar planten komen er vragen op, en in dit boek
vind je veel antwoorden. Zoals: waarom hangt een hommel
even voor een bloem en vliegt dan soms verder, omdat de
bloem net bezocht is? Hoe weet íe dat? Waarom verkleuren
de bloemen van longkruid? Biologische termen worden
direct verklaard in begrijpelijk Nederlands. Korte stukjes
over bijzondere plant-insect interacties zijn als hapklare
brokjes door de tekst heen gestrooid. De meeste informatie
gaat over in Nederland voorkomende planten maar exoten
uit botanische tuinen met wel hele speciale relaties worden
ook beschreven. Het boek sluit af met een ‘Verder lezen
lijst’ en een bijen-overzichtskaart.
Een minpuntje zou je kunnen zien in de af en toe overlap
pende teksten. Soms wordt een aspect twee keer aange
roerd. Alleen maar fijn, zo blijft het beter in je geheugen
hangen.
 
Niet zonder elkaar. Bloemen en insecten.
Louis Schoonhoven e.a. 2015 Uitgeverij Natuurmedia,
Amsterdam
 
Isa van der Heijden

Zand in beweging
Geen echt zand maar een boek over zand. In ons Gooi na
tuurlijk! En geschreven door twee mannen die alles, bijna
alles, over dat Gooise zand weten. En het aan ons vertellen
in gewone mensentaal. Jan Sevink heeft de gehele meta
morfose van het Laarder Wasmeer begeleid en veel onder
zoek gedaan naar de kenmerken en het ontstaan van het
gebied en Sander Koopman kreeg als IVN natuurgids steeds
meer belangstelling voor de geologie en geomorfologie van
het gebied.
En samen hebben ze er heel wat uurtjes doorgebracht voor
bodemonderzoek, plantengroei bestudeerd en karteringen
uitgevoerd.
Jullie begrijpen dat ik in dit kleine bestek de inhoud van dit
boek niet kan vertellen. Daarvoor zul je het moeten lezen
en ik verzeker je dat er veel in staat wat jullie, net als ik,
gewoonweg niet weten. Wat is de geschiedenis van ons
land ingewikkeld en uitgebreid.
Zand in beweging is er op veel plaatsen. Denk maar aan de
vele woestijnen in onze wereld die puur natuur zijn. Maar
de stuifzanden hier zijn praktisch geheel door mensenwerk
ontstaan. Overbegrazing was de grote boosdoener. Zonder
vegetatie gaat zand stuiven. Je mag het ook wandelen
noemen of, kijk naar de titel van het boek, in beweging zijn.
In ons land is veel stuifzand geweest. Jullie kennen de
Brabantse naam van het dorp “Loon op Zand”. Zo’n naam
zegt alles. Er zal ooit een dorp Loon zijn geweest dat nu
onder het zand ligt.
 
Terug naar ons stuifzandgebied.De witte bergen was ooit
een groot stuifzandgebied. Nu kennen we het restaurant
van die naam en
voor velen gaat er
geen lampje meer
branden als we
daar komen. Res
tanten waren er
nog steeds en
met de renovatie
van het Laarder
Wasmeergebied is
het weer een groot aaneengesloten zandgebied geworden.
Echt stuivend, ga er bij storm maar eens doorlopen. Levend
zand ook. Ga maar kijken en kom een maand later op
diezelfde plek staan. Anders!
Duinen, windgolven en ribbels. Prachtig!
Vegetatie is er ook. In het afgerasterde deel groeien mossen
en grassen. Erbuiten waar mens en paard komen is dat veel
minder. Betreding!
 
Toch zal het beheerd moeten worden. Om het prachtige
oude landschap te bewaren zal van tijd tot tijd de hand (of
de machine) van de mens er moeten ingrijpen. Begrazing
en wind kunnen het niet alleen redden. Maar als die mens
een oog in het zeil houdt kunnen ook de komende genera
ties blijven genieten van dit oeroude en bijzondere land
schap.
 
Het boek is uitgegeven door de Vrienden van het Gooi. Daar
is het nog verkrijgbaar. Mail met info@vriendenvanhetgooi.
nl of bel Corry Wildeman 06 13619094.
Prijs €4,50 plus verzendkosten.
 
Gerrit Jaspers
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Netwerkbijeenkomst
Duurzaamheid en IVN, 25 augustus j.l.
 
De projectgroep duurzaamheid was eind november naar
het IVN-weekeinde in Oisterwijk geweest. Daar werd deze
Netwerkbijeenkomst aangekondigd. Zij wisten dus van de
aardehuizen in Olst. Ik niet. Groot was dan ook de verras
sing toen ik geheel onvoorbereid oog
 
Op de site www.aardehuis.nl staan foto’s van de bouwpe
riode. De eerste draagmuren waren van oude autobanden,
stuk voor stuk gevuld met 150 kg aarde. Vandaar de naam
aardehuizen. Later werden dat strobalen.
 
De volgende verrassing kwam direct na aankomst. Daar
splitste de groep zich in tweeën. Eén rij ging naar de koffie
in het gemeenschapshuis, de andere ging richting Dixie. De
bouw was nog niet helemaal afgerond.
Doel van de dag was uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Dit is een samenvatting.
Een uitgebreider stuk
komt op de site.
 
Wat doet IVN landelijk?
 
IVN landelijk heeft een
duurzaamheidspagina op

de site gezet, te vinden op ‘Ons IVN’ onder ‘Campagnes en
projecten’ of rechtstreeks op 
https://www.ivn.nl/afdeling/intranet/informatie/activiteiten/
natuur-duurzaamheid
Ideeën, niet langer dan één A4-tje, kun je sturen naar p.
mol@ivn.nl
Het hoofdstuk over duurzaamheid in het cursusboek voor
natuurgidsen is in concept klaar, komt op de site.
Op 30 januari 2016 wordt tijdens de Nieuwjaarborrel in
Utrecht een duurzaamheidslezing gehouden. Op de lande
lijke ledendag 16 april 2016 is er een duurzaamheidsactivi
teit en volgend jaar september komt er weer een duurzaam
heidsweekeinde.
 
Uitwisseling van ideeën tussen de verschillende afdelingen
 
Er was groot verschil in activiteiten op het gebied van
duurzaamheid tussen de verschillende afdelingen. Van
bruisende ideeën tot ‘eerlijk gezegd niet zo veel’. Van indu
strieën, bedrijven en gemeenten bezoeken met de vraag
hoe ze tegenover duurzaamheid staan tot een speurtocht
voor kinderen door school om te zien welke apparaten net
zo goed uit kunnen
en inventarisatie van biodiversiteit in schooltuintjes.
Iedereen was het eens over het belang van onderlinge sa
menwerking en het uitwisselen van ideeën. Voor ons begint
de samenwerking binnen de regio. Met Amsterdam, Am
stelveen, West-Friesland en Zuid-Kennemerland. We
hebben afgesproken elkaars duurzaamheidsactiviteiten te
bezoeken. Wij gaan naar het café van de Toekomst in
Amsterdam en de duurzaamheidsdag in Hoorn op 10 okto
ber, zij komen naar het volgende duurzaamheidscafé in
Bussum.
 
Marijke Vooren

Nascholingscursus
Kennismaken met duurzaamheid
 
Dinsdag 24 november, 1 en 15 december: Nascholingscur
sus in drie avonden van 19.30 – 22.00 uur.
 
Je bent natuurgids of actief lid en je wilt aan de slag gaan
met duurzaamheid in de activiteiten van je werkgroep.
Maar waar ga je beginnen? De nascholingscursus geeft je
de basis om duurzaamheidbegrippen te duiden en active
rende werkvormen toe te passen.
 
Kijk op de nascholingspagina https://www.ivn.nl/afdeling/
gooi-en-omstreken/nascholing voor meer informatie.
 
Je kan je aanmelden voor de nascholingscursus via e-mail
gidsencursus.ivngooi@gmail.com of telefonisch bij Sander
Koopman (coördinator Nascholing) 035-7723267. 

Duurzaam
Hilversum
Op 11 september stonden we op de Vrijwilligersmarkt in
Hilversum met de kraam en kregen we het volgende be
richt. Het leek ons belangrijk voor onze leden in Hilversum
en dat zijn er nogal wat.
Inwoners van Hilversum nemen samen het initiatief om
duurzaamheid in de praktijk te brengen. Voorbeelden:
-  www.Meentkracht
-  www.heikracht
-  Maandelijks repaircafé
-  Samen een coöperatie oprichten voor zonne-energie op
   een gemeenschappelijk dak
-  Gezamenlijk energiebesparende maatregelen inkopen
-  Een geef- en Neemtafel organiseren in het centrum
-  Meentkracht en Heikracht kopiëren naar andere wijken
-  Enz.
Doe mee en meld je aan voor een van de initiatieven via
duurzaam@hilversumverbonden.nl Meer info: www.
duurzaamhilversum.nl
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Winterslaap
Bij reptielen en amfibieën
 
Onze herpetofauna bestaat uit de diergroepen amfibieën
en reptielen. In Nederland hebben deze dieren een min of
meer gelijke jaarindeling: ze zijn actief tussen maart en
oktober en in de overige maanden zijn ze in winterslaap.
Ze wisselen door het jaar heen van biotoop.
 
Ze hebben gemeen dat ze allemaal koudbloedig zijn, hun
lichaamstemperatuur is afhankelijk van de temperatuur
van hun omgeving.
Voor het overige zijn deze twee groepen totaal verschillend.
Ze houden een winterslaap op een vorstvrije plaats; amfi
bieën kiezen daarvoor een vochtige plek en reptielen zoe
ken daarvoor juist een droge beschutte plaats.
 
De winterslaap wordt niet alleen geregeld door een inwen
dige “biologische klok” die aangeeft wanneer het er tijd voor
is maar is vooral ook sterk afhankelijk van de temperatuur 
en kan korter of langer duren en zelfs tijdelijk worden
onderbroken. Bij de slangen zijn er waarnemingen bekend
van zonnende gladde slangen en muurhagedissen op
mooie dagen rond de jaarwisseling.

rugstreeppadden (foto: Jaap van der Vliet)

 
Amfibieën zijn geheel afhankelijk van de buitentempera
tuur. Hun lichaamstemperatuur daalt als de zonnewarmte
vermindert en andersom. Wordt het kouder dan worden ze
stijf en traag en trekken ze naar hun schuilplaats terug.
Sommige amfibieënsoorten overwinteren onder water in
de modder, in holtes in de oever of tussen planten. Met
name de bruine en de groene kikker doen dit, maar ook
sommige salamanders. De huid van amfibieën is zo dun
dat er zuurstofopname door kan plaatsvinden. Voor onder
water overwinterende soorten volstaat dit om de winter
door te komen.

 
Ook voor op het land overwinterende soorten is vochtigheid
erg belangrijk. Door de zeer dunne huid van amfibieën
bestaat er een groot gevaar voor uitdrogen. Dit gevaar wordt
sterk verminderd door de slijmklieren die een slijmlaag op
de dunne huid afzetten om zodoende de verdamping tegen
te gaan.
In de winter worden hun levensfuncties bijna geheel
stopgezet, dat wil zeggen, de lichaamstemperatuur zakt tot
een bepaalde minimumwaarde waardoor de stofwisseling
wordt afgeremd. Hierdoor neemt de behoefte tot voedsel
af en spaart het dier energie. Hij teert dan op zijn vetreser
ves die hij ’s zomers heeft aangelegd.

adder (foto: Jaap van der Vliet)

 
Reptielen houden hun winterslaap vaak in groepen in een
onderaardse holte of spleet. Dit gezamenlijk slapen voor
komt warmteverlies.
Een reptiel is wel beter in staat zijn eigen lichaamstempe
ratuur te regelen dan een amfibie, omdat hij zijn tempera
tuur volgens eigen voorkeur binnen nauwe grenzen houdt,
door naar behoefte afwisselend koude en warme plaatsen
op te zoeken. Onderzoek aan gezenderde gladde slangen
toonde aan dat deze zich op zo’n 35 cm onder de grond
bevonden waar de temperatuur nooit onder het vriespunt
kwam. Als de temperatuur lager werd verplaatsten de
dieren zich naar wat diepere plekken; bij stijgende tempe
raturen verplaatsten ze zich meer richting oppervlakte.
 
Tijdens hun winterslaap verbruiken amfibieën en reptie
len, in tegenstelling tot zoogdieren, opvallend weinig van
hun vetvoorraad: slechts enkele procenten. Dat is een groot
voordeel van hun niet-constante lichaamstemperatuur.
 
Jaap van der Vliet
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laten zich in het water vallen. Komen ze onverhoeds op de
grond terecht dan proberen ze al springend het water te
bereiken. Als larve maken ze gedurende 2,5 tot 3 maanden
9 stadia door. Na het uitsluipen start een rijpingsperiode
van 5 tot 6 weken. Deze periode brengen de juffers vaak
verder weg van water door. Vaak zitten ze dan ook in
boomtoppen. De imago’s worden maximaal 11 weken oud.
 
Prooien van de houtpantserjuffer zijn: vliegen, muggen,
haften en bladluizen. Zelf zijn ze ook weer prooi van
spinnen, roofvliegen, vogels etc. Als larve worden ze ook
vaak gegeten door vissen. Een hoge visstand kan daarom
lokaal de populatie negatief beïnvloeden.
 
Bescherming
In Nederland is de houtpantserjuffer een algemeen voor
komende soort, die echter bijna volledig ontbreekt in open
gebieden door het gebrek aan ei-afzetplekken. Door verste
delijking met de bijbehorende aanleg van parken en recre
atiegebieden is de soort echter niet bedreigd. Kijken we naar
de verspreiding in drie perioden nl. “voor 1950”, “1950 –
1997” en “1990 – 1997” dan zien we een uitbreiding van het
areaal. Speciale beschermingsmaatregelen zijn dan ook
niet nodig.
 
Willem-Jan Hoeffnagel

Insecten in het Gooi
Houtpantserjuffer
 
Introductie
In het najaar zijn er een stuk minder insecten te zien, dat
geldt zeker voor libellen. De meeste soorten verblijven in
deze tijd als larven in diverse stadia onder water. De
houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) is echter een uit
zondering. Deze libellensoort is soms nog wel te zien tot
midden november. Uiteraard speelt het herfstweer hierbij
een grote rol.
 
Sommigen zullen zeggen, maar de houtpantserjuffer heet
toch Lestes viridis? Nu, daar zijn veel wetenschappelijke
discussies over. De huidige stand van zake is dat deze soort
samen met de oostelijke houtpantserjuffer (Chalcolestes
parvidens), die in Italië, Albanië en Griekenland voorkomt,
in een apart genus (Chalcolestes) is geplaatst.
De houtpantserjuffer en verwante soorten zoals gewone
pantserjuffer, die ook in Het Gooi voorkomt, zijn te herken
nen doordat zij in rust hun vleugels in een v-vorm hebben.
Dit in tegenstelling tot de andere juffersoorten die hun
vleugels samengevouwen langs het achterlijf houden. De
echte libellen vouwen hun vleugels niet in.
 
Herkenning
Het is een lange, groengekleurde soort met een licht grijs
achtig vleugelvlekje (pterostigma). Bij andere pantserjuf
fers komt wel eens een blauwe ́ berijping´ voor. Dit is bij de
houtpantserjuffer echter nooit het geval. De soort te is
daarnaast te herkennen aan het zogenaamde schiereiland
je (een uitstulping van het groene kleurvlak) op de zijkant
van het borststuk. De achterlijfsaanhangsels zijn licht ge
kleurd en hebben een lengte van 39 – 48 mm.
 
Waarneming
De houtpantserjuffer komt overal in Nederland voor. Het
verspreidingsgebied strekt zich uit van Polen tot en met
Spanje en Noord-Afrika. Recentelijk is de soort ook aange
troffen in het uiterste zuidwesten van Groot Brittannië. Ze
vliegen van midden juli tot en ver in oktober met uitschie
ters tot in november. De vroegste waarneming is van 14
juni en de laatste van 18 november, maar met de huidige
trend klimaatverandering, kan dat natuurlijk nog verande
ren. Hun biotoop is vooral stilstaand of zwak stromend
water, met bomen langs de oever. Het is één van de weini
ge soorten die hun eieren in de bast van bomen en struiken
afzetten. Takken boven water hebben de voorkeur. Voor
keursplanten zijn: wilg, hazelaar, els en berk. Soms worden
ook wel eieren afgezet op den, maar ze hebben dan wel veel
te lijden van de harsvorming. De houtpantserjuffer mijdt
brakwaterbiotopen. Watervervuiling met bijvoorbeeld
zware metalen wordt redelijk goed verdragen. Uitgekleurde
exemplaren zitten graag in bomen of struiken.
 
Biologie
Na een copulatie van 5 – 36 minuten volgt in tandem de ei-
afzetting. Daarbij vliegt het mannetje naar een twijg die
vervolgens door het vrouwtje wordt gekeurd. Als de twijg
goed bevonden wordt, worden de eitjes in groepen afgezet
op een hoogte van 1,5 – 3 meter boven het water. Het
vrouwtje heeft aan de onderkant van de legboor 10 tot 14
scherpe tanden, om in de bast te kunnen doordringen.
De eieren overwinteren, in april komen ze uit. De prolarven

Houtpantserjuffer (mannetje)

Detail schiereiland (foto's: Willem-Jan Hoeffnagel)
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bruine kikker  (foto: Rob Le Febre)

Gidsencursus
De gidsencursus is het tweede jaaar ingegaan. De zomer
vakantie is voor de cursisten een mooie afwisseling ge
weest. Ontspannen en nieuwe energie opdoen, maar niet
zonder een opdracht van het cursusteam. De vakantieop
dracht hield in op eigen manier kijken naar 5 dieren,
planten of andere natuurverschijnselen. Dit leverde
prachtige verhalen op. De eerste die we je niet willen ont
houden, is van Rob le Febre. Er volgen nog meer bijdragen.
Op zaterdag 23 april 2016 hopen de 20 gidsen-in-opleiding
hun diploma te ontvangen. Zet deze dag vast in de agenda!
 

De amfibische mens
 
Als ik op een stoeltje bij de vijver zit, hoop ik altijd een glimp
van een salamander op te vangen. Maar dit jaar zit het er

groene kikker (foto: Jaap van der Vliet)

weer niet in, vrees ik. Een reden zou kunnen zijn dat de
buurman, wonend aan de kant van de vijver, ineens besloot
om zijn tuin te betegelen met grote grijze tegels zonder een
stukje begroeiing. Ja, hier en daar een grote bloempot met
een plant er in maar geen verbindende schakels tussen de
tuinen. Het zou kunnen dat dit een barricade vormt. Het
nodigt een salamander in ieder geval niet uit om over te
steken! Mijn vrouw en ik zijn meer van de rommelige
tuintjes met wat vergeten hoekjes en doorgeschoten
plantjes. Daar kom je nog wel eens een vergeten plantje
tegen dat in één keer prachtig in bloei staat!
 
Een andere amfibiesoort, de kikker, heb ik dit jaar ook veel
minder gezien in onze vijver. In het vroege voorjaar waren
ze al helemaal afwezig en toevallig de laatste paar weken
komen ze ineens mondjesmaat te voorschijn om een duik
te nemen in de vijver. De kikkers in onze tuin zijn nooit
groene kikkers maar altijd bruine. Wel jammer, vind ik,
want behalve dat ik dat hele fraaie kikkers vind, weet je bij
de groene kikker ook vrij zeker dat hij in je vijver blijft
zitten.
 
De bruine kikker trekt meestal van vochtige plek naar
vochtige plek, is mijn ervaring. De kikker die ik nu zag (zie
foto), was het kennelijk gelukt om de grijze vlakte van de
buurman over te steken en zat nu lekker rustig in een on
diep stukje van de vijver te wachten op die ene mug of vlieg

die binnen het bereik kwam van zijn lange kleeftong
waarmee hij binnen 1 seconde zijn prooi uit de lucht plukt.
Wonderlijke beesten, kikkers! Met die lange achterpoten
en die bolle ogen! Wat ik het meest fascinerend vind aan
kikkers, en dat geldt voor amfibieën in het algemeen, is dat
ze zowel door hun longen als door hun huid kunnen
ademhalen waardoor ze dus zowel boven als onder water
kunnen ademen! Drinken doen ze overigens alleen via de
huid en nooit via de mond. De bruine kikker (Rana tempo
raria)  op de foto heeft een mooie tekening: overwegend
donker gekleurd met gele, bijna goudachtige vlekken. Op
vallend is dat elke bruine kikker een uniek kleurenpatroon
heeft in vele variëteiten van bruin tot beige-geel. Je kunt ze
bijna individueel onderscheiden als je dat zou willen.
 
Volgens gerenommeerde kikkerkenners herkennen kik
kers stemmen en kun je ze zo tam maken dat ze zelfs
eenvoudige kunstjes kunnen doen. Ik heb daar zelf nog
geen ervaring mee!
Kijkend naar deze kikker bedacht ik me, wat het voor de
mensheid zou betekenen als die ook door de huid zou
kunnen ademen. Wat een wereld zou er niet voor ons open
gaan! Onderwatersteden, oneindige voedselgronden, zelf
scheepswrakken onderzoeken, onder water zwemmen
naar Engeland…!
 
Ik moet er maar even niet aan denken! Hoewel…. het zou
natuurlijk best van pas kunnen komen bij overstromingen
en met het stijgen van de zeespiegel in het vooruitzicht, is
het misschien toch helemaal niet zo’n gek idee als we
langzaam zouden evolueren richting de amfibische mens!
Binnenkort toch maar eens een bekende evolutiebioloog
raadplegen of de amfibische mens nog in het vat zit voor
ons!
 
Rob Le Febre
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Kennemerduinen
Verslag van de excursie naar de Kennemerduinen
van 4 juni 2015.
Weer: lichtbewolkt 18-22 graden.
Aantal deelnemers: 5
 
Donderdagochtend 4 juni verzamelden zich vijf personen
voor de excursie naar Zuid-Kennemerland. Gelukkig kon
den we allemaal plaats nemen in de ruime auto van Paul
en Loes van der Poel. In een rustig gangetje ging het richting
Bloemendaal en het bezoekerscentrum. Daar aangekomen
voor alle zekerheid een kaart gekocht, mochten we de weg
kwijtraken. De eerste planten werden gespot in de prachtig
aangelegde tuin bij het bezoekerscentrum, onder meer het
bilzekruid, wat zeer zeldzaam is. De opzet was om richting
het Vogelmeer te lopen, daar aangekomen te lunchen en
dan de terugweg te aanvaarden. Maar, zoals dat altijd gaat
met KNNV-ers, de wandeling duurde veel langer dan aan
vankelijk gedacht, want er was zoveel te zien onderweg.

Waargenomen soorten

zandhagedis (foto: Paul van der Poel)

 
De vogel- planten- vlinder en reptielenexperts kwamen
allemaal ruimschoots aan hun trekken. Zo goed, dat voor
bijna iedereen het wensenlijstje voor die dag compleet in
vervulling ging. De stemming werd dan ook euforisch, toen
een zandhagedis een prachtige show gaf in de heidestruik
jes langs het pad. Het enige dat ontbrak, volgens Paul van
der Poel, was de klapekster, die hem op kwam eten. Maar
gelukkig bleef hij weg en konden we lang genieten van de
zandhagedis.
 
Omstreeks lunchtijd kwamen we langs een prachtig
duinmeertje, dat zeer uitnodigde om aan te gaan zitten. Dat
deden we dan ook. Al snel werden de soorten langs en in
het meertje ook even geïnventariseerd, waarbij de vleugel
tjesbloemen hoge ogen gooiden. Het liep al behoorlijk in de
middag en we besloten dan ook om rustig terug te wande
len naar het bezoekerscentrum, waar de auto stond. Het
feest was nog steeds niet afgelopen.

 
Op de terugweg zag Yolande ook nog een hazelworm, die
niet zo snel weg was, zodat we hem allemaal konden be
kijken. Nog een paar regeltjes en mijn waarnemingenlijst
was vol. De kleine vuurvlinder kon er nog net ondergeschre
ven worden. Tevreden en nog nagenietend van de prachti
ge dag keerden we huiswaarts.
 
Ellie Fluitsma

grasmus foto Paul van der Poel
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(foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

jeneverbes (J. communis) Flora von Deutschland, Österreich und der
Schweiz.(1885-1905)

Soorten
 
In Nederland zijn er diverse Juniperus-soorten als tuinplan
ten in gebruik. De bekendste is wel Juniperus x media cv.
pfitzeriana. Het is een kruising tussen de zevenboom (J.
sabina) en de Chinese jeneverbes (J. chinensis). De soort
heeft volgens mij geen officiële Nederlandse naam, maar
hij wordt wel eens laatdunkend “putdeksel conifeer” ge
noemd. Hij werd vaak gebruikt om de betonnen deksels van
watermeterputten te verbergen. Het is vaak een lage
enigszins trechtervormige struik, die breed uitgroeit. De
meeste twijgen hebben net als de zevenboom in het geheel
geen naalden maar schubben. Deze kruising vormt geen
bloemen en dus ook geen jeneverbessen.
Er zijn diverse Europese jeneverbessoorten bekend. De
meeste zijn afkomstig uit het Middellandse zeegebied en
voelen zich in het wisselvallige klimaat van Nederland niet
thuis. Alleen de zevenboom (J.sabina) kom je hier nog wel
eens tegen. Andere soorten die in Nederlandse tuinen vaak
worden aangeplant zijn de Chinese jeneverbes (J. chinen
sis), de potloodceder (J. virginiana), een soort uit de Vere
nigde Staten en Juniperus squamata uit Afghanistan. Van
onze eigen inheemse jeneverbes zijn bovendien meer dan
170 cultuurvariëteiten bekend.

Boom
De jeneverbes

Toen ik een jaar of tien was kreeg ik een poster van het GNR
in het kader van N(atuurjaar 19)70. Op die poster stonden
allerlei dieren en planten, die je in de Gooise natuur kon
tegenkomen zoals het korhoen, de ronde zonnedauw en
ook de jeneverbes (Juniperus communis). Ik nam me voor
al die plaatjes in het echt te zien. Twee jaar later stond ik
voor het eerst oog in oog met een echte jeneverbes op de
Zuiderheide in de buurt van theehuis ’t Bluk. Tot op de dag
van vandaag staat die struik er nog steeds.
 
Het plantengeslacht Juniperus behoort tot de Cypressenfa
milie. Wereldwijd zijn er ongeveer 60 verschillende soorten
waarvan er in Europa ongeveer zes voorkomen. Jeneverbes
is de enige inheemse vertegenwoordiger uit de Cypressen
familie. Het is een langzaam groeiende struik of soms zelfs
een kleine boom. Jonge twijgen zijn roodbruin van kleur,
de naalden staan in drietallige kransen, die om en om 180
graden ten opzichte van elkaar gedraaid staan ingeplant.
Jeneverbes heeft een grijsbruine schors die langs de stam
vaak lange stroken vormt, die na verloop van tijd loslaten.
Het is een tweehuizige plant. Een plant heeft dus of man
nelijke, of vrouwelijke bloemen. De bloemen zijn in de
bladoksels van de jonge bladen ingeplant. De mannelijke
bloeikegel bestaat uit drietallen om en om boven elkaar
ingeplante schutbladachtige meeldraden. Aan de onderzij
de van elke meeldraad zijn vier bolvormige stuifmeelzakjes
te zien. Bij nat weer sluiten de meeldraadschubben aanéén,
zodat er geen stuifmeel kan wegspoelen. Bij droog weer
staan de meeldraden wijd uit elkaar en produceren over
vloedige wolken stuifmeel (heidezegen). Een vrouwelijke
bloeiwijze bestaat uit een kegeltje van korte brede schut
blaadjes. Boven de bovenste drie schutblaadjes, in het ke
geltje, zitten drie vruchtblaadjes als een soort eitjes inge
plant. Tijdens de bloei vormt zich op deze vruchtblaadjes
een druppeltje hars dat het stuifmeel opvangt. Na de be
stuiving beginnen de drie vruchtbladen met elkaar te ver
groeien tot een vlezige besachtige kegel die ongeveer de
grootte van een erwt bereikt. Dit proces duurt maar liefst
anderhalf tot twee jaar. Aan het eind van het eerste jaar
vindt de bevruchting pas plaats. In het tweede jaar krijgt
de kegel zijn blauwzwarte kleur. Boven op blijft een groef
je zichtbaar, waaraan je kunt zien dat de ‘bes’ uit drie ke
gelschubben is ontstaan.
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Juniperus x media cv.pfitzeriana (foto: Jetse Jaarsma)

Jeneverbes is een ongelooflijk variabele soort. Iedereen die
wel eens een jeneverbessenstruweel heeft gezien kan dit
beamen. Elegant slanke cypresachtige exemplaren, wisse
len af met rommelige struiken en tapijtvormende bodem
bedekkers. Deze diversiteit wordt bevestigd door genetisch
onderzoek; er lijkt niet echt sprake te zijn van een typisch
Nederlandse vorm van jeneverbes.
Aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer tussen 11000
en 10000 jaar voor Christus, was jeneverbes de belangrijk
ste boomsoort van ons land. In de millennia die hier op
volgden, werd jeneverbes verdrongen door diverse loof
houtsoorten. Alleen langs de kust handhaafde de soort zich.
 

Jeneverbes en de mens
 
Met de komst van de mens kreeg jeneverbes opnieuw de
kans zich hier behoorlijk uit te breiden. Bossen werden
gekapt en grote heidevelden ontstonden. Deze heidevelden
vormden een goed biotoop voor de jeneverbes. De (over)
begrazing met schapen zorgde voor open plekken in de
begroeiing die noodzakelijk zijn voor de verjonging van
heide en jeneverbesstruwelen. In het begin van de 20e eeuw
was de jeneverbes nog algemeen. Met de komst van goed
koop schapenvlees en wol uit Zuid-Afrika en Australië aan
het begin van de 20e eeuw en de opkomst van de intensie
ve landbouw, kwam er een einde aan de begraasde heide
velden in ons land. Heidevelden werden ontgonnen of
groeiden dicht, waardoor de jeneverbes zich niet meer kon
verjongen. In de jaren zeventig was hij in onze regio bijna
verdwenen. Nu zijn alleen in het oosten van ons land nog
behoorlijke populaties te vinden. De achteruitgang ging zo
snel, dat de jeneverbes sinds 1973 als enige boomsoort in
Nederland wettelijke bescherming geniet. Toch zal de je
neverbes niet onmiddellijk uitsterven. Het verspreidings
gebied is ongelooflijk groot. Het beslaat grofweg het gehele
Noordelijk halfrond, met uitzondering van de koudste
delen van Siberië, Groenland en Alaska. In diverse onher
bergzame gebieden blijft jeneverbes een belangrijke soort.
De jeneverbes is natuurlijk vooral bekend vanwege de sterk
geurende besachtige kegels. Deze zijn een belangrijk toe
kruid bij de bereiding van bijvoorbeeld zuurkool of wild. De
bessen werden vroeger veel gebruikt bij de bereiding van
sterke drank zoals jenever en gin. Jeneverbessen werden in
de destillatie toegevoegd, vaak om de slechte kwaliteit van
het destillatieproces te verbloemen. De slechte smaak van
foezel (hogere alcoholen) wordt door de sterke smaak van

Het hout van jeneverbes werd en wordt nog steeds voor
allerlei doeleinden gebruikt. Het is hard, duurzaam en goed
bewerkbaar. Door het hoge gehalte aan terpenen (de typi
sche naaldhoutgeur) is het bovendien insectwerend.
Vroeger werd jeneverbessenhout  bijvoorbeeld vaak ge
bruikt in kleerkasten omdat de geur motten verdrijft. De
meeste potloden in de wereld zijn gemaakt uit het hout van
de potloodceder (J. virginiana). De typische potloodgeur is
dus de geur van een jeneverbessensoort. Jeneverbes wordt
zelfs in de bouw gebruikt. Er worden ’ houten dakpannen
(shingles) van gemaakt. Uit houtpulp van jeneverbes wordt
de zogenaamde “cederhoutolie” gedestilleerd. Deze olie
wordt onder andere gebruikt als immersieolie in de licht
microscopie en voor medicinale doeleinden.
Ook in de volksgeneeskunde speelt jeneverbes een rol. Het
werd gebruikt bij de behandeling van bronchitis en proble
men van het maag-darmkanaal. Het heeft bovendien sterk
urine-afdrijvende werking (een overdosis kan zelfs tot
nierschade leiden). Enkele soorten zijn bruikbaar als
abortivum. De zevenboom heeft aan deze laatste eigen
schap, haar wetenschappelijke naam (J. sabina) te danken.
Toen Rome werd gesticht was er volgens de legende een
tekort aan vrouwen. De Romeinen losten dit probleem op ,
door ze te roven bij een naburig volk, de Sabijnen. De Sa
bijnse vrouwen zaten natuurlijk niet op de gevolgen te
wachten en maakte volgens overlevering gebruik van de
bessen van de zevenboom om zwangerschappen te voor
komen.
 
Jetse Jaarsma

Jeneverbessenstruweel  (foto: Willem Jan Hoeffnagel)

de jeneverbes onderdrukt. De naam jenever is zelfs afgeleid
van Juniper.
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Bomenexcursie
 

Op 30 augustus j.l. met Jetse Jaarsma
 
Om 10.00 uur verzamelden we bij de Lorentzvijver aan de
Kamerling Onnesweg in Hilversum. Het was zonnig en
warm, een beetje benauwd, er stond weinig wind.
Hilversum staat bekend om zijn vele boomsoorten. Veel
bomen zijn aangeplant in de tijd van stadsbouwmeester H.
M. Dudok. Dudok zorgde niet alleen voor de architectuur,
maar ontwierp ook plantsoenen, begraafplaatsen en par
ken. Van 1926 tot 1951 zorgde plantsoenmeester Jan Hen
drik Meijer voor de inrichting van deze plantsoenen. Hij zag
de gemeente als een arboretum en verzamelde veel bijzon
dere exemplaren.
In de jaren tachtig was het Jan P. Mauritz die opnieuw
zorgde voor een verzameling mooie bomen in de plantsoe
nen en op de begraafplaatsen.
Hilversum heeft mooi ingerichte plantsoenen aan deze
mensen overgehouden, waaronder de Lorentzvijver en de
beplanting langs de Kamerling Onnesweg en de wijk het
Kamrad. We hebben gekeken naar de bomen die tussen de
Lorentzweg en de Eemnesserweg staan, aan de kant van de
“oude” woonwijk.
 
Van Treures naar Ginkgo
 
De treures (Fraxinus excelsior cv. pendula) was de eerste boom
om eens goed naar te kijken. Bijzondere boomvormen,
zoals deze treures, worden vaak geënt op een onderstam
van een normale vorm. Op deze wijze kan zo’n bijzondere
vorm goedkoop en snel worden vermenigvuldigd. De es
heeft een samengesteld blad. Dit kun je zien aan de
schijnbaar aparte blaadjes die geen okselknop hebben, dus
onderdeel uitmaken van één blad. De es bloeit doorgaans
of  mannelijk of vrouwelijk. Bij essen gebeurt het echter
nog weleens, dat een boom besluit van geslacht te veran
deren.
De volgende boom was een zuilvorm van de zomereik
(Quercus robur cv. fastigiata). Eiken zijn herkenbaar aan een
dikke eindknop met een groepje knoppen er om heen. De
zomereik heeft korte bladstelen, waardoor het lijkt alsof
het blad direct aan de tak zit. De wintereik (Quercus Petraea)
heeft langere steeltjes aan de bladeren. Het vruchtje is een
nootje (eikeltje) dat in een napje (het eikedopje) is geplaatst.
Het napje is geen onderdeel van de bloem, maar een ver
groeid omwindsel van de bloeiwijze.
Verder ging het via de amberboom (Liquidambar styraciflua)
naar een Ginkgo biloba, de lievelingsboom van Jetse. Eén van
de oudste boomsoorten hier op aarde. De ginkgo is een
naaktzadige bloemplant, tweehuizig. Het is één van de
weinige soorten waarbij de mannelijke pollenkorrel nog
spermacellen vrijmaakt die met zweepstaarten het laatste
stukje naar de vrouwelijke vruchtbeginsels moeten “zwem
men”. Bij moderne bloemplanten vormt een pollenkorrel
een buisje dat direct de vrouwelijke geslachtcel aanboort.
Dit proces lijkt eigenlijk veel op ‘in vitro fertilisatie’. Toen
Ginkgo biloba ontstond in het Perm, was de pollenbuis nog
niet uitgevonden. Desondanks heeft de soort zich weten te
handhaven, mede doordat de mens een rol speelt bij het
behoud van deze boom. De soort komt namelijk niet meer
in de vrije natuur voor, maar wordt al duizenden jaren bij
tempels en heilige plaatsen aangeplant. De ginko wordt
daarom ook wel tempelboom genoemd.

Bomenexcursie
 

Op 30 augustus j.l. met Jetse Jaarsma
 
Om 10.00 uur verzamelden we bij de Lorentzvijver aan de
Kamerling Onnesweg in Hilversum. Het was zonnig en
warm, een beetje benauwd, er stond weinig wind.
Hilversum staat bekend om zijn vele boomsoorten. Veel
bomen zijn aangeplant in de tijd van stadsbouwmeester H.
M. Dudok. Dudok zorgde niet alleen voor de architectuur,
maar ontwierp ook plantsoenen, begraafplaatsen en par
ken. Van 1926 tot 1951 zorgde plantsoenmeester Jan Hen
drik Meijer voor de inrichting van deze plantsoenen. Hij zag
de gemeente als een arboretum en verzamelde veel bijzon
dere exemplaren.
In de jaren tachtig was het Jan P. Mauritz die opnieuw
zorgde voor een verzameling mooie bomen in de plantsoe
nen en op de begraafplaatsen.
Hilversum heeft mooi ingerichte plantsoenen aan deze
mensen overgehouden, waaronder de Lorentzvijver en de
beplanting langs de Kamerling Onnesweg en de wijk het
Kamrad. We hebben gekeken naar de bomen die tussen de
Lorentzweg en de Eemnesserweg staan, aan de kant van de
“oude” woonwijk.
 
Van Treures naar Ginkgo
 
De treures (Fraxinus excelsior cv. pendula) was de eerste boom
om eens goed naar te kijken. Bijzondere boomvormen,
zoals deze treures, worden vaak geënt op een onderstam
van een normale vorm. Op deze wijze kan zo’n bijzondere
vorm goedkoop en snel worden vermenigvuldigd. De es
heeft een samengesteld blad. Dit kun je zien aan de
schijnbaar aparte blaadjes die geen okselknop hebben, dus
onderdeel uitmaken van één blad. De es bloeit doorgaans
of  mannelijk of vrouwelijk. Bij essen gebeurt het echter
nog weleens, dat een boom besluit van geslacht te veran
deren.
De volgende boom was een zuilvorm van de zomereik
(Quercus robur cv. fastigiata). Eiken zijn herkenbaar aan een
dikke eindknop met een groepje knoppen er om heen. De
zomereik heeft korte bladstelen, waardoor het lijkt alsof
het blad direct aan de tak zit. De wintereik (Quercus Petraea)
heeft langere steeltjes aan de bladeren. Het vruchtje is een
nootje (eikeltje) dat in een napje (het eikedopje) is geplaatst.
Het napje is geen onderdeel van de bloem, maar een ver
groeid omwindsel van de bloeiwijze.
Verder ging het via de amberboom (Liquidambar styraciflua)
naar een Ginkgo biloba, de lievelingsboom van Jetse. Eén van
de oudste boomsoorten hier op aarde. De ginkgo is een
naaktzadige bloemplant, tweehuizig. Het is één van de
weinige soorten waarbij de mannelijke pollenkorrel nog
spermacellen vrijmaakt die met zweepstaarten het laatste
stukje naar de vrouwelijke vruchtbeginsels moeten “zwem
men”. Bij moderne bloemplanten vormt een pollenkorrel
een buisje dat direct de vrouwelijke geslachtcel aanboort.
Dit proces lijkt eigenlijk veel op ‘in vitro fertilisatie’. Toen
Ginkgo biloba ontstond in het Perm, was de pollenbuis nog
niet uitgevonden. Desondanks heeft de soort zich weten te
handhaven, mede doordat de mens een rol speelt bij het
behoud van deze boom. De soort komt namelijk niet meer
in de vrije natuur voor, maar wordt al duizenden jaren bij
tempels en heilige plaatsen aangeplant. De ginko wordt
daarom ook wel tempelboom genoemd.

 
Van Zwepenboom naar Valse christusdoorn
 
Zwepenboom (Celtis occidentalis) ook wel Westerse netel
boom genoemd, Algerijnse eik (Quercus canariensis), rode
kerspruim (Prunus cerasifera cv. atropurpurea), Dawycks beuk
(Fagus sylvatica cv. Dawyck), varenbeuk (F. sylvatica cv.
aspleniifolia), trompetboom (Catalpa bignoides), waarbij de
bladeren in kransen van drie bladeren zijn ingeplant,
waarbij de onderste bladeren steeds het grootst zijn. De
judasboom (Cercis siliquastrum) een vlinderbloemige die ook
bloemen op de stam maakt. De naam judasboom is eigen
lijk misleidend. De boom komt uit Judea. Er werd stil ge
staan bij de Kaukasische esdoorn (Acer cappadocicum), een
bladvormvariant van de Noorse esdoorn (A. platanoides cv.
lanciniata), een kweekvorm van de honingboom (Stryphno
lobium japonicum) en de grillig gevormde Perzische ijzerhout
(Parrotia persica), een haagconifeer (Chamaecyparis
Lawsoniana), die zijn naam wetenschappelijke dwergcipres
geen eer aan doet want hij kan 60 meter hoog worden en
de valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos) met zijn
enorme doorns die ook uit de stam steken.
 
De tuinen en de overkant
 
In één van de tuinen stond een prachtige subtropische
boom (Albizia julibrissin) te bloeien. Verder kijken in de
tuinen leverde een uitheemse kardinaalsmuts, een Campsis
grandiflora, een lijsterbes (Sorbus aucuparia cv.beissneri) en
een hulst zonder prikkende blaadjes ( Ilex aquifolium cv. J.
C. van Tol) op, een vederesdoorn (Acer negundo), een inge
burgerde neofyt uit China, een acacia zonder doorns en een
rode berk (Betula nigra), die eigenlijk zwart is. Het duizelde
ons nu van al die verschillende soorten met hun kenmerken
en Jetse besloot over te steken om aan de kant van het
Kamrad terug te lopen. Daar vonden we nog de moseik
(Quercus cerris), de winterlinde (Tilia cordata), en een eenbla
dige es (Fraxinus excelsior cv. diversifolia). Terug bij de fietsen
aan de Lorentzvijver stond in de hoektuin een kweekvorm
van Picea glauca met wilde uitlopers die ook nog kegels
hadden gevormd. Geheel verzadigd met bomennamen en
de mooie verhalen van Jetse ging iedereen naar huis. Een
volgende keer de draad maar weer oppakken vanaf de
Eemnesserweg tot het Den Uijlplein.
 
Ellie Fluitsma
 

(Foto: Ellie Fluitsma)
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Kampeergroep
De Kampeergroep van de KNNV viert in 2015 haar 65-jarig
lustrum!! De op 3 maart 1950 bedachte vorm is blijkbaar
een succes gebleken, want nog steeds is de KG springle
vend.
 
Wie zijn wij en wat doen wij….
 
De Kampeergroep, kortweg KG, is een onderdeel van de
KNNV. Behalve KNNV leden kunnen sinds kort ook IVN
leden deelnemen aan de activiteiten van de KG. De kam
peergroep is op de KNNVwebsite te vinden onder “werk
groepen”.
De KG heeft tot doel om d.m.v. kampeerweekeinden en
dagwandelingen met elkaar te genieten van de natuur en
deze te bestuderen. We bezoeken natuurwetenschappelijk
en landschappelijk aantrekkelijke gebieden in heel Neder
land. Al deze activiteiten worden door de leden zelf geor
ganiseerd. De leden komen uit alle hoeken van het land.
Dus er is een schat aan ideeën en informatie aanwezig
binnen de groep, wat een breed aanbod garandeert.
Wij kamperen het liefst op kleinschalige terreintjes met
eenvoudige accommodatie: bijv. een “natuurkampeerter
rein” of een SVR-camping bij een boer. In sommige gevallen
kan door diegenen die dat wensen ook gebruik gemaakt
worden van een vast onderkomen, zoals een huisje op het

terrein, of bij een “Vrienden op de fiets” adres in de buurt.
Vooral in het voor- en naseizoen wordt wel eens, i.v.m. de
lagere temperaturen, voor een vast onderkomen gekozen.
Op het kampeerterrein zorgt ieder in principe voor de eigen
maaltijden, maar er kan natuurlijk onderling afgesproken
worden om samen te eten.
Tijdens de weekeinden wordt voornamelijk gewandeld en
gefietst. Voor verderaf gelegen excursiedoelen wordt de
auto wel eens ingeschakeld; degenen die met openbaar
vervoer gekomen zijn, rijden dan met anderen mee. Vaak
is er een dagtocht en dan is het raadzaam om drinken en
een lunchpakket mee te nemen, omdat niet altijd een ho
recagelegenheid wordt opgezocht.
Tijdens de excursies wordt niet alleen aandacht besteed
aan al wat leeft, maar ook aan geologie en (cultuur)land
schap. De een weet dit en de ander weet dat en zo komen
we samen heel ver. We bespreken alles zoveel mogelijk en
helpen elkaar in het ontdekken van wat er om ons heen te
vinden en te ervaren is. En komen wij er overdag niet uit
dan kan er ’s avonds nog verder worden gespeurd.
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan eens op onze web
site www.knnv.nl/kampeergroep. Wil je eens een keer
meegaan, neem dan contact op met de voorzitter van de
KG, Marianne van der Heijden, voorzitter@kampeergroep.
knnv.nl of 0641177333.
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De Hut van Mie
Het is al weer een tijd geleden dat ik schreef over “de hut
van Mie”. De officiële naam is “Mauvevijver” en de plas ligt
tegen de grens van Laren met Blaricum. De naam dankt
de vijver aan een vrouw die daar enige tijd voor de tweede
wereldoorlog woonde in een eenvoudige houten hut. Als
u er meer over wilt weten, dan raad ik u een bezoek aan
de oudheidkamer in Laren aan. Bij de hertenkamp!
 
Mie was uit haar huis gezet en bivakkeerde een tijd lang op
de Postiljonheide waar ze ook haar zevende kind baarde.
Dat werd Jan Hamdorf (de bekende van het Kroegje plus de
rest) te bar en hij overlegde met Stad en Lande om een
eenvoudige hut voor haar te bouwen. En dat geschiedde.
Huur tien centen per week.
 
Mie woonde daar met kinderen, een moestuin, wat kleinvee
en zonder elektra, gas en water. U raadt nu dus de naam
van de vijver waar Mie dagelijks haar water ging halen.
Grondwater en dus nog schoon toen.
 
Een tijd geleden heb ik voorgesteld om de vijver te ontdoen
van de onnozele begroeiing er omheen. Alle bomen en
struiken weg zodat niet alleen iedereen die er passeert kan
genieten van de plas maar bovendien wordt het (na een
goede baggerbeurt) weer een plas zonder inwaaiend blad
en dus voedselarm. Een pure grondwaterplas dus. Die meer
water zal vasthouden doordat de omringende bomen en
struiken het water niet meer zullen wegzuigen. Ook de vis
zal dan verdwijnen en de amfibieën zullen zich er weer
thuis voelen en niet opgevreten worden. Weliswaar jam
mer voor de vissende jeugd maar wie nu de modderige plas
halfvol riet en met groen water ziet zal dit, net als ik, een
treurige aanblik vinden.
Kortom, breng de ooit door Laarders gegraven plas weer
terug in de oorspronkelijke staat. En, in tegenstelling tot
een uitspraak van mij in de Laarder courant onlangs, de
beroemde hut hoeft voor mij niet terug te komen.
 
Het is, zeker in deze tijd, niet redelijk dit te verlangen. Bo
vendien lijkt het me een groot probleem om een goede
bestemming te vinden voor een dergelijk klein gebouw dat
bovendien behoorlijk hufterproef zal moeten worden ge
bouwd. Dus daar maar niet meer over denken.
Maar wel over een prachtige schoon-waterplas omzoomd
door een zanderige strook grond waar ouders met hun
kinderen kunnen komen pootje baaien als de tocht naar
het strand te ver is. Prachtig toch!
 
Kom op gemeente en Goois Natuur Reservaat. Het zal beslist
geen miljoenen project hoeven te worden en als jullie het
geld er niet voor hebben gaan we in Laren ( en Blaricum)
toch gewoon met de pet rond.
Wedden dat het dan lukt?
 
En wie denkt dat er mensen zijn die tegen het plan zijn
omdat je nu eenmaal geen bomen moet weghalen, denkt,
denk ik, helemaal verkeerd.
Soms mag het en soms moet het. En dat laatste vindt
 
Gerrit Jaspers

Hut van Mie (foto: Harm Klinkenberg)
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Boekbespreking
Winterflora Bomen en Struiken
 
Bladverliezende bomen en struiken herkennen als deze in
het blad zitten en/of vrucht dragen vraagt enige kennis.
Moeilijker wordt het in de winterperiode als boom en struik
in het geheel van blad en vruchten zijn ontdaan. Verstandig
is eerst even naar de grond te kijken of daar nog vruchten
en/of bladeren liggen om te kunnen determineren, is dit
niet het geval dan gaan we verder met het hout en de
knoppen.
 
Om in de winter een boom of struik te determineren kijken
we naar de schors of bast en de knoppen. De schors of bast

kan glad of gegroefd zijn
en verschillen van kleur.
Op het hout kunnen len
ticellen voorkomen. Len
ticellen, ook wel bast- of
kurkporie genoemd, komen
veel voor en zijn kenmer
kend voor de soort. Bekij

ken we een eenjarige twijg, dan kunnen de knoppen tegen
overstaand of gespreid zijn. Dit bepaalt ook de stand van
de takken van de boom of struik.
 
De kleur van de knop, de vorm en de knopschubben zijn
kenmerken. Dan kunnen de knoppen nog verschillend in
dikte zijn, en knopschubben kunnen zelfs ontbreken. Bijv.
bij de Buddleya davidii. We onderscheiden bladknoppen,
bloemknoppen of knoppen waar zowel blad als bloem in
aanwezig zijn. Daarnaast zijn er nog de slapende knoppen
die alleen door zware snoei van boom of struik geprikkeld
kunnen worden om uit te lopen. Deze knoppen kunnen wij
echter niet waarnemen en ze zijn dan ook voor het deter
mineren niet belangrijk.
 
Knoppen die uitlopen in het voorjaar, worden reeds aange
legd in de zomer van het voorgaande jaar. Is dit een
bloemknop, dan is alles aanwezig binnen de knop om in
het voorjaar te kunnen bloeien. Is dit een bladknop dan
herbergt die een scheut die in het voorjaar uit gaat groeien.
Een eindknop aan een scheut is meestal een verdikte knop,
zijknoppen aan een scheut zijn vaak kleiner of dunner en
lopen in het voorjaar lang niet allemaal uit. De bovenste
knoppen op een scheut zijn vaak het sterkst ontwikkeld en
de onderste knoppen het minst ontwikkeld.
 
Dan hebben we nog de bladoksels van het afgevallen blad.
Indien in de herfst het blad er af valt, laat dit een bladmerk
of bladlitteken achter. Een heel duidelijk bladmerk is te zien
op bijv. Aesculus hippocastanum of Jug
lans regia. Als we goed naar de bladmerken
kijken dan zien we dat elke boom of struik
een eigen bladmerk heeft.
 
Ook kunnen er doorns aanwezig zijn bijv.
bij Crataegus monogyna of Prunus spino
za. Niet te verwarren met stekels, want

deze komen voor op bijv. rozen en bramen. Doorns groeien
vanuit het hout van een tak en voelen dan ook houtig aan.
Stekels zijn een uitwas van de opperhuid. De stekels op roos
en braam zijn makkelijk met de hand te verwijderen; dit
lukt echter niet met een doorn. Hieruit kunnen we de
conclusie trekken dat "Doornroosje" een onjuiste benaming
is. 
 
 
Juist door de veelheid van mogelijkheden is het niet een
voudig om elke boom of struik in de winter te herkennen.
Er regelmatig mee bezig zijn, nazoeken en de kenmerken
van de soort in je geheugen opnemen is een goede metho
de om bomen en struiken te kunnen benoemen. Voor
mensen die zich willen specialiseren is er de "Winterflora
bomen en struiken " van Dirk Slagter.
 
Met de “WINTERFLORA BOMEN EN STRUIKEN” breng je in
de winter 120 soorten, vormen en geslachten van bomen,
struiken, klim- en slingerplanten vlot op naam. Met voor
zichzelf sprekende illustraties van de soorten. Een Flora die

door de eenvoudige keuzes het determine
ren, het vinden van de naam van een soort,
tot een uitdaging maken. Een Flora van
natuur die in de winter lijkt te slapen, maar
door de veelvormigheid aan knoppen,
takken en vruchten is te ontdekken en
beschrijven. Een Winterflora van alle
bomen, struiken, houtige klim- en slinger
planten in Nederland en België, die alge

meen in de natuur en langs de weg voorkomen. Maar ook
enkele zeldzame, maar zeer opvallende soorten. Dirk
Slagter, biologiedocent in Haarlem, werkte 25 jaar aan een
puntgaaf overzicht en verzorgde het leeuwendeel van de
meer dan 400 illustraties.
 
Te verkrijgen via www.natuurmedia.nl
 
Veel succes deze herfst en winter!
 
Bert Zeilstra.
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Jac. P. Thijsse
Natuurbescherming
 
In november 1904 maakte de gemeente
Amsterdam plannen om het Naardermeer
in gebruik te nemen als vuilstortplaats -
het gebied was volgens de gemeente een
'complex van waardeloze, onvruchtbare
plassen'.

 
Onderwijzer Jac. P. Thijsse (1865-1945) maakte zich al jaren
grote zorgen over de achteruitgang van de natuur en het
landschap in Nederland. Met eigen ogen had hij gezien hoe
de geliefde plekjes uit zijn jeugd aan de vooruitgang ten
onder waren gegaan. Door de industrialisatie, inpolderin
gen, ontwatering, woningbouw, aanleg van wegen en
spoorlijnen, schaalvergroting van de landbouw, ruilverka
veling en ontginning van woeste gronden verdwenen
waardevolle natuurgebieden in een rap tempo. Ook bijzon
dere landschapselementen verdwenen: weggetjes, heggen,
singels, hout- en  tuinwallen, hakhoutbosjes, bomen en
waterpartijen.

Naardermeer visserij, foto Jaap van der Vliet

 
Thijsse besefte dat gebieden met een hoge natuurwaarde
alleen duurzaam beschermd konden worden door ze te
kopen. In de natuurrubriek die hij schreef voor het Alge
meen Dagbad, verkondigde hij al eens dat hij 'half Texel,
het Naardermeer en den Sint Jansberg' zou kopen als hij
voldoende geld zou hebben. Hij was daarin enigszins een
Einzelgänger: de meeste mensen hielden zich in die tijd
niet bezig met natuurbescherming.
 
Toch liet hij de moed niet zakken: zodra hij hoorde over de
plannen van de gemeente Amsterdam, wijdde hij in zijn
rubriek in het Algemeen Dagblad een hele aflevering aan
het Naardermeer: 'omdat de mens van brood alleen niet
kan leven is er ook noodig kennis en kunst van levensvreug
de; die zijn alleen te verwerven door liefdevolle aanschou
wing van de rijke levende natuur'. Of het door zijn kran
tenartikel kwam is niet te zeggen, maar feit is dat het ge
meentevoorstel binnen de raad met twintig stemmen tegen
achttien werd verworpen. De dag erop schreef Thijsse in
de krant dat 'meer dan ooit de noodzakelijkheid blijkt van
het vormen van een krachtig fonds voor het behoud van
wat ik natuurhistorische landschappen noem'.

 
Samen met andere sympathisanten richtte hij in 1905 (de
Vereniging tot Behoud van) Natuurmonumenten op. Die
vereniging kocht vervolgens het Naardermeer voor een
bedrag van 150.000 gulden en maakte er een natuurgebied
van. Nog tientallen jaren bleef Thijsse lid van het bestuur.
Ook heeft hij zich als bestuurder bij diverse andere natuur
organisaties ingezet voor natuurstudie en -bescherming.
Sinds 1905 heeft Natuurmonumenten duizenden hectares
natuurgebied aangekocht en beheert en onderhoudt de
vereniging deze gronden.
 
Thijsse heeft aan de wieg gestaan van deze ontwikkeling
en wordt mede daardoor door veel mensen gezien als de
grondlegger van de natuurbescherming.
 
Als Thijsse er niet was geweest, zou Nederland er nu heel
anders uitzien: hoogstwaarschijnlijk waren dan veel meer
waardevolle natuurgebieden en landschappen voorgoed
verdwenen. Thijsse's ideeën over natuurbescherming zijn
nog steeds actueel, en door bezuinigingen staat het natuur
beleid momenteel (wederom)onder druk. Hopelijk staat er
een nieuwe Jac. P. Thijsse op om het tij te keren!
 
Hans van Os
Januari 2015

Thijsse Natuurlijk
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat
Jac. P. Thijsse werd geboren. De
boodschap van deze natuurbe-
schermer van het eerste uur is nog
steeds actueel. Daarom organise-
ren de Heimans en Thijsse Stich-
ting, Thijsse’s Hof, de KNNV en IVN
in 2015 diverse activiteiten. Ter na-
gedachtenis van Thijsse, maar
vooral om zijn gedachtegoed in ere
te houden. Ook andere organisa-
ties, zoals Natuurmonumenten, be-
steden aandacht aan het Jac. P.
Thijsse jaar. 
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Biodiversiteit
Berkenzwam
 
Berkenzwammen groeien op omgevallen en staande ber
ken. Je vindt ze nooit op gezonde bomen. Vaak groeien de
aangetaste berken op te natte of juist te droge plekken, zoals
bijvoorbeeld in ontwaterde duinen. Berkenzwammen zijn
het hele jaar door te vinden, alleen in het voorjaar zijn ze
wat schaarser.
 
De berkenzwam is een zwakteparasiet die het levende
spinthout aantast en de boom snel doodt. De schimmel
verteert de cellulose in het aangetaste hout, dat bruin
verkleurt en uiteindelijk in kubusvormige brokjes uiteen
valt. Je kunt dit goed zien aan door de zwam gevelde berken.
De schors van dergelijke dode bomen is beter tegen de
vergankelijkheid bestand dan het hout en is vaak nog intact
terwijl het inwendige al geheel verteerd is. De hoed heeft
een papierdunne opperhuid, is plat en enigszins waaier
vormig, met een stompe rand en is tot drie centimeter dik,
eerst vlezig en helemaal wit, later kurkachtig en net als de
berkenschors zilvergrijs tot grijsbruin. Vaak is de opperhuid
tijdens de groei gebarsten. De korte sporenbuisjes aan de
onderzijde zijn wit, later lichtgrijs.

berkenzwam met geotropie (foto: Harm Klinkenberg)

 
De sporen regenen uit de sporenbuisjes naar beneden en
om uit de smalle buisjes te kunnen vallen, moeten deze
absoluut loodrecht op het grondvlak staan. Daarom groeien
de hoeden van berkenzwam en veel andere houtzwammen
altijd evenwijdig aan het grondvlak. Ook wanneer de boom
waarop ze groeien is omgevallen zullen nieuwgevormde
hoeden weer parallel aan het grondvlak groeien. In weten
schapskringen wordt dit verschijnsel ‘geotropie’ genoemd.
 
Harm Klinkenberg
(vrij naar Trouw natuurdagboek van Henk van Halm)
                                                                                                       

1000-soortendag
Oproep voor deelname aan opzet 2016
 
In 2014 vond de eerste 1000-soortendag in het Gooi plaats.
Het was een groot succes, gezien de vele actieve deelnemers
en de 1002 soorten die we volgens het laatste overzicht
(augustus 2015) gevonden bleken te hebben. Want er is
zorgvuldig te werk gegaan: bepaalde soorten zijn nagede
termineerd en zo bleken er 6 soorten onterecht te zijn op
gevoerd. Het was ook een groot succes, gezien de intensie
ve en vruchtbare samenwerking die er was tussen de ver
schillende betrokken natuurorganisaties en de terreineige
naren.
Velen vroegen om zo’n dag elk jaar te herhalen. Aangezien
het project van 2014 nog niet geheel is afgerond is dat in
2015 niet gelukt. Maar het jubileumjaar 100 plus 50 jaar
KNNV/IVN is juist dé kans bij uitstek om in 2016 wel een
1000-soortendag te organiseren.
 
We proberen een organisatorische vorm te vinden die zo
min mogelijk belastend is voor de coördinatoren. Dus een
vorm, waarbij de samenwerking nog beter tot uiting komt.
Daarom roepen wij geïnteresseerden op om zich te melden.
Wij zoeken leden en geïnteresseerden die ervaring hebben
met organiseren en/of inventariseren en die bereid zijn mee
te denken. Om zo gezamenlijk tot de ontwikkeling van de
1000-soortendag 2016 te komen. De vragen die zich direct
en als vanzelfsprekend aandienen zijn: welke organisatie
vorm zullen we kiezen, welke datum is geschikt en welke
terreinen zullen we onderzoeken? Verder bespreken we
met elkaar alle andere uitvoeringsvraagstukken die zullen
volgen.
 
Waarom zijn wij zo vroeg met deze oproep? Het organiseren
van de activiteiten voor het jubileumjaar vraagt veel van
de besturen en van de betrokken medewerkers van o.a.
KNNV en IVN. Daarom willen wij tijdig dit project, als on
derdeel van het jubileumjaar, in de steigers zetten.
 
Wat vragen wij van u? Hetzelfde enthousiasme als in 2014.
Kennis van de natuurgebieden in het Gooi en betrokken
heid bij inventarisaties van een of meer soortgroepen
(planten en dieren). Of misschien bent u goed in het vinden
van sponsoren, regelen van materialen enz. enz. Een
1000-soortendag is een groot project dat veel uren vraagt
van de coördinatoren. Dus hulp op alle fronten is zeer
welkom.
 
Daarom hopen wij natuurlijk dat de deelnemers uit 2014
zich massaal aanmelden voor de opzet van de dag, maar
wij zien ook graag andere belangstellenden, die in 2014 niet
mee konden doen.
Wilt u wel iets doen, maar weet u niet wat u kunt bijdragen,
vraagt het ons dan gerust. Samen komen we er uit.
 
Samen eropuit: op de 1000-soortendag 2016!!
Meldt u, bij Theo van Mens (theovanmens@gmail.com)

Fred van Klaveren en Theo van Mens
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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 De Grote Ratelaar en op de
websites van IVN en KNNV. Introducés zijn welkom.
Paddenstoelenwerkgroep
Begin september is de paddenstoelenwerkgroep weer van
start gegaan. Degenen die zich vorig jaar hebben opgegeven
krijgen vanzelf bericht. Houdt dus de mail in de gaten! Heb
je zin om dit najaar met de werkgroep mee te doen, geef je
dan op en stuur een mailtje naar Ellie Fluitsma: secreta
ris@gooi.knnv.nl
Floragroep
Heb je interesse in planten en wil je er meer over leren
en regelmatig op pad met gelijkgestemden, dan is de flo
ragroep een aanrader. Van eind maart tot eind oktober kun
je mee. Meld je aan bij Christine Tamminga (ctam
minga@waldeck.demon.nl). Je ontvangt dan vooraf de
meest recente informatie over de komende wandeling. Via
de mail wordt ook
afgestemd of er voldoende animo voor de wandeling is. 
 
Excursie
Zondag 11 oktober: Mossenexcursie op Gijzenveen en omgeving
(Theo van Mens).
We beginnen dit seizoen met het Gijzenveen, een nieuw
terrein. Bij de determinatie wordt uitgaan van de ‘Veldgids
Mossen’, met op de achtergrond de ‘Beknopte mosflora’.
Neem je eigen flora’s mee en een loepje.
Verzamelen: 10.00 uur: Bloemenmeent in de Hilversumse Meent.
 
Publieksexcusie
zondag 18 oktober 2015: Laarder Wasmeer.           
Elke maand is er de mogelijkheid om met IVN-gidsen in dit
fraaie natuurgebied binnen de hekken te lopen. Na de sa
nering en herinrichting van het hele gebied ontwikkelt de
natuur zich in hoog tempo, met bijzondere verrassingen.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerplaats ’t Bluk Laren.
 
Excursie
Zondag 18 oktober: excursie bomen langs de Catharijnesingel in
Utrecht
Het Utrechtse singelgebied is één van de oudste openbare
parken in ons land. Er zijn diverse bijzondere bomen
waarvan een aantal al meer dan 100 jaar oud is. Het oor
spronkelijke ontwerp van de beplanting  is van de hand van
J.D. Zocher, die vooral bekend is geworden door de aanleg
van tuinen en parken in de zogenaamde 'Engelse land
schapsstijl'.  We reizen in onderling overleg of per auto of
per trein naar Utrecht.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerterrein station Bussum Zuid
 
Contactavond/Lezing
Maandag 19 oktober 2015: Natuurontwikkeling. Struinen in de
wilde natuur.
De Stichting Ark is een begrip op het gebied van Natuur
ontwikkeling. Ark spant zich in om natuurgebieden onder
ling te verbinden en ontbrekende ecologische schakels
terug te brengen. Economische en maatschappelijke inbed
ding van de natuur is essentieel. Grote natuurgebieden
kunnen miljarden aan inkomsten genereren en juist dicht
bij de stad vergroot de ontwikkeling van spontane toegan
kelijke natuur de kwaliteit van het leven voor velen.
Elma Duijndam, vertegenwoordigt ARK Natuurontwikke

ling. In haar lezing komen aan de orde: “groen, geld en
geluk”, “natuurlijke processen als bondgenoot”,” natuurlij
ke begrazing”, grote roofdieren als de wolf, “dood doet le
ven”, natuurlijke klimaatbuffers, voorbeeldgebieden als
Millingerwaard, jeugd en natuur.
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang19.45 uur.
 
Excursie
Donderdag 22 oktober: Dagje weg naar de Pier van IJmuiden o.l.
v. Willem-Jan Hoeffnagel.
We gaan naar de zuidpier waar altijd veel zeevogels en
trekvogels te zien zijn. Vaak ook komen er bijzondere
dwaalgasten voor. Wie weet, vinden we ook nog leuke
andere zeedieren op het strand.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerterrein bij de Gamma aan de
Franse Kampweg te Bussum. We gaan terug rond 15.00 uur.
 
Publieksexcursie
Zaterdag 24 oktober 2015: Nacht van de Nacht.
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is
tijdens de 'Nacht van de Nacht'. We starten als het gaat
schemeren met een spannende tocht voor de kinderen
onder leiding van een boswachter. Een uur later is het de
beurt aan de volwassenen. Luister en voel wat er ’s nachts
allemaal gebeurt in het bos.
Vertrekpunt: 19.00 uur bij de Infoschuur van het Goois Natuur
reservaat, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum.
 
Excursie
Donderdag 12 november: Dagje weg naar de Veluwe op zoek naar
Klapeksters o.l.v. Loes en Paul van der Poel. (Bij erg slecht weer
zal er uitgeweken worden naar donderdag 19 november)
We gaan op zoek gaan naar de klapekster en haar prooien.
We weten nog niet waar de klapeksters verschijnen,daar
om hebben we meer terreinen op het oog. Het Kootwijker
Veld bij Stroe en de Ermelose Heide. Begin november be
slissen we welk gebied als eerste verkend zal worden. Bij
succes op het eerste terrein kunnen we alsnog naar het
tweede gebied gaan, of een wandeling (5 à 6 km) maken in
het bosgebied bij Garderen, waar iedere winter een klapek
ster weet teoverleven. Het is altijd een verrassing òf  en wat
voor prooien er hangen.
Verzamelen: 09.30 uur, parkeerterrein bij de Gamma aan de
Franse Kampweg te Bussum. We gaan terug rond 15.00uur. Bij
twijfel of de excursie door kan gaan vanwege het weer, gaarne
Paul bellen op 06-33854767.
 
Publieksexcursie
Zondag 15 november 2015: Laarder Wasmeer. (zie 18 oktober)
 
Contactavond/Lezing
Maandag 16 november 2015: Contactavond “Mossen in het Gooi”.
Henk Siebel zal ons inleiden in de Gooise mossen. Hij was
de vinder van de 102 soorten (korst)mos op de 1000-soor
tendag.
Het Gooi en omstreken kent een grote variatie aan bodem
en ecosystemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er
hier veel verschillende mossen te vinden zijn. Mossen zijn
klein waardoor ze deels onterecht als lastig te bestuderen
te boek staan. Ze zijn echter boeiend door het onvervalste
verhaal wat ze over onze leefomgeving vertellen. Hoe en
waar vindt je  leuke mossen en hoe breng je ze op naam?
Waar loont het om door de knieën te gaan voor die kleine
mossen? In de lezing wordt hier op ingegaan met oog voor
de ecologie en voor bijzondere en soms onverwachte
vindplaatsen. Dit wordt geïllustreerd met (macro)foto’s van
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de mossen en hun vindplaatsen. Wat is de relatie in voor
komen met landschapsdynamiek, luchtverontreiniging,
microklimaat, klimaatverandering en ongestoordheid en
welk verhaal vertellen de mossen in het Gooi hierover? Met
name de mossen met de meest bijzondere verhalen over
(veranderingen) in onze leefomgeving zullen de revue
passeren. Mossen zijn het hele jaar door te vinden en te
bestuderen en met het winterhalfjaar voor de boeg is deze
lezing meteen een mooie start om er dan ook eens zelf naar
op zoek te gaan. NEEM ZELF EEN MOSJE MEE!!!!!
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum. Aan
vang 19.45 uur.
 
Publieksexcursie
 Zondag 22 november 2015: De Zuid.
Het jaar 2015 loopt op zijn einde. De bomen verliezen de
bladeren die zich in het voorjaar zo mooi groen ontvouw
den. Maar …. de knoppen voor 2016 liggen alweer klaar.
Kijk, ruik en luister naar de herfst. Er is nog een heleboel te
beleven.
Vertrekpunt: 13.30 uur parkeerterrein bij het viaduct bij station
Hollandse Rading.
 
Excursie
Zondag 22 november: Mossenexcursie in het Spanderswoud,
(Theo van Mens).
Het Spanderswoud biedt ons een grote diversiteit aan bio
topen: bos,  heide en kapvlakten. Goed om hier weer aan
heen te gaan, zeker na de lezing van Henk Siebel!
Verzamelen: 10.00 uur parkeerplaats bij restaurant Robert,
Spanderslaan 1, 1217 DB Hilversum.

Donderdag 10 december: LEDEN-VOOR-LEDEN-avond van de
KNNV
Leuk om weer eens bij te praten over veldbiologie. Wil je
iets presenteren dan graag! Meld het even aan Ellie Fluits
ma (secretaris@gooi.knnv.nl). Er komen altijd zeer diverse
onderwerpen aan bod (Vuurvlinders, IJsvogels, Pestvogels,
prachtige foto’s, een zwammengeslacht tot in detail uitge
werkt etc.). Het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid: van
harte aanbevolen!
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19.45
uur.
 
Contactavond/Lezing
Let op: Gewijzigde datum! Maandag 14 december 2015: Bezoek
aan het Zuidpoolgebied.
Een lezing over het Zuidpoolgebied ligt niet voor de hand
bij een Gooise IVN/KNNV-contactavond. Het poolgebied is
bovendien geen omgeving waar je als doorsnee natuurlief
hebber zomaar naar toe gaat. Jaap van der Vliet deed het
wel, en hij maakte er een mooie fotoreportage. Jaap neemt
ons mee met een korte wandeling over Vuurland, een be
zoek aan de Falklandeilanden, South Georgia en twee ei
landen vlakbij het schiereiland van Antarctica, Deception
eiland en Halfmooneiland.
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang 19.45 uur.
 
Publieksexcursie
Zondag 20 december 2015: Laarder Wasmeer. (zie 18 oktober)
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zilversteelzwavelkop  (foto: Jaap van der Vliet)
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