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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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Grote Ratelaar
Voorwoord
 
 
Met het uitkomen van dit nummer zijn de Algemene Ledenver
gaderingen van onze IVN en KNNV afdelingen al achter de rug.
Dit jaar waren dat momenten met een groot aantal bestuurswis
selingen. Bij IVN waren er een aantal wisselingen maar ging ook
het aantal bestuursleden van 5 naar 4. Bij KNNV ging het aantal
bestuursleden van 4 naar 3.
Er zijn nog besturen maar het is al met al wel een zorgelijke zaak
aan het worden. Zonder een bestuur is een vereniging niet
draaiende te houden. Dan mag je je afvragen wie zich verantwoor
delijk voelen voor het geheel waar de vereniging voor staat. Welk
bestaansrecht heeft een vereniging dan?
Zowel het IVN als het KNNV bestuur hebben de insteek om dit
"besturen van de vereniging" zo efficient mogelijk te doen. Een
inspanning is natuurlijk wel nodig. Je kunt op die manier ook
bijdragen aan veranderingen die je nodig vindt. Daarom hierbij
de oproep: kom de besturen versterken!
 
In dit nummer van de Grote Ratelaar weer een aantal vaste ru
brieken. Als boom wordt deze keer de Hulst behandeld. En als
insect, de Gevlekte witsnuitlibel. Ook wordt er ingegaan op
grassen. Verder wat terugblikjes en vooruitblikjes. En oproepen
om deel te nemen aan activiteiten. We hebben weer een keur aan
buitenactiviteiten. En vergeet u natuurlijk niet op te geven voor
de uitgaansdag op 17 juni naar het rivierengebied. Ook een aan
rader is het weekend van 8 tot en met 10 september naar de
omgeving van De Putten en de met zand overdekte Hondsbossche
Zeewering.
 
Voor mij is dit de laatste bijdrage aan de beide afdelingen en de
Grote Ratelaar in het bijzonder. Binnenkort verhuis ik naar
Noordwest Overijssel. Ik zal mij daar vanzelfsprekend aansluiten
bij de lokale afdelingen van zowel IVN als KNNV. Het gaat u allen
goed.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
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 Van het bestuur IVN Gooi en Omstreken
Het nieuw natuurjaar 2017 is al weer enige tijd geleden
gestart. De nieuwsjaarbijeenkomsten van IVN en KNNV,
verschillende wandelingen en contactavonden zijn alweer
geweest. Op de websites staan de overzichten met activi
teiten waaruit blijkt, dat ook 2017 een actief natuurjaar
wordt.
 
Het jaar 2016 was voor IVN en KNNV een jaar om met trots
op terug te kijken. De beide jubilea zijn met verve gevierd
en hebben ook de band tussen de verenigingen versterkt.
Veel leden hebben hieraan hun bijdragen geleverd. Niet
voldoende kan worden gezegd, dat alle activiteiten elke
keer weer op enthousiaste wijze vrijwillig worden gedaan.
 
 
IVN mag er trots op zijn, dat er weer een nieuwe groep
IVN-natuurgidsen is opgeleid. Nu is al duidelijk, dat veel
van hen een actieve en inspirerende rol binnen onze afde
ling spelen.
 
In de bestuursmededeling van oktober 2016 Ben van den
Berg te kennen gegeven het voorzitterschap van IVN Gooi
en Omstreken vervroegd te willen neerleggen. Hij vond het
een verfrissende en leuke ervaring om gedurende vier jaar

voorzitter te mogen zijn. Belangrijk waren in deze jaren de
komst van de twee groepen nieuwe natuurgidsen, de steeds
nauwere samenwerking met de KNNV en ons jubileum.
Voor hem persoonlijk was dat ook de positieve samenwer
king met de andere bestuursleden.
 
Inmiddels is de Algemene ledenvergadering gehouden en
is het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Michael Gründeman,
Maurits Heldring, Marijke Voorn en Fred Jansen stellen zich
later in deze uitgave aan jullie voor.
 
Als nieuwe voorzitter van de afdeling Gooi wil ik mij graag
sterk maken voor een nog actievere inzet van alle leden. Er
is in de ALV uitgebreid gesproken over onze publieksacti
viteiten. Deze activiteiten kunnen we alleen organiseren
als ieder die actief kan worden, hieraan zijn of haar steen
tje bijdraagt. Dat kan ook door elk jaar één of twee keer iets
te doen.
 
Ik hoop velen van jullie dit jaar tegen te komen bij onze
activiteiten.
 
Fred Jansen, voorzitter

Déjà-vu
De zon schijnt. Het houten toegangshek klapt dicht. Ik loop
weer in mijn achtertuin, de heide! Klaar voor een mooie
wandeling! Net als ik stevig wil doorlopen, zie ik voor mij
een jong gezin dat links en rechts van het voetpad de
mandarijnenschillen achteloos rondstrooit in de heide. “
Zijn ze nu helemaal gek geworden! Daar ga ik wat van
zeggen!” Terwijl ik snel nadenk hoe ik dat tactisch doch
beslist zal brengen, zie ik in mijn linkerooghoek nog net
hoe een man zijn zoontje van een jaar of drie op de rug van
één van de loslopende kalfjes wil zetten voor een leuke foto.
“Nee…”, roep ik, “Niet doen!” en ik snel er heen om uit
leggen waarom dat zeer onverstandig is. Ik ben er bijna als
ik van de sokken wordt gereden door een groepje van vier
mountainbikers. “Hé eikel, kun je niet uitkijken? De hei is
niet alleen van jou hoor!” “Nee, dat heb ik allang door!”,
mompel ik nog, mijn jas afkloppend. Waar is mijn hond
eigenlijk? Ik kijk om me heen en zie mijn hond in de verte,
omringd door een tiental honden van één van de zovele
hondenuitlaatdiensten die deze heide rijk is. Tussen de
“Whats-Appende” wandelaars door, snel ik er naar toe om
haar te ontzetten. Even houd ik in omdat rechts van mij
over het paardenpad twee paarden naderen in volle galop.
Ik roep dat ze niet moeten galopperen in de buurt van
loslopende honden. “Ja, dan kunnen we net zo goed niet
gaan rijden!”, is het antwoord van één van de dames op het
paard. Ik meen weer het woord “eikel” op te vangen als ze
in volle galop hun weg vervolgen.
Mijn hond staat inmiddels weer naast mij gelukkig! Ik steek
het drukke fietspad over en loop langs de bosrand. Via een
sluippaadje weet ik de volgende hondenuitlaatdienst te
vermijden en ik duik een bospad op. De hond begint
waarschuwend te blaffen. Aha, daar loopt iemand helemaal
alleen en zonder hond! Ja, dat is inderdaad wel heel ver
dacht! Ik word ingehaald door een groepje oudere dames
met Nordic walking stokken. Driftig prikken ze links en

rechts in de zachte bosgrond. “Ik mag al zonder stokken!”,
roep ik grappend naar ze! Ze kunnen het niet waarderen
en roepen iets. Ik meen nu voor de derde keer vandaag het
woord “eikel” te horen! Het moet niet veel gekker worden!
Ineens nadert er een groep mensen met borden en span
doeken. 80.000 bomen willen ze hier omzagen! Moorde
naars! Kijk daar staat er één. Grijp hem! Ik schrik en wil
weg rennen. Het lukt niet. Ik kom niet vooruit! Iemand trekt
me aan mijn arm. Wakker worden! Het is mijn eega! Ge
lukkig, het was maar een droom. Even later sta ik echt
buiten met de hond voor een mooie ochtendwandeling. De
zon schijnt. Het houten toegangshek klapt dicht. Ik loop
weer in mijn achtertuin, de heide! Klaar voor een mooie
wandeling! Net als ik stevig wil doorlopen, zie ik voor mij
een jong gezin dat links en rechts van het voetpad de
mandarijnenschillen achteloos rondstrooit in de hei
de……….AAARRRGHH!!!
 
Rob Le Febre
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Boekbespreking:
Beeldschoon
Hilversum
Met gedichten van Anton Gerits
 
Overal in Hilversum kom je beeldhouwwerken tegen. Ik heb
me vaak afgevraagd van wie de beelden heeft gemaakt en
wanneer ze geplaatst zijn. Die zoektocht is voorbij. Onlangs
is het boekje 'Beeldschoon Hilversum' verschenen met
daarin 36 beelden. Het laatst geplaatste beeld, ter nage
dachtenis aan de slachtoffers van vlucht MH 17, is als
nummer 37 opgenomen in dit prachtige boekje.
 
Vier wandel- of fietsroutes zijn helder beschreven en geven
de lezer de kans de beelden op hun plek te bezichtigen. Met
dit boekje in de hand, kom je meer te weten over de kun
stenaar en het kunstwerk. Naast de tekst met een fraaie
foto staat een gedicht van Anton Gerits.
 
Het boekje biedt voor elke natuurgids bijzondere informa
tie voor een wandeling in Hilversum. Naast natuur is cul
tuur een mooie aanvulling om de eigen woonomgeving
meer te leren waarderen.
 
Fred Jansen

Dit jaar gaan we in het IVN weekend genieten van oude en
nieuwe natuur aan de prachtige kust van Noord Holland.
In het weekend van 8 tot en met 10 september zullen wij
het gebied bij Petten en Schoorl ontdekken. Daar kunnen
we oude natuur zien bij het Zwanenwater,  nieuwe natuur
bij het buitendijks opgespoten land bij de Hondsbossche
Zeewering en de discussie over oude en nieuwe natuur in
de Schoorlse Duinen. Wij verblijven in een stolpboerderij
vlakbij Petten en fietsen vandaar naar alle natuur in de
omgeving. De kosten zullen € 120 per persoon bedragen
exclusief de eventuele fietshuur. Daarbij is het beddengoed
inbegrepen. De boerderij heeft zes tweepersoonskamers en
twee vierpersoonskamers.
 
Je kunt je voor dit weekend inschrijven bij Ans Oudshoorn,
email ansoudshoorn@ziggo.nl. Wij mikken op 20 deelne
mers dus wacht niet te lang.
 
Weekendcommissie 2017,
Ans, Christine, Kees, Leon

Hondsbossche zeewering met De Putten (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

IVN weekend 2017 Ga je mee?

6



Grote Ratelaar

Een duizendpoot vertrekt
Naam van dat beestje: Willem-Jan Hoeffnagel
 
Een Ankevener die woont op een plek waar bijna iedereen
wel wil wonen. De natuur om je huis. Een man die ook alles
wat maar in zijn vermogen ligt doet voor de natuur. Als ik
ruimte genoeg heb zal ik (bijna) alles voor jullie opsommen.
 
Even het begin van hem. Hij is in 1953 geboren in Den Haag
en heeft zijn jeugd daar goeddeels doorgebracht. In 1981 is
hij verhuisd naar Leiden en vond hij werk in Hilversum.
Vervolgens is hij verhuisd naar Zaltbommel.  Natuurlijk
vraagt u zich af  “Waarom ga je in vredesnaam in  Zaltbom
mel wonen als je in Hilversum werkt”? De reden is te
simpel om zelf te bedenken.  Zijn toenmalige vrouw
werkte in Helmond. Zaltbommel ligt dus mooi in het
midden.
Hij is via Kortenhoef verhuisd naar Ankeveen met zijn
vriendin die graag en mooi schildert. Een mooie plek voor
een kunstenaar!
Bij het enorme Philipsgebeuren in Hilversum heeft Willem-
Jan (waarom hebben zoveel mensen toch twee namen? Is
alleen maar veel schrijfwerk) lang gewerkt. Hij is een pure
technicus op diverse terreinen. Het beheren van verschil
lende telefooncentrales en het opleiden van mensen, die
ze moeten onderhouden, was 17 jaar zijn werk. Vervolgens
nog 18 jaar beheer en controle van netwerken als afdelings
manager.  Elke dag op het fietsje naar het werk en onderweg
natuurlijk kijken naar alles wat maar op natuur lijkt. Nooit
in een sloot gefietst?
 
Na het vervroegde pensioen werd alles groen plus alle
andere kleuren die je buiten maar kunt vinden. 
Niet alleen om te kijken uiteraard!  Hij was al druk met alles
wat ik nu ga vertellen en dat werd nu bijna een dagtaak.
Lid van IVN, KNNV, VWG en VVG. en niet zomaar lid, de
baantjes kwamen hem aanvliegen. Bestuurslid en penning
meester zijn, vraagt tijd, maar Willem Jan doet (deed) het.
Voor o.a. IVN, VVG en KNNV schrijft Willem–Jan bovendien
graag en veel.
En natuurlijk is er het vele en geweldige buitenwerk. Na
tuurgids, libellenonderzoek, vlinderstichting met vaste
inventarisatieroutes. Dat laatste is bijzonder, het is werk
dat je alleen doet als het droog en warm is buiten. Wie wil
dat nu niet?  Daarnaast deed hij ook de nodige inventari
saties voor NM en GNR.
 
Maar opeens kwam de vraag op, of  ze dit beiden hier wilden
blijven. De conclusie werd na veel overleg  “Nee! We willen
nu we nog betrekkelijk jong zijn, nog één keer heel wat
anders”. Dus gingen we op zoek en dat viel niet mee.
Steenwijkerwold kwam in beeld. Hoeveel Gooiers kennen
dat dorp,  laat staan, wie is er ooit geweest? Willem–Jan
vond er een huis en dat was meteen “Kaasje”. Het ging
gebeuren. Natuurlijk in de natuur met de grote plassen
onder loop bereik. En ruimte rond het huis. De deal kwam
rond en binnenkort vertrekken ze. Adieu het Gooi en adieu
Ankeveen.
 
Uiteraard werd bekeken wat daar aan natuurwerk werd
gedaan. Genoeg! En dus zal ook daar veel geschilderd en
geïnventariseerd worden en het nodige daarbij. Ze zullen
zich vast niet vervelen.
 

Over de toestand op natuurgebied in het Gooi wil Willem–
Jan ook graag iets kwijt.
Waarom geen overkoepelende organisatie die met alle
zeven verenigingen onder één paraplu kunnen wonen? Met
één bestuur en zo opgezet dat ieder op eigen terrein werkt
maar met veel meer samenwerking  en minder vergaderin
gen.
Zullen we daar maar eens over nadenken?
 
Ik zat nog even te denken over de naam Hoeffnagel en ben
even gaan googelen. Daar werd ik meteen duizelig van en
bedacht zelf dat de naam van de hoefsmid afkomstig moet
zijn. De man die paarden met  hoefnagels en ijzers beslaat!
Hoeffnagel dus.
 
We nemen afscheid van deze man en we zullen hem op
veel terreinen missen. Maar natuurlijk gunnen we hem die
grote stap en hij zal ons stellig van tijd tot tijd wel even bij
komen praten.
 
Tot ziens Willem–Jan. Het ga je goed.
 
Gerrit Jaspers

Willem-Jan Hoeffnagel (foto: Harm Klinkenberg)
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Uitgaansdag op zaterdag 17 juni 2017
Beste leden en donateurs van IVN en KNNV Het Gooi e.o.
 
De werkgroep Contacten van IVN/KNNV Het Gooi heeft een
boeiend en gezellig dagprogramma samengesteld waarvan
je veel plezier zult hebben!
Vertrek om 8.15 uur met een touringcar van Eemlandreizen
vanaf de grote parkeerplaats van station Bussum Zuid.
Thuiskomst omstreeks 18.30 uur.
Ga mee en geniet van een bijzondere dag! Huisgenoten of
andere introducés zijn van harte welkom.
 
Welkom in het land van de das! Met onder andere:
·         Cultuurlandschappen op miniatuurformaat.
·         Dassenwandeling aan de voet van de Duivelsberg.
·         Natuurontwikkeling aan de oevers van de Waal.
·         Gezellig samen pannenkoeken eten.
 
Programma:
Ontvangst in de stijlvolle villa van de Vereniging Neder
lands Cultuurlandschap (VNC) in Beek/Ubbergen, aan de
voet van de legendarische Duivelsberg. We beginnen met
koffie en thee plus een kort welkomstpraatje. De VNC laat
ons zien hoe je tegen de tijdgeest in onze agrarische cul
tuurgeschiedenis nieuw leven kunt inblazen. De vereniging
ijvert voor een rijk geschakeerd cultuurlandschap, met
respect voor het verleden met begrip voor onze moderne
samenleving. Op diverse plaatsen in Nederland boekte de
VNC prachtige resultaten.
 
Rondleiding door het VNC bezoekerscentrum, het land
schapsmuseum met miniatuurlandschappen en een heuse
dassenburcht. Aan de hand van vele voorbeelden wil het
informatiecentrum ons inspireren om ons land weer mooi
te maken, om er nog meer van te genieten, nu en in de
toekomst. We bezoeken het net gerestaureerde informatie
centrum en ontdekken in de uitnodigende tuin een aantal
lieftallige oer-Nederlandse landschapjes op miniatuur
formaat. Hier zien we hoe mooi Nederland er uit kan zien.
Natuurlijk gaan we ook de kunstmatige dassenburcht in
waar bewoner Das Dommel ons nieuwsgierig aankijkt. Hij
vindt bezoekers leuk!
 
Pallandwandeling. Vanaf het bezoekerscentrum beklim
men we met een IVN-gids een stukje van de Duivelsberg
voor een beeldschone wandeling langs het droogdal Pal
land. Traditionele landschapselementen zoals een hoog
stamboomgaard, terraswanden, graften, tunen, wildwallen
en vlechtheggen laten zien hoe men vroeger op duurzame
wijze met het landschap omging. Het afwisselende gebied
staat ook bekend om zijn rijke flora met zeldzame planten.
En… grote kans op het vinden van sporen van de wilde das,
die hier zijn natuurlijke habitat heeft.
 
Lunch. Terug naar de historische zalen van de VNC-villa
waar we ons lunchpakket van thuis kunnen gebruiken.
Koffie en thee staan al klaar (inbegrepen). Bij mooi weer
gaan de terrasdeuren wijd open en geniet je van een
spectaculair uitzicht over de natuurrijke omgeving.
 
Rivierenland. Met de bus rijden we door typisch rivieren
landschap naar de Oude Waal. Binnendijks kunnen we zien
hoe de mens zich in het verleden tegen de gevaren van de
rivier verzet heeft. De wielen (plassen) achter de dijk laten

zien dat men het niet altijd droog heeft kunnen houden.
Onder leiding van lokale IVN-gidsen maken we een mooie
natuurwandeling  door buitendijks land waar ruimte is
gemaakt voor de rivier. Het buitendijkse land dat we bezoe
ken betreft vooral de voormalige zandwinningplas de Bis
onbaai waar de natuur nu zijn gang mag gaan. We kunnen
er vrijlopende Konikpaarden en Galloway-runderen tegen
komen, maar ook beversporen treffen. De gekozen wandel
route is interessant en laat de effecten van de rivier zien op
het landschap en de plantengemeenschappen. Het kan er
modderig zijn.
 
Pannenkoek tot slot. Misschien wat moe, maar wel tevre
den na de heerlijke wandeling,  genieten we in Persingen
van de net gerestaureerde Thornse molen en van de tradi
tionele pannenkoek. Denk er aan, deze is voor eigen
rekening.
 
Je kunt je nu aanmelden! Je aanmelding bij voorkeur mailen
naar theovanmens@gmail.com.
         Vergeet niet het aantal personen te vermelden.
         Je  mailadres.
         Je telefoonnummer.
 
Als opgave per e-mail niet mogelijk is kan je een schriftelijk
berichtje met de gevraagde gegevens sturen aan Theo van
Mens, Meikevermeent 26, 1218 HE Hilversum. Je opgave
liever niet telefonisch of mondeling doorgeven.
 
Je bijdrage aan de uitgaansdag is € 32,00 per persoon, dat
is inclusief koffie/thee bij aankomst en bij de lunch in het
Informatiecentrum. Eventuele overige kosten zijn voor
eigen rekening.
Let op. Je aanmelding is pas geldig als het verschuldigde
bedrag daadwerkelijk is bijgeschreven op  rekeningnum
mer NL90TRIO0391083988 van IVN Gooi e.o. onder vermel
ding van je naam en “Uitgaansdag 2017”.
 
Belangrijk: De uitgaansdag kan alleen doorgang vinden als
op maandag 22 mei het minimum aantal van 36 inschrij
vingen is behaald. Alleen dan kunnen we de optie op de
bus en het Informatiecentrum omzetten in een definitieve
reservering. Wees er dus op tijd bij. Na het behalen van de
36 deelnemers blijven nieuwe aanmeldingen welkom tot
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een maximum van 45. Over het al dan niet doorgaan krijg
je na 22 mei zo spoedig mogelijk bericht. Als je na aanmel
ding onverhoopt  moet afzeggen, moeten we je om een
vergoeding van € 15,00 p.p. vragen als bijdrage in de ge
maakte kosten. Bij afzeggen in de laatste week voor vertrek
in principe geen restitutie. Als de uitgaansdag onverhoopt
geen doorgang kan vinden, stort de penningmeester het
volledige inschrijvingsbedrag terug op je rekening.
 
Nadere informatie over de uitgaansdag is desgewenst
verkrijgbaar bij Wouter Nugteren, telefoon 035 5235267
(wouter-nugteren@ziggo.nl ) of Theo van Mens (theovan
mens@gmail.com),  telefoon  06 30825198. We verwachten
dat het een heerlijke dag zal worden.
 
Denk aan het meenemen van een zitmatje, lunchpakket,
iets te drinken, fototoestel, kijker en flora.
Er zal relatief veel worden gelopen (in een rustig tempo).
De Pallandwandeling kent enkele korte maar vrij stevige
hellingen. Neem stevige schoenen mee.
 
De werkgroep Contacten ziet je aanmelding met belang
stelling tegemoet!
Ellie Fluitsma, Jos Ketelaar, Klaske van Dijk, Theo van Mens,

Wouter Nugteren (algehele coördinatie).
 
Om te onthouden. Tijdens de uitgaansdag zijn onderstaan
de coördinatoren telefonisch bereikbaar: Wouter Nugteren:
06 22535376. Theo van Mens: 06 30825198. Ellie Fluitsma:
06 53709481.
 
Deze uitnodiging kun je ook vinden op onze website.
 

Rivierenland - De Waal (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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Wat houdt de opleiding in? 
De opleiding start op zaterdag 2 september 2017 met een 
kennismakingsmiddag met elkaar, de docenten en het IVN. 
De afsluiting is op zaterdag 18 mei 2019. 


De opleiding bestaat uit:

• 39 lessen, twee keer per maand op maandag van 19.30 

tot 22.00 uur 

• circa 25 excursies te voet en soms met de fiets, om kennis 

te maken met de terreinen in het Gooi en het gidswerk

• een cursusweekeinde elders in Nederland van 20 tot 22 

april 2018.


Wat biedt de opleiding? 
De inhoud bestaat uit twee geïntegreerde delen:

• kennis van natuur, milieu en landschap in het algemeen 

en specifiek van het Gooi. 

• vaardigheden om publiek bij de natuur te betrekken, zoals 

een excursie voorbereiden en geven, omgang met het 
publiek en persoonlijke presentatie.

Hoe meld je je aan? 
Op donderdag 18 mei 2017 
houden we vanaf 19.45 uur 
een informatieavond voor 

geïnteresseerden in de 
Infoschuur bij de Natuurbrug 
Zanderij Crailoo. Deze avond 
is vrijblijvend en kosteloos.


Je meldt je vóór 1 juni 2017 
aan met het aanmeldings-
formulier op de website: 


ivn.nl/gooi

IVN-NATUURGIDSENOPLEIDING 
september 2017- mei 2019
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Insecten in ons werkgebied
Gevlekte witsnuitlibel
 
Introductie
Vanwege mijn verhuizing, is dit mijn laatste bijdrage aan
deze serie “Insecten in ons werkgebied”. Mensen die mij
kennen zullen niet verbaasd zijn dat ik een insect kies dat
zowel in ons werkgebied als in mijn toekomstige werkge
bied voorkomt. Het is de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhi
nia pectoralis), een kritische soort van moerassige veenge
bieden.
 
Herkenning
De Gevlekte witsnuitlibel is een forse libel met een gele
voorrandader in de vleugels. Het is de grootste soort van de
witsnuitlibellen met een dik achterlijf. Uitgekleurde
exemplaren hebben een zwart pterostigma (het vleugel
vlekje). De mannetjes zijn rood met zwart met op het
achterlijf een grote gele vlek. Bij oude mannetjes is deze
gele vlek vager. De vrouwtjes hebben op het achterlijf grote
gele vlekken. Deze vlekken zijn hoogstens anderhalf maal
zo lang als breed. De vrouwtjes kunnen verward worden
met de vrouwtjes van de Noordse witsnuitlibel. Die hebben
echter smallere gele vlekken, maar het verschil is soms
maar klein. Ze zijn tussen de 38 en 42 mm. groot.
 
Waarneming
Het is een soort die een voorkeur heeft voor heldere wate
ren in een vroeg verlandingsstadium. Hij komt vooral  in
 matig voedselrijke delen van laagveengebieden en matig
voedselrijke tot voedselarme vennen voor. Sporadisch
wordt  de soort ook voor bij matig voedselrijke duinplassen
aangetroffen. Gevlekte witsnuitlibel hebben een goed
ontwikkeld zwerfgedrag zodat ze zich redelijk makkelijk op
nieuwe gunstige plaatsen kunnen vestigen.
 
De larven leven in ondiep en onbeschaduwd water met een
goede onderwatervegetatie. De planten onder water vor
men een dicht bladerdek dat moeilijk doordringbaar is voor
predatoren. Ze zijn vooral gevoelig voor predatie door vis
sen. Ze kunnen wel overleven in vismeertjes maar dan in
lage dichtheden als er tenminste oevers met rietkragen zijn
om extra dekking te geven. Zonder vissen kunnen ze echter
in hoge dichtheden voorkomen.

Mannetje Gevlekte witsnuitlibel (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

 
In Europa loopt het verspreidingsgebied  van  zuidelijk
Scandinavië, Wit-Rusland, Europees Rusland door tot in
Centraal Europa. In Nederland zijn ze zeldzaam maar
komen verspreid in de oostelijke Vechtplassen voor. In de
Weerribben en de Wieden (noordwest Overijssel) zijn er
plaatselijk grote aantallen waar te nemen.
 
 De soort is waar te nemen tussen eind april tot en met de
eerste helft van augustus met een top in juni.
 
Biologie
De mannetjes maken patrouillevluchten of zitten op
stengels te wachten op een vrouwtje. Concurrenten die het
territorium binnendringen worden weggejaagd. De paring
start in de lucht en wordt tussen vegetatie voortgezet. De
paring eindigt bij het water. De eieren worden met een
wippende beweging in het water afgezet. Het mannetje
vergezelt haar daarbij.
 
De larvale ontwikkeling duurt ongeveer twee jaar waarin
een aantal vervellingen plaatsvindt. Het uitsluipen van de
larven gebeurt op riet en ook wel krabbenscheer.
 
De uitgeslopen imago’s hebben één tot twee weken nodig
om geslachtsrijp te worden. Deze tijd brengen ze meestal
hoog in de bomen door. Eenmaal geslachtsrijp keren ze
terug naar het voortplantingswater.
 
Zowel de larven als de imago’s eten alleen dierlijk voedsel.
Alles wat klein genoeg is staat op het menu.
 
Bescherming
In Europa is er een afnemende trend waarneembaar. Dit
komt door toenemende voedselrijkdom van de voortplan
tingswateren en ook door de steeds verder doorgaande
omvorming van het biotoop richting landbouwgrond. In de
ons omringende landen zijn alleen kleine, geïsoleerde po
pulaties aanwezig.

Vliegperiode (bron: NVL Brachytron 11(2) 2008)
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Eekhoorn jong bij ecoduct (foto: Ben Walet)

Biodiversiteitje
Anders dan zijn naam suggereert, heeft een eekhoorn geen hoorns

Over de herkomst van de eekhoorn bestaat veel onzeker
heid.  Ook de naam roept veel  vraagtekens op. In de Mid
deleeuwen maakte de naam van dit dier zijn entree in onze
taal als ecorn of eencoren. In het eerste deel daarvan
kunnen we de naam herkennen van de loofboom die nu eik
wordt genoemd. Ook al leeft de eekhoorn tevens in andere
bomen en ook al wordt het eerste deel van zijn naam door
anderen soms in verband gebracht met een voor  Germaan
se taalvorm voor  ‘snel bewegen’, in de beleving van onze
voorouders stond vast dat het de naam van de bekende
boom is.  Dat blijkt wel uit het feit dat het dier hier en daar

Eekhoorn (foto: Ben Walet)

namen kreeg waarin de boomnaam eveneens figureert,
zoals eekkat (Duits Eichkätchen) en eikpoes. Het tweede
deel van ecorn wordt meestal in verband gebracht met
(oude) namen van kleine knaag- en roofdieren  in andere
talen. Zoals het Latijnse woord viverra (fret), dat verwant
is met een Germaanse taalvorm uer (wezel of eekhoorn).
Pas aan het einde van de Middeleeuwen kreeg dat laatste
woorddeel zijn huidige vorm, door een volksetymologische
herinterpretatie van orn als hoorn, mogelijk doordat het
laatste woorddeel van ecorn geassocieerd werd met de
naam van een mythologisch dier: de eenhoorn.
 
Harm Klinkenberg (Bron: taalbank.nl)

 
De Nederlandse populatie is relatief groot en stabiel. En is
dus daarmee belangrijk voor het voortbestaan van deze
soort. Volgens de laatste Rode Lijst is de Gevlekte witsnuit
libel bedreigd.
 
Belangrijk voor de soort is het graven van petgaten voor het
op gang komen van de successie. Daarmee wordt op een
zeker moment het juiste stadium van verlanding bereikt.
De nieuwe petgaten moeten dan wel in de buurt liggen van
bestaande populaties.
 
In ons werkgebied zijn eigen waarnemingen bekend rond
de Ankeveense Plassen (zowel Hollands Ankeveen als
Stichts Ankeveen. Volgens de verspreidings atlas uit 2002
(met gegevens tot en met 1997) zijn er echter sinds 1925
voor het Naardermeer en 1943 voor de Ankeveense Plassen
geen waarnemingen meer bekend. Een herziening van de
verspreiding uit 2008 (gegevens tot en met 2007) geeft al
een betere indruk van de lokale aanwezigheid.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
 

Verspreiding in Nederland (bron: NVL Brachytron 11(2) 2008)
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Boom
Hulst
Hulstblad wordt rond kerst massaal gebruikt als kerstver
siering. Ik denk daarom dat de meesten van u wel eens
hulst hebben gezien. Het glanzende stekelige blad is on
miskenbaar. Hulst is, naast klimop en maretak, één van de
drie inheemse ‘altijd groene’ loofhoutgewassen.
Hulst (Ilex aquifolium) is de enige soort uit de Hulstfamilie
(Aquifoliaceae), die inheems is op het vasteland van West-
Europa. De Hulstfamilie bestaat tegenwoordig nog maar uit
één plantengeslacht, het geslacht hulst (Ilex). Het geslacht
Ilex kent meer dan 400 soorten, die vooral zijn te vinden in
(sub)tropische gebieden in Azië en Amerika.
 
Hier in het Gooi komen we Hulst (Ilex aquifolium) regelma
tig in de ondergroei van onze bossen tegen. Het is samen
met taxus één van de weinige houtachtige soorten, die in
de lichtarme condities onder beuken kunnen groeien. Het
blijven hier doorgaans wat armetierige struiken, die mee
stal dicht tegen de stam van grotere bomen staan. Lijsters,
vinken en roodborstjes zijn verzot op de felgekleurde bes

achtige vruchten van hulst. Veel van deze vogels overnach
ten in grote bomen. De zaden van hulst zijn voor vogels
onverteerbaar en komen zo met een beetje mest recht
onder de slaapplaatsen op de grond terecht. Slechts een
klein deel van de zaden kiemt daadwerkelijk en dat duurt
dan vaak ook nog meer dan een jaar. Alleen na een strenge
winter zijn soms massaal kiemplantjes van hulst te vinden.
Hulst heeft een voorkeur voor een iets zure zandige of
leemachtige bodem.
 
Hulst is een heester met een gladde grijze schors. Als er
voldoende ruimte en licht is kan hulst uitgroeien tot een
middelgrote boom met een hoogte van tien tot vijftien
meter. Hulst heeft een zogenaamd zinkerwortelstelsel, de
hoofdwortels liggen dicht onder het oppervlak en van
daaruit boren de zijwortels (zinkers) zich loodrecht de
grond in. De twijgen zijn doorgaans groen van kleur. Door
de vorming van anthocyanen (roodpaarse kleurstoffen),
verkleuren ze soms naar donkerpaars of rood. De bladen
zijn kort gesteeld en staan verspreid. Als het jonge blad net
uit de knop komt is het dubbelgevouwen, het voelt aanvan
kelijk zacht en wasachtig aan.  Het blad wordt vrij snel hard
en leerachtig. Het heeft een glanzend donkergroene boven
zijde. De onderzijde glanst niet en is lichter van kleur. De
bladrand is zeer grof getand. Iedere tand vormt een harde
stekelpunt. Bij grotere struiken valt op dat  alleen de on
derste bladen nog de typische getande bladrand houden.
Hoger in de struik worden gaafrandige bladeren gevormd.
Bij zeer grote exemplaren is het getande blad vaak volledig
verdwenen, alleen de bladtoppen hebben dan nog een
stekelpunt. Hulstblad blijft gedurende een periode van twee
tot vier jaar aan de plant zitten.
 
Hulst bloeit  tussen eind april en begin juni. De bloemen
staan in groepjes van vijf tot tien in de bladoksels bijeen.
De bloempjes van hulst zijn meestal 4-tallig, maar soms
ook 5 – of 6-tallig. Ze hebben een 4-6-lobbige kelk, een 4-6-
spletige bloemkroon, 4 tot 6 meeldraden en een vruchtbe
ginsel met 4 tot 6 stempels. Hulst is meestal een tweehui
zige plant, er zijn dus mannelijke en vrouwelijke planten.
Bij de mannelijke planten, hebben de meeldraden goed
ontwikkelde helmhokjes. Het vruchtbeginsel is nauwelijks
ontwikkeld. Bij de vrouwelijke bloemen is dit precies an
dersom. Bij deze vrouwelijke bloemen, groeit het vruchtbe

Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm
Thomé (1885 - 1905)

Vrouwelijke bontbladige cultivar met vruchten  (foto:  Jetse Jaarsma)
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ginsel na bestuiving uit tot een besachtige steenvrucht, met
meestal 4 zaden. De rijpe vruchten zijn doorgaans fel rood
van kleur, er zijn echter ook variëteiten met gele of zwarte
vruchten.
 
Van hulst zijn bijzonder veel verschillende cultivars be
schikbaar: vaak met bont blad  of een gave bladrand of juist
bijzonder stekelig blad of met afwijkend gekleurde vruch
ten. Er is ook een aantal cultivars met tweeslachtige bloe
men. De bekendste tweeslachtige cultivar is “J.C.van Tol”
met ongestekeld blad. Ook is hulst vaak ingekruist met
andere Ilex-soorten. De bekendste kruisingen zijn Ilex x
altaclarensis en  Ilex x meserveae.
 
Ilex x altaclarensis is een kruising tussen hulst (Ilex aqui
folium) en Ilex perado een soort die voorkomt op Madeira
en de Canarische eilanden. De kruising heeft groter blad
dan gewone hulst. Inmiddels zijn tientallen variëteiten van
I. x altaclarensis in de handel, ze worden ook wel Highcle
re-hybriden genoemd. Ilex x meserveae is een kruising
tussen (Ilex aquifolium) en Ilex rugoza een kruipende
hulstsoort uit Siberië. Deze kruisingen zijn gemaakt om de
winterhardheid van onze hulst te verhogen. Gewone hulst
is een soort die gedijt  in ons Atlantische zeeklimaat met
zachte winters en milde zomers. Gewone hulst kan tempe
raturen tot -14 graden onder nul net verdragen. Bij lagere
temperaturen laat hulst zijn blad vallen.  Ilex x meserveae
is daarentegen bestand tegen lange periodes met strenge
vorst. Deze kruisingen hebben veel anthocyanen in de
stengels en het blad en hebben een diep blauwgroene kleur.
 Ilex x meserveae wordt daarom soms blauwe hulst ge
noemd. Ook van Ilex x meserveae  zijn diverse variëteiten
beschikbaar.
 
Naast gewone hulst zien we de laatste jaren in Nederland
steeds vaker Ilex crenata, een kleinbladige hulstsoort uit
Japan. In de afgelopen tientallen jaren zijn een tweetal
schimmels (Cylindrocladium buxicola en Volutella buxi),
in opmars die taksterfte bij Buxus sempervirens veroorza
ken en ernstige schade berokkenen aan grote tuinen waar
veel buxus is aangeplant.  Ilex creanata ziet er grofweg uit
als een Buxus met verspreide bladstand, is net als buxus
goed te snoeien en bovendien volledig ongevoelig voor
schimmels die Buxus aantasten. I. crenata wordt daarom
in toenemende mate gebruikt als alternatief voor Buxus.
Een gevolg hiervan is dat I. crenata de laatste paar jaar
regelmatig ook in de vrije natuur wordt aangetroffen.

 
Hulst heeft in ons land weinig last van ziekten en plagen.
Er zijn maar weinig insecten die zich aan het harde blad
van hulst wagen. Een uitzondering is de hulstvlieg (Phyto
myza ilicis) uit de familie van de mineervliegen. De hulst
vlieg legt zijn eieren op het moment dat de hulstbladen net
uitlopen en nog zacht zijn. Het vrouwtje boort aan de on
derzijde van het blad de hoofdnerf aan met haar legboor.
De larven vreten zich aanvankelijk langs de hoofdnerf een
weg naar de bladtop. Rond januari beginnen de larfjes
geelbruin gekleurde mijnen aan te leggen in het bladmoes
van het hulstblad. Rond begin juni vreten volgroeide
vliegjes zich een weg naar buiten. Vaak zie je in dergelijke
bladmijnen een keurig hoekig gaatje zitten. In die gevallen
is de larf opgegeten door een mees.
 
Hulst is een inheemse plant. Wanneer hulst precies in onze
contreien verscheen is niet geheel duidelijk. Er zijn weinig
vondsten van fossiel stuifmeel van hulst bekend. De oudste
stuifmeelvondst uit ons land dateert van ongeveer 8000 jaar
geleden. Deze vondst is gedaan in het Mantingerbos in
Drenthe. Bij dit onderzoek is vastgesteld, dat op deze plek
al 8000 jaar lang hulst groeit. Bij archeologische opgravin
gen in Zuid-Holland zijn hulstzaden gevonden van onge
veer 7500 jaar geleden. Onze voorouders zijn dus al geruime
tijd bekend met hulst. Hulst werd in onze streken vaak
geplant als weerhagen, om dieven en overvallers van het
erf te weren.
 
In het oude Rome werden sinds onheuglijke tijden de sa
turnaliën gevierd. Tijdens dit feest werd de regering van
Saturnus, als eerste koning van Rome gevierd. Hij zou als
vluchteling in Rome zijn geland en de Romeinen landbouw
en het schrift hebben geleerd. Tijdens de saturnaliën was
de heer gelijk aan de slaaf. Men stuurde elkaar bij wijze van
goede wens, hulsttakken. Mogelijk komt hier het gebruik
vandaan dat al de eerste Christenen, hun kerk met hulst
versierden. Hulst is een opvallende plant en het is dan ook
geen wonder dat het gebruik van hulst bij religieuze cere
moniën door heel Europa wijd is verbreid. In Engeland is
op Vastenavond nog altijd  de dans van Hollyboy (hulstjon
gen) en Ivygirl (klimopmeisje) te zien en in sommige streken
wordt ook nu nog op kerstavond, de “Holly and Ivy-carol”
gezongen. Waarschijnlijk dateert dit soort gebruiken nog
uit de tijd van de druïden. In het vroege Christendom
worden het stekelige blad en de bloedrode bessen geasso
cieerd met de doornenkroon van Christus. Ook is het één
van de vele houtsoorten geweest waar het Kruis van

Mijn veroorzaakt door hulstvlieg  (foto:  Jetse Jaarsma)

Bontbladige egelhulst Ilex aquifolium cv. Ferox argenteomarginata
(foto: Jetse Jaarsma)
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Christus uit zou zijn gemaakt. Als straf van God zou hulst
sinds die dag stekels hebben. In delen van Duitsland kas
tijdde men zichzelf tijdens Vastenavond met hulstroedes.
In de volksgeneeskunde worden blad, vruchten en soms
wortels van hulst toegepast. Een afkooksel van de wortels
werd gebruikt tegen hoest. Bessen of blad werden gebruikt
bij behandeling van koliek, jicht en als alternatief voor Ki
na-bast bij periodieke koortsen. Hulstblad werd vanwege
het hoge cafeïnegehalte tijdens de tweede wereldoorlog
gebruikt als ‘Ersatz’-koffie. In Zuid Amerika, wordt het blad
van Ilex paraguiensis gebruikt voor Maté. Dit is een daar
populaire cafeïnehoudende drank.  Hulst is niet iets voor
de thuisapotheek, de plant is behoorlijk giftig. Het eten van
een handje bessen, kan een dodelijke afloop hebben.
 

Het hout van hulst is bijzonder hard en bijzonder zwaar.
Als het donker wordt geverfd, kan het doorgaan voor eb
benhout. Het is uitermate geschikt voor draaiwerk. Het
heeft een bijna witte kleur en een bijzonder fijne nerf. Het
wordt vaak gebruikt als alternatief voor Buxushout. Uit de
bast van hulst werd vroeger een bijzonder taaie lijm gewon
nen, die onder andere werd toegepast voor het vangen van
vogels. Hulstroedes behoorden ooit tot het standaard ge
reedschap van schoorsteenvegers. Momenteel is de belang
rijkste toepassing van hulst kerstversiering. In Californië
zijn grote hulstplantages, voor de productie van ons
kerstgroen. Jammer genoeg is hulst ook daar verwilderd en
vormt in sommige streken een ware plaag.
 
Jetse Jaarsma

de koude winternachten beter kunnen gebruiken. Boven
dien kunnen niet alle vogels in het donker navigeren en in
blinde paniek komen ze in botsing met gebouwen of
hoogspanningskabels. Er zijn voorbeelden van stadvogels
als knobbelzwanen die op 1 januari opeens verdwenen
lijken te zijn en pas dagen later weer durven terug te keren.
 
Wees terughoudend of gebruik geen vuurwerk!
Vogelbescherming Nederland moedigt terughoudendheid
met vuurwerk aan in heel Nederland, en is voorstander van
een verbod op vuurwerk in en om natuur- en rustgebieden.
Zodat vogels en andere dieren ook een fijne jaarwisseling
hebben.
 
Tekst: ontleend aan Vogelbescherming Nederland
 
Wilt u overwegen (minder of) geen vuurwerk af te steken
komende jaarwisseling?
Doe het voor ons (fijnstof), maar zeker voor de vogels!
 
Met milieuvriendelijke groet,
Juffertje in 't Groen
 

Juffertje in het groen
Als deze Grote Ratelaar voor je ligt is de jaarswisseling al
weer een tijdje achter de rug....
Lees en huiver
 
Voor vogels is de jaarwisseling geen feest
 
Mooi hoor, al dat vuurwerk met de jaarwisseling. Maar voor
vogels is het geknal een nachtmerrie. Dankzij nieuwe ra
dartechnieken hebben we het afgelopen jaar ontdekt dat
er in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen rond
twaalf uur. Het mensenfeest is zeker geen dierenfeest.
 
Vuurwerk dat rond Oud en Nieuw wordt afgestoken, schrikt
miljoenen vogels op. Watervogels bijvoorbeeld, waarvan er
tijdens Oud en Nieuw meer dan twee miljoen in ons land
verblijven, reageren sterk op vuurwerk. Hoe heftig de reac
tie van vogels is, toont de weerradar in De Bilt. De aantallen
watervogels die binnen een straal van 40 kilometer om De
Bilt na 24.00 uur in beweging komen, zijn er haarscherp op
te zien. Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend
vogels per vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen
ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte en blijven een half
uur of langer in de lucht.
 
Nieuwe radarbeelden laten nog grotere verstoring zien
De weerradar laat alleen grote vogels zoals eenden en
ganzen zien. Dankzij de nieuwste radartechnologie weten
we dat ook miljoenen kleine vogels schrikken en opvliegen.
Hans van Gasteren is bioloog bij de luchtmacht en als on
derzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is gespecialiseerd in het onderzoek naar vogelmobiliteit
op radar. Hij vertelde: 'Sinds 2014 hebben we een vogelradar
op vliegbasis Eindhoven die de opvliegende vogels nog gedetail
leerder in beeld brengt. Wat we daar de afgelopen jaarwisseling
zagen was even spectaculair als schokkend. De hele radar
kleurde binnen een mum van tijd rood en werkelijk alle vogels
leken op te vliegen. De verstoring lijkt dus nog veel groter te zijn
dan we al dachten.'
 
Op de radarbeelden is eveneens te zien dat veel vogels
uitwijken naar onbewoonde gebieden (IJsselmeer, Wad
denzee en zelfs de Noordzee). De vogels blijven tot een half
uur rondvliegen. Als rond 01.00 uur de rust weer terugkeert,
zijn ook de meeste vogels weer aan de grond.
 
Het effect op vogels is overduidelijk en het is niet positief.
Ze ondervinden stress en verbruiken veel energie die ze in
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Gele morgenster (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

Herhaling en vervolg
 
Vorig jaar hebben een aantal mensen de beginselen van het
determineren van planten geleerd. Dit jaar gaan we hier in
vier avonden mee verder. Wil je het determineren onder
de knie krijgen dan is oefenen en kennis vergaren de beste
manier om verder te komen.
 
In deze nieuwe cursus worden op de eerste avond enkele
thema’s van vorig jaar herhaald: zoals de indeling van het
plantenrijk, het omgaan met de flora, de kenmerken van
veel voorkomende plantenfamilies en het zelf oefenen.
In de tweede les wordt de uitdaging aangegaan van het
determineren van grassen.
Les drie wordt besteed aan de gele composieten; hoe on
derscheidt je deze planten die nogal veel op elkaar lijken?
De laatste les komen nog eens alle sprietachtige planten
aan bod: zeggen, russen, biezen en zo.
 
Data: 13 juni, 27 juni, 11 juli en 25 juli
Plaats: de Infoschuur
 
Geef je nu voor deze cursus op via:
gidsencursus.ivngooi@gmail.com
 

Cursus determineren
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Zanddoddegras

Gewoon gras
 
Voor mensen is gras zo gewoon, dat bijna niemand er
aandacht aan besteedt. Er zijn wereldwijd tussen de 8- en
9-duizend grassoorten waarvan er in Nederland ruim 150
voorkomen. De meeste zijn kruiden, maar er is één onder
familie die meerjarige houtachtige halmen produceert. Dit
zijn de bamboe’s. Sommige soorten zijn wel 40 meter hoog.
 
Voor een groot deel van de dieren op aarde geldt gras als
hoofdvoedsel. Veel diersoorten zijn ontstaan bij de gratie
van gras.  Gras zelf bestaat al 65miljoen jaar. In versteende
dinosaurusdrollen werden vezels aangetroffen die ken
merkend zijn voor gras. Toch hebben de dinosauriërs nooit
uitgestrekte grasvlakten gekend. Grassen moesten toen de
wereld nog veroveren. Tegenwoordig is ongeveer 20% van
het landoppervlak met gras bedekt.
 
Grassen hebben een wortelstelsel dat uit talrijke bijwortels
bestaat. De vorming van dit wortelstelsel begint al direct
na de kieming van het zaad. Eerst wordt een hoofdwortel
gevormd, direct gevolgd door een eerste paar bijwortels die
ontspringen aan de onderste ‘knoop’ van de nog in het zaad
gesloten halm. Deze knoop vormt in korte tijd zoveel
wortels, dat niet meer uit te maken is waar de hoofdwortel
ontsprong.
 
Grashalmen bestaan uit massieve ‘knopen’ afgewisseld
met holle doorgaans rolronde stengeldelen. De bladeren
ontspringen uit de knopen en het onderste deel, de blad
schede, omsluit de daarbinnen gelegen delen volledig als
een open buis, waarvan de randen stijf tegen elkaar liggen.
De bladschede gaat over in een vaak vlakke bladschijf. Op
het overgangspunt lijkt de schede nog even door te lopen
in een vliesje of een rij haartjes, dat tongetje wordt ge
noemd. Het is bij veel grassoorten een belangrijk determi
natiekenmerk. Soms vormt ook de bladschijf nog voorbij
de aanhechting op de schede een paar uitsteeksels, die
oortjes worden genoemd. De bladeren staan bij grassen in
twee rijen. Elk blad is steeds 180 graden gedraaid ten op
zichte van het blad er onder of er boven.
 
Okselknoppen zijn bij grassen vaak moeilijk te vinden. De
vorming van knoppen wordt onderdrukt door de aanwe
zigheid van een plantenhormoon dat in de bladtoppen
wordt gevormd. Vaak komen alleen op de onderste knopen
knoppen tot ontwikkeling, doordat het hormoon hier het
slechtst doordringt. Dit is eigenlijk wat gras tot een biolo
gische ‘successtory’ heeft gemaakt. Als een beest de blad
toppen heeft opgevreten, valt de productie van het hor
moon weg. Feitelijk is dit voor de ontwikkelde knoppen het
commando GROEIEN. Zo is gras zoiets als die draken uit
sprookjes, voor elke afgehakte kop groeien er twee terug. 
De knoppen vormen of bovengrondse uitlopers of onder
grondse wortelstokken. Wortelstokken hebben in plaats
van blad vaak bleke schubben. Bij enkele grassoorten, zoals
slofhak komen ook hoger in de plant knoppen tot ontwik
keling. Deze soorten hebben vertakte halmen.
Bij grassen die dichte pollen vormen ontwikkelen de uitlo
pers zich vaak binnen de bladscheden Dit zie je bijvoorbeeld
pijpenstrootje of buntgras. Bij andere soorten breken de
uitlopers door de bladscheden naar buiten. Dit zijn gras
soorten die losse zoden vormen zoals bijvoorbeeld fio
ringras.

 
Er zijn één- en meerjarige grassoorten. Kenmerk van één
jarige soorten is dat elke halm in een plant bloeit. Ze zijn
vaak makkelijk uit de grond te trekken, doordat er geen
wortelstokken of uitlopers worden gevormd.  Bij alle in
heemse soorten is de bloeiwijze eindstandig. Er wordt on
derscheid gemaakt tussen aargrassen, pluimgrassen en
aarpluimgrassen. Bij aargrassen staan de aartjes om en om
ingeplant, aan het uiteinde van de halm. Bij pluimgrassen
zijn de aartjes gesteeld. Afhankelijk van de soort kunnen
de stelen vertakt zijn. Het aantal stelen per knoop in de
halm varieert per soort. Bij aarpluimgrassen zijn de steel
tjes dermate kort, dat de pluim een gesloten enigszins ci
lindrisch uiterlijk krijgt. Dit zie je bijvoorbeeld bij zanddod
degras.
 
De bloemen van grassen zijn georganiseerd in zogenaamde
aartjes. Een aartje heeft aan de voet twee tegenover elkaar
staande en boven elkaar ingeplante steunkafjes. Deze
kafjes worden kelkkafjes genoemd en vormen een belang
rijk determinatiekenmerk. Hogerop zitten aan de as van
het aartje één of meer bloemen. Bij meerbloemige aartjes
zitten de bloemen om en om ingeplant langs de spil van
het aartje. De bloemen van grassen zijn enigszins afgeplat.
Een grasbloem is op zijn beurt ook weer door twee kafjes
omgeven die boven elkaar zijn ingeplant kroonkafjes met
daartussen een bovenstandig vruchtbeginsel met tweevou
dige geveerde stempels en drie meeldraden. Deze kafjes
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straatgras

Uit: Geillustreerde flora van Nederland (1909) Heimans, Heinsius en Thijsse

worden kroonkafjes genoemd. Het onderste kroonkafje
heet lemma, het bovenste palea, deze zit tussen graankor
rel en de as van het aartje. Lemma en palea verschillen van
vorm en grootte. De lemma is bijna altijd de grootste en
draagt soms een kafnaald. Deze naald kan aan de top van
het kafje zitten, maar soms ook veel lager zijn ingeplant.
Bij sommige soorten is de kafnaald geknikt of om zijn as
gedraaid (haversoorten). Verder zijn tussen de kroonkafjes
en het vruchtbeginsel een paar zwellichaampjes ingeplant.
Dit waren ooit, in een verloren verleden, de echte bloem
bladen van de grasbloem.  Ze zwellen vlak voor de bloei op
en duwen de kroonkafjes uit elkaar zodat de meeldraden
en de stamper ruimte krijgen om zich uit te vouwen. De
lodiculae  zijn zelfs met een sterke loep lastig te zien.
 
Gras is van doorslaggevend belang geweest voor het succes
van onze eigen soort. Kort na de laatste ijstijd vond op
verschillende plekken op aarde een revolutionaire ontwik
keling plaats. Eén van die plekken ligt in de omgeving van
Jericho. Hier woonden al mensen voordat landbouw was
uitgevonden. Er zijn in deze omgeving vuurstenen sikkels
gevonden, die waarschijnlijk gebruikt werden voor het
oogsten van wilde grassen. Door een aantal kruisingen
ontstond hier een soort die we nu kennen als spelt (Trice
tum spelta). De zaden van spelt zijn te zwaar om zich langs
natuurlijke weg te verspreiden. Het wonder in dit verhaal
is mensen deze zaden hebben gevonden. Mensen hadden
grote zaden nodig als voedsel en spelt had mensen nodig
om zich als soort te handhaven.  Voor ons mensen vormen
de voedselrijke graszaden gemiddeld  80% van het dieet.
We zijn wel eens geneigd te vergeten dat de meeste granen,

zoals tarwe, rijst, mais, sorgo, gierst, gerst, rogge en haver,
gewoon zaden zijn van éénjarige grassoorten. Volgens de
bijbel is gras het eerste leven, dat werd geschapen. We
weten inmiddels dat dit niet werkelijk zo is. Maar voor ons
mensen zit er toch een waarheid in.
 
Jetse Jaarsma
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Marijke Vooren (penningmeester)
Natuur was vroeger voor mij altijd een vanzelfsprekend
heid waar je verder niet over hoefde na te denken. Dieren
vond ik leuk, daarom zat ik in mijn studietijd veel in Artis.
Later, als tekstschrijver bij een reclamebureau voor genees
middelen, stoorde ik me steeds meer aan de onverschillig
heid voor natuur en milieu om me heen. Ter compensatie
ben ik vergaderingen gaan notuleren voor Natuurmonu
menten, afdeling Noord-Holland. Daar hoorde ik van het
IVN en besloot de gidsencursus te gaan doen. Dat was in
1995. Gevraagd en ongevraagd kwam ik in vier werkgroepen
terecht: Natuurcursussen, Schaapskooi, PR en Verkoop en
Doe-het-zelf wandelingen. Kort na m’n pensioen in 2012,
vroeg Ella me voor het bestuur. Dat heb ik gedaan. Het
eerste jaar als algemeen bestuurslid, sinds 2013 als pen
ningmeester.
 
Maurits Heldring (secretaris)
Ik ben 45 jaar en opgegroeid in Bennekom, aan de rand van
de Veluwe. Mijn beroep is aandelenanalist bij ABN Amro
en ik reis elke dag met de trein op en neer naar Amsterdam. 
Mijn vrouw - Esther - werkt als kwaliteitsfunctionaris bij
de zorginstelling Sherpa. Wij hebben drie kinderen en
wonen sinds 2002 in Hilversum.
Mijn liefde voor de natuur is gewekt door mijn pleegouders,
die ons in het weekend en op vakanties meenamen om te
wandelen. Nu probeer ik met mijn gezin hetzelfde te doen;
of het nu gaat om een wandeling op de Hoorneboegse Heide
of kamperen in de Lage Tatra in Slowakije. Mijn favoriete
natuurplek in het Gooi is het Cronebos. Het wijdse en licht
glooiende beukenbos vind ik er prachtig. Ik zit in het bestuur
van het IVN Gooi omdat ik hoop dat ik zo een bijdrage kan
leveren aan het besef van de pracht en kwetsbaarheid van
de natuur bij ons in de omgeving.
 

Michael Gründeman (algemeen lid)
Als geboren (1961) en getogen Amsterdammer was ik in
mijn jeugd vaak in de (stads)natuur van het Amsterdamse
bos te vinden. Na het behalen van mijn bul Bosbouw ben
ik de automatisering ingerold om uiteindelijk in de bedrijfs
opleiding te belanden. Sinds een jaar of zes ben ik zelfstan
dig adviseur in educatie. Hoewel ik IVN al langer kende, heb
ik pas in 2011 de stap genomen om lid te worden en de
natuurgidsenopleiding te volgen. Toen gidste ik al een
aantal jaar voor Natuurmonumenten en was vrijwilliger
voor Kasteel Groeneveld. Via de gidsencursus heb ik het
Gooi veel beter leren kennen en ben ik aangesloten op een
enorm netwerk dat IVN is. In de twee jaar van de project
groep Duurzaamheid heb ik de enthousiaste mensen in
afdeling beter leren kennen. Wat is er toch veel kennis van
en energie voor de natuur. Die aanstekelijke energie zit
zeker in het docententeam waar ik nu voor de tweede cyclus
meedraai. Ook in dit bestuur voel ik deze positieve energie.
Je begrijpt wel dat ik niet aan energiebesparing doe. 
 
Fred Jansen (voorzitter)
Toen ik 10 jaar was woonden mijn ouders in een klein dorp
in de Hoekse Waard. Daar heb ik de natuur leren waarderen.
Schaatsen op de slootjes achter het huis, vissen in de Bin
nenmaas, struinen door de weilanden en akkers en elke
zaterdag bij de boer op de boerderij helpen. Sinds 1983 woon
ik in het Gooi. Wat een geweldige omgeving om in te werken
en in te wonen! In 1991 ben ik als natuurgids afgestudeerd.
Meteen actief geworden in allerlei werkgroepen. In 1995
ben ik voor het eerst voorzitter van de afdeling geweest.
Hoewel het werk in het onderwijs veel tijd van mij vraagt,
kom ik ook veel buiten, wandelend, fietsend en tot voor
kort hardlopend. Nu kun je me aantreffen als nordic wal
kingtrainer bij de atletiekclub.
Voor mij is het belangrijk dat onze activiteiten veel mensen
trekken. De natuur verdient die aandacht. Zij is mooi en
kwetsbaar, ontspannend en draagt bij aan onze gezond
heid.

Het IVN-bestuur stelt zich voor
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Gids Marijke met haar groep (foto: Tjepkje Gersjes)

De chocoladewandeling van 8 januari
Met de chocoladewandeling van 8 januari is wandeljaar
2017 geslaagd van start gegaan. We telden 40 deelnemers,
verdeeld over drie groepen. Officieel dus met drie gidsen,
in praktijk met een kleine 40, want er waren vrijwel uitslui
tend IVN-ers. Het gebied was vertrouwd, maar de omstan
digheden een tikje anders. Er lag sneeuw. Dat betekende
glibberen over het plankier.
 
Halverwege voorzichtig afremmen voor een stop bij het
insectenhotel dat als voorbeeld dient voor het insectenho
tel dat we als jubileumcadeau, samen met de KNNV, gaan

Spanderswoud: beukenlaan in de sneeuw (foto: Tjepkje Gersjes)

Al een tijdje ben ik er niet geweest. De laatste poging om
er te komen mislukte dankzij de wegenbouwers en toen we
het via Lelystad probeerden werd het zo’n noodweer dat
we maar terug zijn gegaan. Het wordt dus weer tijd want
het blijft boeien. En broeien!
Van overal en nergens komen de klachten.
Het is een geweldig gebied en het moet blijven dat zal ie
dereen met me eens zijn. Maar de grote vraag is hoe we dat
moeten doen.
Het gebied vergroten is een leuke optie maar ook dan gaat
het na een paar jaar toch weer mis. Het grote probleem is
dat dieren zonder natuurlijke vijanden zich onbekommerd
voortplanten en dus komt onherroepelijk de tijd dat er
voedsel tekort komt.
En dat is al jarenlang het geval. Eén grote ellende want
ondervoeding is een rot manier om dood te gaan.
Voor mens en evenzeer voor dier!
De voorstellen om in de winter bij te voeren zijn niet juist.
Als je dat doet blijven de dieren weliswaar in leven maar
dan komen er heel snel ook veel meer. Met als gevolg dat
er ook in de zomer te weinig te eten valt. Dezelfde ellende
als in de winter.
In een echt natuurgebied grijpt de mens niet in. Hoeft niet
en mag niet. Dus zijn de Oostvaardersplassen absoluut geen
echt natuurgebied met als logisch gevolg dat de mens wel
moet ingrijpen om massa sterfte te voorkomen. Hoe dan is
de volgende vraag. Er zijn opties.
Afschieten met als gevolg veel onrust en verstoring ook

voor veel andere soorten. En wie wil dat doen? Een dagje
schieten om 100 dieren zo mak als een lammetje dood te
schieten?
Ik gruw!
Om de twee of drie jaar antie conceptie toepassen? Hoe,
wie, hoeveel en hoeveel tijd en moeite zal dat lukken. Of
niet natuurlijk.
Terrein vergroten is genoemd. Helpt voor even maar is
uitstel van executie. Behalve dan dat hoe groter een natuur
gebied wordt hoe mooier en beter het zal zijn.
De laatste optie is het al vaker genoemde “breng er wolven
in het gebied”. Met als voorbeeld het Yellingstone park in
Amerika. Daar werkt het perfect en het evenwicht is her
steld.
U weet waarschijnlijk dat wolven zich aanpassen aan de
aantallen prooien die in een dergelijk gebied voorhanden
zijn. Veel prooien, veel jongen! weinig prooien, weinig of
zelfs geen jonge wolven.
Ik pleit er voor om het te proberen. Zoals het nu gaat is het
niet houdbaar en de protesten over de dood hongerende
dieren worden  meer en luider! De wolf dood zijn/ haar prooi
snel en het leed is dus snel geleden.
En in elk geval is de doodstrijd van de grazers door de wolf 
1000 keer humaner dan de wekenlange marteling om dood
te gaan door voedselgebrek.
 
Gerrit Jaspers

aanbieden. Zoals je kunt verwachten met al die gidsen,
werden er verrassend veel ontdekkingen gedaan onderweg.
Een heleboel houtzwammen, de gele kring van korstmos
sen op bemoste boomstammen en als uitsmijter bloeiende
gaspeldoorn bij de natuurbrug. Na afloop het warme wel
kom van Greet in de Infoschuur met de traditionele kop
chocola (of thee of koffie) en een toespraakje van onze
scheidende voorzitter Ben.
 
Marijke Vooren

De Oostvaardersplassen
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Stinzenplanten
Het is nog februari, maar je kunt het voorjaar al haast
voelen. De sijsjes en koolmezen smikkelen zij aan zij van
de pinda’s en vetbollen. Musjes tjilpen in de heg en zowaar
zie ik een boomklever aan een vetstaaf pikken. De eerste
sneeuwklokjes steken hun kopjes al weer boven de grond.
Nog even en al dat kleine grut aan krokussen, hyacinten,
narcissen en anemonen staat weer in volle bloei. Laten we
eens stilstaan bij de herkomst van al dit lieflijk schoon en
dan bedoel ik niet de plaatselijke tuincentra.
 
Wat betekent de naam 
Stinzenplant is een typische Nederlandse benaming, in
andere landen bestaat deze term niet.
Stins is het Friese woord voor stenen huis, dat verdedigbaar
was, doordat het op een verhoging stond en omgeven werd
door een gracht met ophaalbrug. Stinzen werden voor het
eerst gebouwd in de 13de eeuw. Men vond er bloemen, die
verder in de buurt niet te vinden waren, zoals het Haarlems
Klokkenspel. Stinzenplanten werden later ook gevonden
bij buitenplaatsen en andere plekken met een vergelijkbaar
milieu. Dit specifieke milieu is ontstaan als gevolg van
menselijk ingrijpen zoals afgraven, bemesten en omwoe
len. Hierdoor kreeg de bodem een andere structuur dan de
omgeving.
 
Wat zijn stinzenplanten 
Er werden mooie kleurrijke bloemen geplant, vaak uit an
dere streken, die ook groeiden en bloeiden nadat de mens
er niet meer voor zorgde. Ze verwilderden, wat betekent,
dat de soort zich in stand kan houden, ook buiten het ge
bied, waar hij oorspronkelijk werd  aangeplant, mits de
milieuomstandigheden overeen komen. Verwilderen kan
gebeuren door middel van zaden of sporen (generatief)
maar ook door middel van wortelstokken, uitlopers, bollen
of knollen(vegetatief). Er zijn dus ook veel bol- en knolge
wassen die tot de stinzenflora behoren. Als een soort zich
vele jaren op verschillende plaatsen, zonder hulp van de
mens, weet te handhaven, spreken we van inburgeren. Hij
heeft dan een eigen standplaats (niche) bezet. Piet Bakker
noemt, in zijn boek ‘stinzenplanten’, een soort ingeburgerd
als deze zich langer dan 25 jaar zelfstandig op verschillen
de plekken handhaaft. Voor bomen ligt dit iets anders,
omdat zij veel ouder worden en zich vaak niet binnen 25
jaar zelfstandig uitbreiden.
 

Waar komen ze vandaan 
Waar een plant op de ene plaats een stinzenplant is, kan
hij op een andere plaats in Nederland inheems zijn. De
Voorjaarshelmbloem bijvoorbeeld is hier in ’t Gooi een
stinzenplant, maar komt in Zuid Limburg en het oostelijk
rivierengebied van nature voor. Men spreekt dan van een
regionale stinzenplant.
 
Daarnaast zijn er Nederlandse stinzenplanten. Dit zijn soorten
waarvan het oorspronkelijk leefgebied soms ver buiten
Nederland ligt, maar die volledig zijn ingeburgerd, bijvoor
beeld het Sneeuwklokje of Japans- en Wit hoefblad.
Het kan ook gaan om soorten die oorspronkelijk in de Ne
derlandse natuur voorkwamen, maar nu alleen nog in
stinzenmilieus zijn te vinden. Voorbeelden hiervan zijn het
Lenteklokje en Smal longkruid.
Bij exotische stinzenplanten ligt het oorspronkelijke leefge
bied (soms ver) buiten Nederland en de soorten zijn niet
ingeburgerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Oosterse ane
moon en het Stinkend nieskruid. Er zijn natuurlijk overgan
gen tussen deze groepen.
 
Stinzenplanten in ’t Gooi en de Vechtstreek 
Met het bouwen van de vele buitenplaatsen in ‘t Gooi en
langs de Vecht werden ook tuinen aangelegd met fraaie
beplantingen. In de loop van de laatste paar eeuwen zijn er
vele bol- en knolgewasjes, bloemen, planten en heesters
verwaarloosd, verwilderd en ingeburgerd. Dit zelfde ge
beurde ook in andere stinzenmilieus, zoals boven beschre
ven. Maak je nu een wandeling over de buitenplaatsen, zal
je nog vele stinzenplanten tegenkomen.
 
Mijn laatste inventarisatie tijdens een wandeling over
Schaep en Burgh en Boekesteyn leverde 38 soorten op,
waaronder verschillende soorten sneeuwklokjes, krokus
sen, narcissen, hyacinten en hoefblad. Maar ook Maarts
viooltje, Klein maagdenpalm, Donkere ooievaarsbek, Ge
vlekte en Italiaanse aronskelk en Prachtframboos. Te veel
om op te noemen.
 
Wil je het zelf ervaren? Maak eens een fijne wandeling over
één van de buitenplaatsen straks in maart, april of mei. Je
zult versteld staan, hoeveel mooie soorten er zijn.
 
Gerd Rutten
 
Literatuur:
Bakker, Piet; Boeve, Evert      Stinzenplanten, Terra Zutphen
Ploeg, D.T.E. van der              Stinzenplanten, Friese Pers Boekerij
bv Drachten / Leeuwarden
 

Boerenkrokus (foto: Gerd Rutten)

Dichtersnarcis (foto: Gerd Rutten)
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natuurbeleving vanuit de leefwereld van de dieren. Trek
comfortabele niet krakende kleren en schoenen aan! Liefst
in camouflage kleuren!
Verzamelen: 18.45 uur op de parkeerplaats bij restaurant Robert,
Spanderslaan1, Hilversum.
 
Zaterdag 29 april: excursie vogeltaal.
Geef je vogelkennis vleugels met deze vliegensvlugge
vogelfeitenexcursie!
Let op: de excursie is bestemd voor volwassenen, maxi
maal 15 deelnemers, opgeven bij publiekswandelingen.
ivngooi@gmail.com
Verzamelen: 13.00 uur, Noodweg 4, Hilversum.
 
 
Zondag 30 april 2017: vogelexcursie o.l.v. Dick Jonkers bij
de Eempolder.
De Eempolder is een uitgestrekt veenweidegebied met een
zeer open karakter. Hier zijn vele weidevogels actief, zoals
kieviten, tureluurs, scholeksters en watersnippen en
vooral ook grutto’s. We lopen ook door naar het Eemmeer,
naar de vogelkijkhut en zien dan riet- en watervogels. Dick
toont ons niet alleen de vogels maar natuurlijk ook de
kneepjes van de vogelaar en we hopen op een geweldige
natuurbeleving.
Verzamelen: 09.00 uur  bij de Theetuin, Meentweg 131, 3755 PD
te Eemnes.
 
Donderdag 18 mei: informatieavond gidsencursus IVN.
19.45 uur in de Infoschuur.
 
Zondag 21 mei 2017: (korst)mossenexcursie in de Hilver
sumse Meent, o.l.v. Theo van Mens.
Naar mossen en korstmossen kijken kan ook in je eigen
buurt of in een park. Wij gaan kijken hoe dat zit in de Hil
versumse Meent, in het grote park daaromheen. Ik ken zo
de plekjes op (korst)mossengebied.
Verzamelen: 10.00 uur op de parkeerplaats bij het winkelcentrum
van de Hilversumse Meent, 1218 CB Hilversum.
 
Dinsdag 13 en 27 juni: cursus determineren. Nadere me
dedelingen volgen.
 
Zaterdag 17 juni 2017: uitgaansdag naar het Rijk van
Nijmegen.
Zie het aanmeldingsformulier in dit nummer of kijk op de
website.
 
Zondag 1 juli 2017: met Jetse Jaarsma naar de Kerf in
Schoorl.
Dit is een mooi voorbeeld van dynamische natuur langs
onze kust. Werd het aangelegd als een slufter, inmiddels is
het een duin in wording. We huren de fiets en gaan dit
terrein bezoeken. Verzamelen: 10.00 uur op de parkeer
plaats bij Station Bussum Zuid.
 
Wil je je activiteiten ook vermeld zien in de Grote Rate
laar?........meld ze dan ook aan bij Jaap van der Vliet.
e-mail: vandervliet.jaap@gmail.com

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
 
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 maart tot oktober kun je mee en
de excursies vinden om de week plaats. Meld je aan bij
Christine Tamminga (ctamminga@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. De activiteiten
van de floragroep worden door het IVN georganiseerd.
 
Publieksexcursies 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 de herinrichting van het hele gebied ontwikkelt
de natuur zich in een hoog tempo, met bijzondere veras
singen.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerplaats ’t Bluk Laren.
 
Schaapskooi: zie voor (jeugd) activiteiten bij de schaaps
kooi de websites van GNR en IVN Gooi.
Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur vrijwilligers
in de schaapskooi.
 
Heemtuin: iedere woensdagochtend van maart t/m oktober
werken in de heemtuin.
 
Zondag 23 april: IVN publieksfietstocht langs de belang
rijkste landschappen van het Gooi.
Fiets mee langs verschillende prachtige landschappen die
het Gooi rijk is. Deze tocht gaat door bossen, buitenplaat
sen, plassen, meren en niet te vergeten de heide. De tocht
is 25 km lang en gaat vrijwel helemaal over fietspaden.
Onderweg wordt regelmatig gestopt en krijgt u uitleg van
IVN natuurgidsen over deze biotopen maar ook over de
historie en het belang van natuurverbindingen. Pas uw
kleding aan aan de weersomstandigheden en neem indien
gewenst iets te drinken mee voor onderweg.
Tijd en duur:             13.30 tot 16.30 uur
Startplaats:             Parkeerplaats restaurant Robert, Spander
slaan 1, Hilversum.
 
Maandag 24 april 2017: avondexcursie met Agnes Meijs in
het Spanderswoud.
Wanneer de schemering valt is er rust in het bos. De dieren
komen te voorschijn, dat is het beste moment om een
onopvallende plek op te zoeken en daar in alle stilte te
zitten tot je onderdeel bent van het bos. Je zintuigen staan
wijd open en je bent ontvankelijk voor ontmoetingen met
dieren. 
Ervaar hoe je op gaat in het bos, welke sporen je aandacht
trekken. Welke geuren en geluiden op de aanwezigheid van
dieren duiden. Ga met Agnes Meijs het avontuur aan van
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