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Over KNNV
 

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

Over IVN
 

IVN werkt aan een duurzame samenle
ving. Ons idee is dat betrokkenheid bij
de natuur, duurzaam handelen stimu
leert. Daarom laten wij jong en oud de
natuur dichtbij beleven. We verbinden
hen met groene initiatieven rond na
tuur en maatschappelijke thema’s
zoals voeding, gezondheid en energie.
Dit doen we met zo'n twintigduizend
betrokken leden en een enorm netwerk
van groene professionals. Dat maakt
IVN een unieke partner in duurzaam
heid en verantwoord ondernemen.
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Voorwoord
Hiermee ontvang je het zomernummer van ons afdelingsblad.
Inmiddels genieten we al weer enkele weken van prachtig zomers
weer, af en toe afgewisseld met een regenbui en wat koelere pe
riodes. Veel gelegenheid om erop uit te trekken.
 
Gisteren heb ik met 40 anderen mogen genieten van een gezelli
ge uitgaansdag op twee prachtige plekken. We zijn gestart op de
grens met Duitsland boven Beek. Het fraaie heuvelgebied bij de
Duivelsberg is een dassengebied met fraaie hellingbossen. De
enige das die we in levende lijve hadden kunnen zien, had zich
die nacht ingegraven in zijn hok.
Daarna hebben we een fraaie wandeling gedaan langs de Waal.
De gidsen in beide gebieden wisten ons veel moois te vertellen.
De middag sloten we af op een gezellig terras bij de Thornse
molen. Dank aan de organisatoren die ons ook dit jaar weer
versteld hebben doen staan.
 
Op 21 april heeft Wouter Nugteren (lid van zowel IVN als KNNV)
uit naam van de ruim 350 vrijwilligers van Goois Natuurreservaat
de Emil Ludenpenning van 2017 in ontvangst mogen nemen.
Wouters dankwoord was een mooi verhaal van een vrijwilliger
waarin heel duidelijk de ontwikkeling van natuurbescherming en
educatie vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw in beeld werden
gebracht. We nemen de oorkonde en het juryrapport op in deze
uitgave (blz. 19/20). Veel leden van onze verenigingen zetten zich
in voor GNR, als gids of lid van een bosploeg of als monitor van
de mooie natuur. We voelen ons zeer vereerd met deze waarde
ring.
 
Voor velen is deze periode ook de tijd van vakanties in binnenland
of buitenland. Zelf ben ik in augustus met mijn gezin een paar
weken in Noorwegen, een land met indrukwekkende natuur. Voor
ons een nieuwe ervaring.
 
Geniet van alle activiteiten in dit mooie seizoen! Wellicht komen
we elkaar bij een van die activiteiten tegen.
 
Fred Jansen
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Van het bestuur KNNV-afdeling Gooi
In de Grote Ratelaar van januari deden wij een oproep aan
onze leden om het bestuur te versterken met een secretaris
of  een penningmeester. Helaas heeft niemand aan onze
oproep gehoor gegeven.
Alle leden hebben een brief ontvangen over de toekomst
van onze 100-jarige afdeling, ook dit heeft niets uitgehaald.
Tot oktober 2017 proberen wij nog activiteiten te organise
ren en de afdeling te besturen. Als deze situatie niet wijzigt,
dan is een besluit over het voortbestaan van onze vereni
ging onvermijdelijk. Dit besluit wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan een tussentijdse ledenvergadering. 
 
Ook bij de landelijke KNNV gaat het niet goed. Onze afdeling
is een  afspiegeling van wat er landelijk gebeurt. Bij de
landelijke vereniging hebben zowel de penningmeester als
de secretaris hun functie neergelegd. We doen nog één
oproep voor onze afdeling: ondersteun ons bestuur. Het
gaat niet om moeilijk of veel werk. Bovendien doen we het
werk samen. Stuur een mail naar secretaris@gooi.knnv.nl
of bel 035-6249076.

 
Toch gebeuren er ook goede dingen. In april/mei hebben
twee leden van onze afdeling een prachtig bijenhotel ge
bouwd voor de Heemtuin Blaricum. Dit bijenhotel krijgt de
Heemtuin cadeau van  ons, KNNV en IVN, omdat wij res
pectievelijk 100 en 50 jaar bestaan. De opening zal een of
ficieel tintje krijgen. Hierover volgt binnenkort een nieuws
brief.
 
De paddenstoelenwerkgroep gaat in augustus weer van
start. De Floragroep bezoekt om de week op zondagochtend
een mooie locatie. Dankzij de werkgroep Contacten ziet het
aanbod voor de contactavonden er weer erg leuk uit. Vanaf
september iedere derde maandag van de maand om 19.45
uur in de Infoschuur 't Gooi. Maar zover is het nog niet.
Eerst wensen wij iedereen een heerlijke zomer toe met veel
mooie natuurmomenten.
 
Ellie Fluitsma, Jetse Jaarsma en Theo van Mens

kininefabriek op de plek waar nu voetbalvereniging Altius
zit. Zoals bekend heeft Louise Six, toen nog steeds de eige
naresse van Gooilust,  voor haar dood landgoed Gooilust
vermaakt aan Natuurmonumenten. Het gerucht ging dat
zij dit deed om haar echtgenoot alsnog een hak te zetten
voor het leed dat hij haar aangedaan. Omdat Blaauw nog
steeds op Gooilust woonde, leidde dit tot oplopende span
ningen tussen Blaauw en Natuurmonumenten. Uiteindelijk
heeft Blaauw tot aan zijn dood in 1936, twee jaar na het
overlijden van Louise Six, op Gooilust gewoond. Met enige
ironie zou je ook kunnen zeggen dat Natuurmonumenten
Gooilust en nog enkele landgoederen indirect te danken
heeft aan Frans Ernst Blaauw!
 
Het naastgelegen Trompenburgh, dat op naam stond van
Frans Ernst Blaauw, is door hem geschonken aan de Staat
en valt tot op de dag van vandaag onder Rijksmonumenten.
Of deze schenking wellicht ook uit rancune was maar nu
jegens Natuurmonumenten, zullen we waarschijnlijk nooit
weten! Eén ding weet ik wel: Frans Ernst Blaauw was een
bijzonder mens met een hart voor de natuur! Iemand die
zeker een plek in de geschiedenis verdient!  Als variant op
het politiemotto: “meer blauw op straat” zou ik tot slot nog
willen roepen “meer Blaauw in het bos!”
 
Rob Le Febre

Frans Ernst Blaauw
Frans Ernst Blaauw, Groot-officier in de Orde van Civiele
diensten van Bulgarije, zo staat er te lezen in zijn overlij
dens-advertentie, januari 1936.
 
Ik moest aan hem denken toen ik onlangs op een zonnige
zondagmorgen met mijn vrouw door de Rhododendronval
lei op het mooie landgoed Gooilust in ’s Graveland wandel
de.
Ik zag de weide met oude stallen waar eens de gnoes en
vele andere bijzondere diersoorten rond liepen. Ik wist
nooit zoveel over  Frans Ernst Blaauw behalve zijn  voor
liefde voor dieren. Hoewel ik als oud-leerling van het nabij
gelegen Comeniuscollege in de pauze toch vaak over de
Blesboklaan, de Bisonlaan, het Kraanvogelplein en ook over
de Joelaan liep.  Die laatste naam kon ik destijds totaal niet
plaatsen. Inmiddels weet ik gelukkig dat het de naam van
zijn lievelingspaard Joe was!
 
Het is algemeen bekend dat het huwelijk tussen hem en de
schatrijke jonkvrouw Louise Digna Catharina Six geen
succes was: zij had weinig op met de hobby’s van haar man
en hij had Louise al eens, naar het schijnt vanwege een
ziekelijke verzameldrift,  krankzinnig laten verklaren op
49-jarige leeftijd.  De laatste vijfentwintig jaren van hun
leven, woonden zij gescheiden van elkaar.  Het is een feit
dat Frans Ernst Blaauw in vele landen een zeer gerespec
teerd man was vanwege zijn kennis van dieren en planten.
Met name zijn fokresultaten met enkele diersoorten waren
vermaard. Frans Ernst Blaauw heeft de halve wereld afge
reisd omdat hij vond dat je dieren en planten zoveel mo
gelijk in hun natuurlijke omgeving moest bestuderen. Aan
jagen had hij een broertje dood! Hij was daar fel op tegen
en zijn protesten hebben zelfs tot in delen van Afrika geleid
tot “jachtvrije zones” ! Vreemd genoeg werd hij destijds  in
Nederland veel minder gewaardeerd om zijn inspanningen
voor de natuur. Wellicht had dit ook met zijn, al eerder
genoemde,  huwelijkse staat te maken! Wie zal het zeggen?
Blaauw haalde in Nederland vooral de landelijke pers
vanwege zijn  (milieu-)protesten tegen de vestiging van een

Stippellijn 2 kolommen
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Struintochten in Goois waterwingebied
Via Truus Houwers werd onze jeugdafdeling eind vorig jaar
benaderd door een projectleider van IVN Landelijk, met de
vraag of zij interesse heeft voor een educatieproject samen
met waterwinbedrijf Vitens.  Het gaat om veldlessen (”
struintochten”) met als thema “natuur en waterwinning”
bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Een
dergelijk programma draait al enige tijd in de Vechterweerd
bij Zwolle met hulp van  IVN aldaar. Er wordt gebruik ge
maakt van opdrachtkaarten met uiteenlopende onderwer
pen als waterbeestjes, grondboring, planten, dieren, land
schap tekenen en zo voort.  Wij van de jeugdafdeling
hadden zeker interesse.

 
Zo werden wij op 24 februari 2017 uitgenodigd in het wa
terwingebied van Vitens aan de Larenseweg (pal achter de
“Kuil van Koppel” op de Zuiderheide). Net als de meesten
van ons, was ik daar nog nooit geweest. Als kind al vond ik
dit altijd een geheimzinnig gebied en nu had ik voor het
eerst de kans om het te betreden! We waren met maar liefst
 acht IVN-ers vertegenwoordigd! 
 
Na een uitgebreide voorlichting over het waterwinnings
proces, door twee medewerkers van Vitens en een toelich
ting door Vivian Boers, de projectleider van IVN Landelijk,
kregen we een uitgebreide rondwandeling langs alle gebou
wen, putten, filters, bezinkbassins en wat je nog meer te
genkomt in een waterwingebied! Het gebied is ook nog eens

een mooi stukje natuur waar de rust gegarandeerd wordt
doordat het is afgesloten voor publiek.
 
We hebben inmiddels de meest bruikbare opdrachtkaarten
kaarten uitgezocht. Deze worden samen met IVN Landelijk
in een “Goois jasje” gegoten. IVN-landelijk verzorgt daar
naast een introductie les. Vitens zorgt verder voor alle be
nodigde leermiddelen en materialen!

Foto's en artikel Rob Le Febre

 
Wij hebben er zin in en we  verwachten is dat we in sep
tember kunnen starten met de eerste groepen! Wie meer
wil weten over dit project of wil deelnemen, kan contact
opnemen met Truus Houwers, werkgroep Jeugd IVN Gooi.
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Michaël Gründeman
 
Is zijn naam en hij woont heel plezierig in Naarden. Hij
werd in Amsterdam geboren, niet zo gek ver van het Am
sterdamse bos. Hij ging daar op het fietsje nogal eens
rondkijken. De familie had bovendien een zomerhuisje in
Friesland waar ze graag kwamen en dat zal ongetwijfeld
onbewust een bijdrage geleverd hebben aan het groen
worden van Michaël.
 
Hij wilde in eerste instantie boer worden.  Zoals bij velen,
waaronder schrijver van dit epistel, werd al snel duidelijk
dat zoiets onhaalbaar was. Maar het moest toch iets groens
zijn en dus ging hij naar de Wageningse Landbouw Hoge
school  voor de studie Bosbouw en dat dit voldoende groen
was,  is inmiddels wel duidelijk.
Het was een leuke en veelzijdige studie. Het maken van
papier uit hout was voor hem in 1980 bijna een studie apart.
Het mondde helaas niet uit in een eerste baan. Gelukkig
was de vraag naar automatiseerders groot en dus werd daar
mee begonnen. Na een half jaar werken voor de  Postbank,
met kascheques en girobetaalkaarten, maakte Michaël
weer een switch, maar nog niet naar een groen leven. Wel 
kwam er een  vriendin in zijn leven en samen met haar
maakte hij een reis naar Indonesië. Prachtig en de manier
om elkaar goed te leren kennen. De reis had als resultaat
“We gaan trouwen”! .
Dat lukte ook en het werd dus huisje beestje en twee
prachtige kinderen. Na een aantal verhuizingen werd het
definitief Naarden.
 
Nu ruim twintig jaren verder zijn de kinderen, Daan en
Emma, beiden student. De eerste studeert civiele techniek
en de tweede technische natuurkunde. Niet erg groen dus!
Hoewel deze studies wel gericht zijn op een duurzamere
toekomst.
 
Pink Elephant was inmiddels zijn vaste werkgever gewor
den en Michaël werd gedetacheerd bij verschillende reken
centra zoals dat van de Bondsspaarbank in Woerden en
vervolgens bij Fokker Aircraft (neusje van de zalm) op
Schiphol-oost. Helaas betekent vastroesten in je werk, dat
de bakens verzet moeten worden en zo gebeurde. Michaël
bedacht dat het toch wat groener moest worden. Hij
werkte ondertussen onder de vlag van Getronics PinkRoc
cade als trainer bedrijfsopleidingen.
 
Het groen begon echter steeds meer te kriebelen en steeds
dichter bij te komen. Hij wilde weer echt groen worden en
na ongeveer 10 jaar vrijwilligerswerk bij Natuurmonumen
ten als jeugdgids is dat heel begrijpelijk. Daarnaast was
Michaël een tijd lang bezig als vrijwilliger bij Kasteel
Groeneveld bij Staatsbosbeheer dus.
Hij leerde er veel. In 2010 werd hij ontslagen door KPN.
Michaël startte een bedrijf in de natuur en milieueducatie.
Kort daarop heeft hij samen met oud-collega’s een oplei
dingsbedrijf gestart. Dat loopt heel goed en Michaël werkt
er met veel plezier, dat heb ik tijdens ons gesprek wel ge
merkt. Ook de  humor is er duidelijk.
 
Na lang dubben werd een knoop doorgehakt. De Natuur
gidsenopleiding zat al langer in zijn hoofd maar tijdgebrek

was spelbreker. Zo’n gidsenopleiding kost per slot veel tijd.
Maar tussen 2011-2013 ging hij dus weer aan de studie, met
succes. Hij is inmiddels gediplomeerd natuurgids!
Twee jaar heeft hij in de projectgroep duurzaamheid geze
ten. Gelukkig doen we als afdeling bewust al heel veel met
duurzaamheid. Al vrij snel kwam Sander Koopman met de
vraag “Kun jij niet gaan meedoen met de opleiding”?  Dat
was natuurlijk helemaal in zijn straatje.
En dus gebeurde dat ook.  Fred Jansen dacht vervolgens,
dat hij als bestuurder ook heel geschikt is. En warempel nu
zit Michaël in ons bestuur.
Op mijn vraag wat beter kan in ons IVN komt meteen het
publiek te voorschijn. Aan het bereiken van ons publiek  
moet veel meer aandacht aan worden besteed. We doen
superleuke dingen, maar de buitenwereld moet dat wel
weten. Waar Michaël heel blij van wordt, is de grote groep
van actieve leden. Grandioos.
 
Dit alles gaat over een bevlogen en veelzijdig mens.
Michaël!               
 
Gerrit Jaspers                       

Een veelzijdig en bevlogen mens

Michaël Gründeman  (foto Harm Klinkenberg)
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Publiekswandeling Nederhorst den Berg

Slot Nederhorst  (foto: Marian Terheggen)

Vuurwantsen op linde (foto:Marian Terheggen)

Dit was de eerste publiekswandeling nieuwe stijl, dat wil
zeggen, de deelnemers  geven zelf aan dat ze een wandeling
willen organiseren en kiezen zelf plaats en tijd. Deze
wandeling was in ieder geval zeer geslaagd. Het was een
verrassende combinatie van cultuur en natuur.
 
Het startpunt was ooit water, de Reevaart.  Deze werd
eeuwen geleden gegraven om een bocht in de Vecht af te
snijden en ruim 50 jaar geleden weer gedempt. Inmiddels
 gaan er weer stemmen op, om er toch weer water van te
maken.
 
Wist u trouwens dat Nederhorst den Berg al héél oud is? Ik
in ieder geval niet. Al in 792 bouwde de heilige Liudger hier
een kerkje op een uitloper van de Gooise stuwwallen. Een
paar eeuwen later ontstond Kasteel Nederhorst. Mocht de
wandelaar enige gelijkenis zien met Slot Bommelstein dan
zou dat kunnen kloppen. Tot  1971 waren hier de Toonder
Studio’s gevestigd.
 
Rond het kasteel was het die dag, 25 maart, een feest van
kleuren: blauwe boshyacintjes, het geel van speenkruid en
narcissen, witte bosanemonen, oranje karpers in de slot
gracht, rode vuurwantsen en als klap op de vuurpijl het
vliegende juweel, de ijsvogel.
 
Een paar honderd meter verder sta je opeens midden in de
natuur, de Spiegelplas. Deze is op sommige plekken wel 40
meter diep. Er werd hier zand gewonnen voor het bouwrijp

maken van de Bijlmermeer. Daarna werd het gebied over
gedragen aan Natuurmonumenten. Volgens de wandelaars
uit Nederhorst den Berg wordt er nu niets meer aan gedaan.
Zij konden dat niet zo op prijs stellen, wij IVN-ers des te
meer.  Het is een prachtige omgeving waar een geweldige
rust van uitstraalt. Ga vooral een keer kijken.
 
Marijke Vooren
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Excursie Waverveen
Leiding: Willem-Jan Hoeffnagel
 
Op 27 maart rond 10.05 uur vertrokken we met vijf personen
naar Waverveen, een mooi weidevogelgebiedje vlak bij
Botshol. Het was de bedoeling om daar na een half uurtje
te arriveren, maar helaas was zowel de N201 als de brug bij
Muiden die dag afgesloten. Via een omweg over Weesp en
Amsterdam vonden we gelukkig toch nog onze bestem
ming. De lange files in tegenovergestelde richting waar
schuwden, dat ook de terugreis lang zou duren.
 
Willem-Jan hield een mooie inleiding over de geschiedenis
van het Waverveen. Eerst werd hoogveen afgegraven om
het land geschikt te maken voor akkerbouw, door inklin
king van de bodem, was na verloop van tijd alleen nog
veeteelt mogelijk. Uiteindelijk werd  het land ook daarvoor
te nat. Het gebied werd aan zijn lot werd overgelaten. Om
het land niet onder te laten lopen, is een zes meter hoge
dijk aangelegd, die het uitzicht op de naastgelegen polder
ontneemt. Door de hoge waterstand binnen deze dijk is een
eldorado ontstaan voor Grutto's, Tureluurs, veel soorten
eenden, en ook voor de Grauwe- en de Brandgans.
 
Wij besloten om een rondje linksom te lopen vanwege de
zon, die uitbundig scheen. Er stond een frisse wind, maar
in de luwte van de dijk was het zeer aangenaam. De beloof
de weidevogels lieten zich al snel zien en horen. De eenden
in baltskleed waren op hun mooist. Zo slenterden we  en
klommen af en toe over hekjes. Het is ongelofelijk, maar
boven dit kleine stukje land zagen we onder andere havik,
buizerd en de bruine kiekendief. Op het laatste stukje pad
hoopten we nog een Blauwborst tussen het riet te zien,
maar helaas het lukte niet. Na een heerlijke dag vogelen
gingen we om een uurtje of half drie weer richting Gooi.  
Zoals verwacht waren we heel lang onderweg. Dit was de
laatste excursie van Willem-Jan in ons wilde westen. In
middels is hij naar het wilde oosten verhuisd, maar we
horen vast nog wel van hem.
 
Ellie Fluitsma

Waverveen  (tekst en foto's: Ellie Fluitsma)

wij zagen dit stripje in de Gooi en Eemlander. De auteur heeft ons toestemming verleend het op te nemen in de Grote Ratelaar
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Huidverzorging
 
Je kunt het beste alleen dat wat je ook kunt eten, op je lijf
smeren. Zeventig procent, van wat je op je huid smeert
wordt namelijk in je lichaam opgenomen en wordt door je
lever weer verwerkt of opgeruimd. Als je standaard verzor
gingsproducten gebruikt geef je je lever extra werk. Ik heb
zelf het liefst, dat mijn lever bezig is met mijn voeding.
Als gezichtscrème kun je alle soorten plantaardige olie
gebruiken. Met koffiedik kun je je lichaam scrubben. Je
ontvet er meteen je doucheputje mee.
Hoeveel wattenschijfjes gooi je per week weg en hoeveel is
dat op jaarbasis? Je kunt ze ook door katoenen borstcom
presjes vervangen. Deze kun je iedere week even wassen
in een kussensloop. Dat spaart een hoop afval.
Tof toch? Dat je EN kunt besparen EN goed voor jezelf kunt
zorgen EN goed voor de aarde kunt zijn?
 
Met milieuvriendelijke groet,
Juffertje in 't Groen

Wil jij duurzamer leven, maar heb je

geen idee waar te beginnen?
 
Ik heb een paar tips voor je, om je persoonlijke verzorging
te verduurzamen en bovendien goedkoper en gezonder te
maken.  Bedenk voor jezelf hoe ver je wilt gaan. Het is geen
moeten, maar misschien wel een mooi avontuur. Doe niet
teveel tegelijk, zo houd je het leuk.
 

Deodorant
 
Op internet staan allerlei recepten voor deodorant op basis
van kokosolie. Ik vind dat zelf allemaal gedoe. Het kan veel
eenvoudiger. Ik smeer, boven de wastafel, wat maïzena
onder mijn oksels en ik ben klaar. Wil je het eleganter dan
dat, koop een scheerkwast, natuurlijk liefst een milieu
vriendelijk exemplaar.
 

Shampoo
 
Maïzena gebruik ik ook als droogshampoo. Ik doe een klein
beetje (maximaal 5 gram) op mijn haaraanzet, laat het even
intrekken en borstel het dan uit.  Ik ben het gebruik van
shampoo en/of zeep, voor het wassen van haar, aan het
afbouwen. Ik denk dat dit soort producten vooral een uit
vinding is van bedrijven om geld te verdienen. Iedere keer
dat je je haar wast, wordt het ernstig ontvet. In shampoo
zit doorgaans SLS, dat is een Engelse afkorting voor Natri
um-Laurierzuur-sulfaat, een industriële grondstof die ge
bruikt wordt om betonnen vloeren olievrij te maken. Weet
je wel zeker dat je dat op je lichaam wilt smeren? Je lichaam
maakt na contact met SLS vet aan, omdat het te droog is
geworden. Daardoor krijg je vet haar, dat je weer moet
wassen. Zo is het cirkeltje rond.
Ik ben zelf inmiddels zo ver dat ik 14 dagen lang mijn haar
niet hoef te wassen. Op dag 15 was ik het met een geklutst
ei (Ja, ongebakken). Dat voedt mijn haar prima!
 

Mondverzorging
 
Pasgeleden ben ik een moskee binnengestapt en heb een
miswak gekregen. Deze kost ongeveer €1,50. Het is een twijg
van de tandenborstelboom. Je kunt er grondig je tanden
mee reinigen en je kunt er een jaar mee doen. Op  youtube
kun je instructies vinden. Op deze manier lever je geen
bijdrage aan de 2 miljard tandenborstels die per JAAR op
de vuilnisbelt belanden.
Vind je de miswak te ver gaan?
 
Koop dan online een bamboetandenborstel, bijvoorbeeld
van het merk Humblebrush. Deze kost € 3,95 en zelfs de
verpakking is biologisch afbreekbaar.
Heb je nog een oude tandenborstel liggen?  Die is ideaal als
wenkbrauwborsteltje of voor het verven van je uitgroei.
Mocht je mondspoeling gebruiken, maak deze dan eens
zelf. Je spaart zeker 50 plastic flessen en doppen uit.  Koop
bijvoorbeeld bij de eco-winkel perpermuntolie van CHI. Die
kost rond €8,50. Daar krijg je 10 ml voor, dat is ongeveer 200
druppels. Vier druppels op een liter water en je hebt een
goedkope, frisse EN duurzame mondverzorging.
 

Juffertje in 't groen
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Papiervisje  (Ctenolepisma longicaudata)
Insecten in ons werkgebied
Onze  huizen zijn vaak geïnfiltreerd door allerlei ongenode
gasten, zo ook mijn eigen huis. Wat ik zoal tegenkom zijn
een stuk of twee drie verschillende soorten spinnen In de
kruipruimte leven een paar soorten pissebedden en dui
zendpoten. In de klerenkast op zolder en op mijn slaapka
mer duiken af en toe motten op. Maar mijn grootste erger
nis is een klein, hooguit 1,5 cm groot, onaanzienlijk  licht
schuw diertje. Het diertje deelt  namelijk één  grote  voor
liefde met mij, namelijk een goed gevulde boekenkast .
Boeken zijn mijn lust en mijn leven en dit primitieve insect
ziet mijn boekenkast als een welgevulde lunchtrommel.
Het onderwerp van dit artikeltje is het papiervisje een
diertje wat inmiddels in duizenden Nederlandse huishou
dens een onderkomen heeft gevonden. Het diertje heeft
een toepasselijke wetenschappelijke naam gekregen
Ctenolepisma longicaudata, dat  zoiets betekent als schilfer
visje met lange staart.
 
Jarenlang heb ik het diertje uitgemaakt voor zilvervisje,
maar dit is de naam van een onschuldig insectje, dat zich
thuis voelt  in vochtige ruimtes als badkamers en schuren.
 Aan het begin van de 20e eeuw werden het zilvervisje
(Lepisma saccharina) en het ovenvisje (Thermobia domesticata)
door de bioloog Oudemans beschreven als  soorten, die in
Nederland voorkomen. Het ovenvisje is een soort, die
vroeger nogal eens voorkwam in bakkerijen en daar genoot
van de warmte van de ovens en restantjes gemorst meel.
 Het papiervisje werd in dezelfde periode (1905) voor het
eerst door de wetenschap als soort beschreven. Deze eerste
beschrijvingen zijn afkomstig uit Zuid Afrika en Australië.
Het papiervisje werd hier, amper  honderd jaar later,  als
ingeburgerde soort beschreven. Doordat de soort ook door
professionele bestrijders altijd is verward met één van de
beide andere soorten, is de massale invasie van ons land
door deze soort volkomen aan iedereen voorbij gegaan.
Volgens de meest pessimistische schatting, komen ze in
middels in alle Nederlandse huizen voor. Ondertussen rukt
het papiervisje op door geheel Europa. Papiervisje komt
inmiddels op alle werelddelen behalve Antarctica voor.

 Papiervisje Ctenolepisma longicaudata  (foto: Jetse Jaarsma)

 
Visjes behoren waarschijnlijk tot een primitieve groep in
secten. Waarschijnlijk, omdat de wetenschap er nog altijd
niet uit is of het nu werkelijk insecten betreft of een ande
re groep zespotige geleedpotigen. Visjes hebben bijvoor
beeld, anders dan de meeste insecten, geen vleugelaanleg.
Ook opvallend is dat alle ontwikkelingsstadia sterk op el
kaar lijken. Een visje kan gedurende zijn leven zich wel
zestig keer vervellen. Ze kunnen, voor een insect, een op
vallend hoge leeftijd bereiken, drie tot zeven jaar.  Ze
zwerven waarschijnlijk al bijna 300.000.000 jaar, in nage
noeg ongewijzigde vorm op aarde rond. Wereldwijd zijn er
ongeveer 600 soorten beschreven. Van het geslacht Cteno
lepisma  is  een aantal soorten uit woestijngebieden be
kend. De bakermat van het papiervisje zelf blijft vooralsnog
een raadsel. De drie Nederlandse soorten visje zijn allemaal
synanthroop. Dat wil zeggen dat ze (hier) alleen in de di
recte omgeving van mensen voorkomen.
 
De vorm van het lichaam is net als bij alle visjes, langwer
pig spoelvormig, met een taps toelopend achterlijf. Dit
achterlijf heeft drie lange draaddunne aanhangsels.  Vol
wassen exemplaren hebben schilferige grijze schubben die

zijn ingeplant op de vuilgeel gekleurde rugplaten. Ze lijken
qua kleur en vorm op zilvervisjes (Lepisma saccharina). De
voelsprieten van papiervisjes zijn, mits onbeschadigd, net
zo lang als het lijf. Bij zilvervisjes zijn de voelsprieten
korter dan het lijf. Ook de drie aanhangsels van het achter
lijf zijn bij het papiervisje langer dan het lijf zelf.  De rug
platen van het achterlijf, dragen zowel bij het papiervisje
als bij het ovenvisje opvallende haarborstels. Het ovenvis
je is donkerder van kleur en heeft een voorkeur voor tem
peraturen boven de 30 graden. Het papiervisje floreert op
timaal tussen 20 en 25 graden.
 
Volwassen exemplaren hebben in onze huizen bijna geen
natuurlijke vijanden. Spinnen laten visjes doorgaans onge
moeid. Alleen van de Getijgerde lijmspuiter (Scytodes
thoracica) is bekend dat deze actief op papiervisjes jaagt.
Daarnaast schijnen er nog een paar sluipwespen te zijn, die
in papiervisjes hun eieren leggen. In de jaren vijftig werden
ook parasitaire protozoa bij visjes vastgesteld.
 
Papiervisje is in Nederland verreweg de meest  onaangena
me soort. Ze kunnen grote schade veroorzaken en voelen
zich prima thuis in onze droge centraal verwarmde huizen.
Boeken, foto’s, (museale) verzamelingen en archieven,
kunnen zwaar worden beschadigd. Nog niet zolang geleden
werden papiervisjes aangetroffen in het Archeologisch
museum van Berlijn. Een uitermate kostbare reinigingsope
ratie bleek noodzakelijk.
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Cellulosevezels en zetmeel vormen het hoofdbestanddeel
van de voeding. Maar eigenlijk eten papiervisjes van alles.
 Bij onderzoek werden groene planten, schimmelhyphen,
deeltjes van dode insecten, vervellingshuidjes en resten
van verzwakte soortgenoten aangetroffen. Papiervisjes
kunnen het lang zonder voedsel stellen. In uithongerings
proeven met volwassen diertjes stierven de eerste exem
plaren pas na twintig dagen. De sterkste dieren bleven meer
dan 300 dagen in leven. Water heeft het papiervisje niet
nodig. De soort maakt voor zijn vochtvoorziening gebruik
van metabolisch water (water dat als afvalproduct bij de
stofwisseling vrijkomt). Volwassen papiervisjes kunnen

Aangevreten boekpagina (foto: Jetse Jaarsma)

een korte tijd temperaturen tot boven de 40 graden verdra
gen. Bij temperaturen beneden 16 graden vertraagt de
stofwisseling en stoppen papiervisjes met eten. Tegen het
vriespunt raken de diertjes in een toestand van schijndood
en kunnen zo enkele maanden overleven.
 
Papiervisjes paren niet. Mannetjes laten hier en daar
zaadklompjes achter. Deze spermatoforen zijn gemarkeerd
met een geurstof die vrouwtjes lokt. De vrouwtjes nemen
de zaadklompjes op in een holte (spermatheca) en bevruch
ten zo de eitjes. Met een lange legboor legt het vrouwtje
jaarlijks 20 tot 60 eitjes op moeilijk bereikbare plekjes. Bij
elke vervelling wordt ook de spermatheca afgeworpen en
moet het vrouwtje opnieuw worden bevrucht. 
Bescherming heeft deze soort niet nodig. We weten eigen
lijk nog niet eens hoe we onze leefomgeving afdoende tegen
deze diertjes kunnen beschermen. 
 
Jetse Jaarsma

vervellingshuidje (foto Jetse Jaarsma)
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Biodiversiteitje 
Nare roofdieren en toch zeer geliefd
 
Lieveheersbeestjes kom je af en toe op straat tegen in de
vorm van een groot rood-met-zwarte-stippen  exemplaar
in een 30X30 stoeptegel. Het zevenstippelige kevertje is ooit
verkozen tot het symbool van de strijd tegen zinloos ge
weld. 
 
Eigenaardig, want lieveheersbeestjes zijn nare roofdieren.
Het zou logischer zijn om iets echt onschuldigs tot  symbool
tegen zinloos geweld uit te roepen, bijvoorbeeld een pas
geboren lammetje, een kuikentje of een madeliefje. Maar
kies dan niet een kever die zich in leven houdt door dage
lijks minstens honderd bladluizen leeg te zuigen. In weer
wil van dit roofzuchtige gedrag zijn lieveheersbeestjes
diertjes die iedereen leuk vindt. Vooral kinderen laten er
graag één over hun hand lopen en zijn ernstig teleurgesteld
wanneer het kevertje hun kindervingertje voor gezien
houdt en het luchtruim kiest. Kinderen vertonen met an
dere kevers zulk gedrag zelden en ook de meeste kever
soorten laten zich niet graag op handen zien. Hebt u ooit
een kind gezien dat een boktor of een zwarte loopkever over
de handjes laat wandelen? Vast niet, maar lieveheersbeest
jes valt die eer wel te beurt. Het zal ongetwijfeld te maken
hebben met hun vrolijke verschijningsvorm, meestal rood
met zwarte stipjes, maar oranje met zwart, geel met zwart,
oranje met wit, zwart met rood, zwart met geel en effen
zwart zitten ook in het assortiment. Meestal zijn ze glim
mend uitgevoerd, maar ook matte versies zijn verkrijgbaar.
 
Lieveheersbeestjes staan bekend onder tientallen streek-
en koosnamen als kapoentje, mariakevertje of (onze)lieve
vrouwebeestje. Zowel onze lieveheer als onze lievevrouw
worden dus benut in de naamgeving, en soms ook Jezus of
Maria. Vanwaar al deze religieuze nomenclatuur is ondui
delijk. In Nederland komen ongeveer 40 soorten lieveheers
beestjes voor, plus zo’n 30 soorten dwergkapoentjes en 10
exoten, zo meldt een speciaal aan de familie der Coccinel
lidae gewijde website, toepasselijk stippen.nl genoemd.
 
Harm Klinkenberg
(bron:  Natuurhistorisch museum Rotterdam)

Boekbespreking
Klein grut
 
Met één uitzondering die iets groter is.
 
Een boek dat iedereen die iets met vogels heeft zal de naam
ervan onmiddellijk herkennen
De Petersons vogelgids. Er is weer een nieuwe druk ver
schenen. Een klassieker met alweer nieuwe toevoegingen. 
526 Europese vogels en nog eens 170 dwaalgasten kunt u
er in vinden, met alle gegevens en natuurlijk duidelijke
plaatjes. Niet goedkoop zoals bekend,  maar dat weten de
kenners. Vijfendertig Euro, maar dan heb je ook wat. Au
teurs op de cover  natuurlijk R.T. Peterson, G. Mountfort en
P.A.D. Hollom. ISBN 9789021564807.
 
Dan het kleine grut. Het eerste is nog net tussen tafellaken
en servet maar in een beetje jaszak past het en dat is juist
zo geweldig. Kleine gidsen die nauwelijks iets wegen en zo
uit je jaszak kunnen grijpen. De allerkleinste past zelfs in
een wat flink uitgevallen borstzak.
Kan het makkelijker?
 
Eerst de grootste van de kleintjes.
Het is geen boek al ziet het er wel zo uit.  Je neemt het dan
ook niet mee om vogels te gaan kijken. Nee, het gaat in de
la waar ook de postzegels liggen. U snapt het. Het is een
pakket ansichtkaarten met elk één afbeelding van een
vogel! En wat voor vogel. De simpele huismus laat de
minste kleur zien maar verder is het geheel een uitspatting
van heldere kleuren.
Natuurlijk is daar de de ijsvogel en ook de hop met de in
Twente de passende naam ‘Schijtvogel’ maar o zo mooi!
Maar ook , het prachtelfje, kent u vast niet toch? Ik ook niet!
Nog een paar exoten zoals de geelkraagparadijsvogel en de
kookaburra. Liefst 21 stevige kaarten met bij elke vogel een
korte omschrijving. Naam”Vogel ansichtkaarten”. Maker
van dit moois is Christine Berrie, ISBN 9789021565200 en
prijs € 9,99. Wat zullen de ontvangers van zo’n schoonheid
blij met je zijn.
 
Dan het echte klein grut. Compactgidsen,  heten ze. Het  is
een serie met  een grote verscheidenheid . Alle gidsen zijn
negen bij zestien centimeter en 14 mm dik. Ze zijn verpakt
in een stevige plastic kaft en ze zijn allemaal voorzien van
een stevige opgevouwen bijlage met alle afgebeelde plaat
jes uit de inhoud. Ik ga ze niet allemaal voor u beschrijven
maar als u interesse hebt, zijn ze makkelijk te vinden. Er
zijn  minstens 16 verschillende titels en drie daarvan wil ik
u niet onthouden. De  Compactgids ‘Tuinvogels’, ‘Bomen’
en  ‘Dieren in en rond vijver en plas’ heb ik bekeken.
Mijn bezwaar is dat de letters een beetje klein zijn. Maar
mijn bril is al wat ouder en ik ook. Het lezen zal u dus vast
wel lukken.
Elke gids telt rond twee honderd pagina’s en daar kun je
wat mee.
De prijs per gids is € 9,99 en de namen van de diverse
makers worden niet gegeven. U zult in de boekwinkel
moeten zoeken of even googelen. Of natuurlijk even bellen
of mailen naar Kosmos uitgevers die al dit boven genoem
de moois op de markt brengt.
 
Gerrit Jaspers
gerritjas@gmail.com

Veelkleurig lieveheersbeestje  (foto ©entomart)
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Ginkgo biloba
In dit artikel beschrijf ik een niet inheemse boomsoort die
hier onder verschillende namen bekend is: Ginkgo, Japanse
notenboom of Chinese tempelboom. Het is een in veel
opzichten bijzondere boom, die door Darwin werd om
schreven als een levend fossiel.  Ginkgo is de laatste nog
levende vertegenwoordiger uit een ‘Orde’. Met andere
woorden: Ginkgo biloba  is de laatste soort in het planten
geslacht Ginkgo, de familie Ginkgoaceae en de orde van de
Ginkgoales.
Hoe lang de Ginkgo’s al bestaan en uit welke plantengroep
ze precies zijn ontstaan  is nog steeds niet duidelijk. De
voorouders waren in ieder geval varenachtige planten met
heterosporie, planten met grote vrouwelijke sporen (ma
crosporen) en kleine mannelijke sporen (microsporen). 
Ginkgo’s zijn ontstaan in het Paleozoïcum  ongeveer 
300.000.000 jaar geleden.  Ze bestonden al voor de opkomst
van de moderne coniferen en lang voor het ontstaan van
de nu bekende loofbomen. Tijdens het Jura beleefden de
Ginkgo-achtigen hun hoogtijdagen.  Er waren vele soorten
en ze kwamen wereldwijd voor. Met de opkomst van de
moderne bloemplanten, begonnen de Ginkgo’s geleidelijk
te verdwijnen. In de 17e eeuw waren Ginkgo’s  in Europa
alleen als fossiel bekend.
Ginkgo’s zijn doorgaans middelgrote bomen die meestal
een hoogte rond de twintig meter bereiken, maar er zijn in
China enkele exemplaren van 60 meter hoog bekend.
Ginkgo’s kunnen bijzonder oud worden. De oudste nog
levende exemplaren zijn tussen 3000 en 4000 jaar oud. 
Jonge bomen lijken vaak als een scheepsmast, met bijna
loodrecht afstaande takken, omhoog te groeien. De takken
lijken weinig zijtakken te hebben.  In de winter kun je
echter goed zien dat er spiraalsgewijs  kortloten (korte
stompe takjes van enkele centimeters lengte) op de grote
takken zijn ingeplant. De kortloten zijn meerjarig en
groeien elk jaar hooguit een paar mm. De bladeren op de
toppen van de kortloten zijn opvallend waaiervormig en
langs de bovenrand hooguit ondiep ingesneden. De nerva
tuur is gaffelvormig (dichitoom), vanuit de bladsteel split
sen de nerven zich herhaaldelijk in tweeën waardoor de
typische waaiervorm ontstaat. De bladen aan de langloten
(de lange takken) zijn in het  midden van de bovenrand diep
ingesneden en vormen zo twee lobben. De soortnaam G.
biloba komt hier vandaan. Bij zeer oude bomen vormen de
zwaarste takken stalactiet-achtige luchtwortels. Deze zo
genaamde chichi (Japans voor tepels) kunnen doorgroeien
tot de grond en daar wortelen als een soort steunstammen.
  
Pas na ongeveer twintig jaar zijn ginkgo’s geslachtsrijp.
Ginkgo’s  zijn tweehuizig. Er zijn dus mannelijke en vrou
welijke bomen. Ginkgo’s beschikken over geslachtschro
mosomen, iets wat bij dieren doodnormaal is, maar in de
plantenwereld vrijwel niet voorkomt. Voordat de planten
geslachtsrijp zijn kan dus met de microscoop het geslacht
worden vastgesteld.
De bloeiwijze komt tegelijk met het uitlopen van de blade
ren op de kortloten tevoorschijn.  De mannelijke bloeiwijze
is een 2 tot 3 cm lang katje. Het bestaat   uit een as waarop
spiraalsgewijs meeldraden (eigenlijk Microsporophyllen)
zijn ingeplant. De meeldraden bestaan   uit een dun steeltje
met op het uiteinde twee stuifmeelzakjes. Tussen begin
april en eind mei is het stuifmeel rijp en wordt het door de
wind verspreid.
De vrouwelijke zaadknoppen staan paarsgewijs op het

Mannelijke bloeiwijze Ginkgo (foto: Jetse Jaarsma)

uiteinde van een lange steel, elk op een verbrede ring. De
Ginkgo is een naaktzadige plant. De zaadknop is dus niet
ingesloten in vruchtweefsel. Wat je van de zaadknop ziet
is de zaadhuid (integument).  Deze zaadhuid heeft aan de
top een kleine opening. Binnen de zaadhuid is het vrouwe
lijke kiemblad (gametofyt) met de eicel verborgen. Vanuit
het vrouwelijke kiemblad wordt een kleverige vloeistof
afgegeven die door de opening in de zaadhuid als een
druppeltje naar buiten vloeit en door de wind aangevoerde
pollenkorrels vangt. Na verloop van tijd wordt dit druppel
tje kleiner en worden de pollenkorrels door de opening in
de zaadhuid naar binnen gezogen. Dit proces herhaalt zich
een aantal keer. De pollenkorrels groeien uit, ‘wortelen’
zich als mannelijke kiembladen in het weefsel van het
vrouwelijke kiemblad en vormen een korte pollenbuis. Bij
bijna alle zaadplanten zoekt de pollenbuis de eicel op en
injecteert daar het mannelijk genetisch materiaal direct in
de eicel (een proces dat verdacht veel op IVF lijkt).  Toen de
Ginkgo’s ontstonden, was dit mechanisme echter nog niet
uitgevonden. Bij ginkgo lanceert de pollenbuis een paar

Vrowelijke bloeiwijze (foto Jetse Jaarma)
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Zaad Ginkgo  (foto Jetse Jaarsma)

spermacellen, die zelfstandig naar de eicel zwemmen en
deze vervolgens bevruchten. Eigenlijk vindt de voortplan
ting bij Ginkgo’s op dezelfde wijze als bij varens plaats.  Bij
varens produceren de (spore)planten sporen. De sporen
kiemen en vormen kiembladen (gametofyten). Vanuit
mannelijke kiembladen zwemmen spermacellen naar een
vrouwelijk kiemblad en bevruchten hier de eicel. Het grote
verschil met varens is, dat bij ginkgo dit hele bevruchtings
proces zich afspeelt binnen de veilige wanden van de
zaadhuid. Het gehele proces duurt enkele maanden. Het
begint in maart met het uitlopen van het blad en de bloei
wijze en het eindigt met de bevruchting eind augustus of
begin september.
Na de bestuiving groeit de zaadhuid uit tot een vlezig
oranje vruchtachtig weefsel. Het vrouwelijke kiemblad
vormt een zachte binnenlaag en een harde houtachtige
buitenlaag. Binnen deze “harde noot” ontwikkelt zich een
embryo met twee cotylen. Het zaad lijkt qua vorm op een
kleine oranje pruim met een zilverachtige glans. Het woord
ginkgo is afgeleid van de Japanse benaming Ginky  (     )wat
zilveren abrikoos betekent.  Maar hoe je het ook bekijkt,
feitelijk maakt ginkgo geen vruchten maar alleen zaden die
er uitzien als een vrucht. De schijnvruchten van de vrou
welijke bomen bevatten een hoog gehalte aan boterzuur en
verspreiden een geur van bedorven boter. Vaak worden
daarom in straatbeplantingen alleen mannelijke bomen
aangeplant. In het Nederlandse klimaat komen wel zaden
tot ontwikkeling, maar deze kiemen niet. In Gooilust staat
de enig bekende Nederlandse zaailing van Ginkgo in een
hoekje van de siertuin.
Het natuurlijk verspreidingsgebied van Ginkgo ligt waar
schijnlijk volledig in China. Er zijn natuurlijke bossen in de
dalen van het Dalou-gebergte in het zuidwesten. Daarnaast
zijn er een aantal populaties in het zuidoosten in het
grensgebied tussen de provincies Anhui en Zhejiang. En
kele duizenden jaren terug heeft een monnik voor het eerst
oog in oog gestaan met een Ginkgo. Hij heeft zaailingen
meegenomen en bij zijn klooster geplant. De boom heeft
waarschijnlijk door zijn wonderlijke verschijning, zijn bij
zondere blad, zijn prachtige oranje zaden opzien gebaard
en is zo van kloostertuin naar kloostertuin verspreid. De
boom werd een symbool in diverse geloven in Zuidoost
Azië. Rond het jaar 1000 was Ginkgo verspreid over geheel
China, Korea en Japan.  De boom staat symbool voor  leven
en onsterfelijkheid. Overal in Azië wordt Ginkgo nog steeds

vereerd; oude exemplaren hebben zonder uitzondering een
eigennaam en vaak ook een ontstaansmythe.
Natuurlijk speelt de plant ook een rol in de geneeskunde.
Werkzame bestanddelen worden gewonnen uit zowel de
zaden als het blad. De zaden werden gebruikt bij de behan
deling van ontstekingen aan de luchtwegen en de blaas.
Extracten uit het blad werden toegepast bij huidinfecties
en hart- en longziekten. Ginkgo wordt ook toegepast voor
de behandeling van enkele vaatkwalen zoals etalagebenen.
Er is een levendige handel in Ginkgopreparaten als stimu
lans voor de werking van het geheugen en bescherming
tegen dementie. De werking op het geheugen is ondanks
veel studie nooit aangetoond. Wel is duidelijk dat de her
komst van veel “preparaten” bitter weinig met Ginkgo te
maken heeft en veel met kwakzalverij.
Het hout van Ginkgo lijkt qua structuur veel op het hout
van naaldbomen, het wordt dus tot het zachthout gere
kend. Het heeft nagenoeg geen commerciële toepassing.
Het is licht (dichtheid 0,42) en goed bewerkbaar, geschikt
voor houtsnijwerk.
De zaden worden in het Verre Oosten beschouwd als een
lekkernij. Het vlezige deel van de zaadhuid wordt verwij
derd door de zaden te laten weken in water. Het houtige
“nootje” wat overblijft is in Japan bekend onder de naam
Ginnaù  en in China onder de naam Congee. In Japan wordt
het bij feesten en festivals geserveerd. Traditioneel worden
de nootjes na de hoofdmaaltijd genuttigd. Kaempfer, de
eerste Europeaan die Ginkgo beschreef, meldt hierover: “
Men zegt dat de kernen, na het eten genuttigd, de spijsver

Ginkgo in siertuin Gooilust  (foto Harm Klinkenberg)
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tering bevorderen en het opgeblazen gevoel in de buik
verminderen, daarom ontbreken ze nooit bij het dessert
van een overvloedige maaltijd”.
Kaempfer was arts op Dejima, de enige Westerse (Neder
landse) handelspost in Japan. Vanuit deze handelspost,
kwam Ginkgo in Europa terecht. De oudste Ginkgo in Euro
pa staat in Utrecht in de oude botanische tuin (Lange
Nieuwstraat). Vanuit Europa verspreidde Ginkgo zich weer
over de gehele wereld voor het eerst in meer dan
100.000.000 jaar. Tot op de dag van vandaag ontstaan er
nieuwe mythes over deze boom. De Ginkgo in Utrecht is
een mannelijke boom in de vorige eeuw heeft iemand
stiekem een vrouwelijke tak op de boom geënt. Dit heeft
aanleiding gegeven tot een hardnekkig sprookje dat ginkgo
van geslacht zou kunnen veranderen.
Toch zijn niet alle nieuwe mythes onwaar. Toen de Ame
rikanen in 1945 de eerste atoombom op Hiroshima gooiden,
werd alles binnen een straal van ongeveer 2 km verwoest.
De hitte was zo intens, dat de ‘schaduwen’ van mensen als
as in muren werden gebrand. Ook de tempels van Hiroshi
ma werden verwoest. De bomen bleven als veraste staket
sels overeind. In het jaar dat volgde liepen zes Ginkgo’s
opnieuw uit. Zwaar beschadigd, maar niet dood. Deze zes
bomen leven tot op de dag van vandaag nog steeds. Het
nieuws reisde over de wereld. Praktische mensen consta
teerden, dat een dergelijke boom goede straatbeplanting
zou zijn en dat is ook zo. Kijk bijvoorbeeld maar eens bij
station Hilversum sportpark. Maar voor mij is deze boom,
waarvan de familie drie massa-extincties overleefde, die
als soort al meer dan 40.000.000 jaar bestaat, die als indivi

Afbeelding uit Flora Japonica van P.F. von Siebold & J.G. Zuccarini

du een kernaanval overleefde, het zinnebeeld van het
spreekwoord, “waar leven is, is hoop.”
 
Jetse Jaarsma
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IJs vogel!
Zonder die spatie hierboven zou het onze echte vogel zijn.
een ijsvogel dus. Met die spatie ertussen was het de naam
van een mens. Voornaam en naam van een man die gek
was op vogels en de ijsvogel was zijn favoriet, dat mag
duidelijk zijn. Hij was fervent lid van de Vogelwerkgroep
Gooi e.o. Helaas, hij is niet meer, maar dat zijn naam blijft
bestaan is logisch.
 
Dat echte ijsvogels nog steeds in ons Gooi voorkomen is
voor een groot deel te danken aan de helpende hand van
mensen. Een heuse ijsvogelgroep werkt al jaren, met veel
succes, aan het aanleggen van goede broedplaatsen. Na
tuurlijk wordt zij geholpen door de zachte winters van de
laatste jaren. Immers als het echt lang en streng vriest, dan
leggen veel ijsvogels het loodje. Ze eten vis en niet anders.
Met het open houden van wakken helpt alweer de mens,
maar dat is soms echt onbegonnen werk.
 
Maar niet zeuren. De laatste winters zijn, sorry voor de
schaatsliefhebbers, ideaal voor de blauwe schicht, een
passende bijnaam voor deze viseter. IJsvogels  zijn rond
deze tijd al begonnen met het maken van een, tot een meter
lange gang in een oeverwal. Aan het eind van zo’n nestgang
is er een wat grotere holte waar de eitjes worden gelegd en
uitgebroed. Er zijn soms wel drie broedsels per jaar.
 
Wie zo’n gang heeft ziet in de broedtijd en de tijd neemt
om  op redelijke afstand rustig te gaan zitten, kan genieten.
Af en aan vliegen met, wat knap, soms wel zes visjes in de
snavel  waar moeder ijsvogel al op zit te wachten. Mooi
toch?
 
Er kunnen dit jaar wel tot honderd gangen in ons werkge
bied bezet worden en de deskundigen, de naam Jelle Harder
zult u wel kennen, willen graag een paar dingen weten.
Hoeveel gangen zijn er precies, hoeveel daarvan zijn bezet
en hoe gaat het gedurende het broedseizoen met de vogels
op die plekken.

IJsvogel  (foto: E. van Luxzenburg) 

Helaas is er een  probleem. Er zijn niet genoeg mensen om
dit werk allemaal te behappen.
Dus is een oproep uitgegaan naar, ja naar wie niet. Iedereen
die een beetje tijd heeft en iets met (ijs)vogels heeft kan
meedoen.
 
Om overal waar maar water is met een beetje steile oevers
te zoeken of er een gaatje wordt gegraven of mooier nog
om de vogels daar te zien. Hebt u zo’n plek gevonden kunt
u daar een hele zomer van genieten met als beloning ook
nog eens mee te werken aan de verspreiding van de blauwe
schichten. Natuurlijk gaan de deskundigen u graag een
stevige hand toesteken met hulp op alle manieren. U kunt
altijd een beroep op ze doen.
 
Wilt u meedoen dan kunt u mailen naar jelleharder@het
net.nl  Hij vertelt u alles wat u wilt weten en doet dat met
veel plezier. En kijken op http://waarneming.nl/create
vertelt u veel!
Help de IJSVOGEL!!
 
Gerrit Jaspers
gerritjas@gmail.com

Hart en hoofd
Alweer enkele maanden geleden, op 18 februari, togen
Michaël en ik naar Houten voor een IVN Regiotraining “Na
tuuractiviteiten & Duurzaamheid”. Deze training is georga
niseerd door Charlotte Robben (IVN regio Utrecht) en werd
gegeven door Jetty van den Houdt. We verdiepten ons in de
vraag, hoe we duurzaamheid op een positieve, niet beladen
manier kunnen integreren in ons werk als natuurgids.
Duurzaamheid is immers één van onze doelstellingen en
het is gelukkig, ook een thema bij de kabinetsformatie.
Wat kun je als gids doen om duurzaamheid op een leuke
en speelse manier ter sprake te brengen? We kregen onder
andere de tip, ons te verdiepen in de manier waarop  vol
wassenen leren. Je kunt mensen in het  hart raken door ze
de natuur te laten beleven en een beroep doen op hun hoofd
door samenhangen in de natuur te laten zien.  Als je meer
wilt weten hierover kun je bij Michaël of mij twee artikelen
opvragen, die op een praktische manier ingaan op deze
onderwerpen. Voor ons was het een leerzame dag: het blijkt
mogelijk duurzaamheid onder de aandacht brengen zonder
zelfs het woord maar te noemen.

tekst: Ella van Dongen en Michaël Gründeman   Foto: Charlotte Robben
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Project op school
Urban Farming in Hilversum
Inge Brandenburg doet met leerlingen uit 3 atheneum (Comenius
College) een project over de duurzame stad van de toekomst. Om
zich een idee te vormen wat dat kan betekenen gaan de leerlingen
op onderzoek uit om te ontdekken wat er zoal aan duurzame
projecten in hun woonplaats te vinden is. Roosmarijn en Evi zijn
bij twee  locaties in Hilversum geweest, waar aan “urban far
ming” wordt gedaan.
 
Urban Farming is door een groep mensen die zich UF035
noemt in Hilversum geïntroduceerd.  Deze groep wil, met
stedelijke moestuinen en andere groene ideeën mensen bij
elkaar brengen en laten genieten van natuur. Urban Far
ming betekent eigenlijk stadslandbouw. De boer in de stad
dus. Omdat je midden in de stad moeilijk een boerderij kunt
opzetten, onderhoudt UF035 moestuinen.
Op veel ongebruikte plekken zijn er één of meer bakken
met groen of gewassen te vinden. Het doel van UF035 is om
Hilversum groener, gezonder en gezelliger te maken. Het
idee is, dat Hilversummers elkaar beter leren kennen en
zelf een inspirerende leefomgeving creëren. De moestuin
tjes zijn voor iedereen bestemd, voor oud en jong.
Het is leuk om te doen. Je leert veel over het verbouwen van
planten en gewassen. Het is goed voor het contact met de
mensen om je heen. De buitenlucht is ook nog eens goed
voor je. Kortom, genoeg redenen om een leuk moestuintje
neer te zetten op een terrein dat toch niet wordt gebruikt.
We hebben twee locaties bekeken.

Urban farming aan de Diependaalselaan (l) en de Egelantierstraat (r)
Foto's: Roosmarijn Hoen en Evi van Vulpen

Skip Valley Community Garden
De Skip Valley Community Garden ligt aan de Diependaal
selaan op een onbebouwd stuk grond. Er wordt hier gebruik
gemaakt van recycling.  Men  plant gewassen onder ande
re in oude containers, autobanden, bakstenen bakken en
houten kratten. In deze tuin zijn houtsnippers als onder
grond gebruikt, dit zorgt er voor dat overtollig regenwater
gemakkelijk weg kan stromen. Bladluizen worden hier met
lieveheersbeestjes bestreden. De larven van het lieveheers
beestje eten de eitjes van de luis.
De mensen planten hier bloemen, groenten, fruit en krui
den. Zo kweken ze hun eigen biologisch voedsel met behulp
van een waterleiding om de planten water te geven.  Een
paar voorbeelden van groentes die ze hier kweken zijn sla,
mais en radijsjes. De tuin dient zo als zelfvoorziening van
biologisch verantwoord eten en kruiden. Doordat de
mensen gebruik maken van natuurlijke bestrijdingsmidde
len en recycling, is deze tuin duurzaam en goed voor het
milieu. Daarnaast wordt deze tuin ook gebruikt voor recre
atie.
 

Egelantierstraat
Wij hebben ook het moestuintje aan de Egelantierstraat
bekeken. In de moestuin staan negen houten bakken. Toen
wij hier aankwamen vonden we eigenlijk dat er weinig
kleur was te zien. Het leek erop alsof men  (schoolkinde
ren?) al even niet naar het moestuintje hadden omgekeken.
We hebben met mensen gepraat die in het wooncentrum
wonen. Zij vertelden ons, dat de kinderen er veel radijsjes
planten, omdat een makkelijk gewas is om te verbouwen.
De kinderen mogen de  radijsjes mee naar huis nemen om
aan hun ouders te laten zien en natuurlijk om op te eten.
Radijsjes kun je bijna het hele jaar door oogsten.
Ook staan er bloemen in de moestuintjes. Op het moment
dat wij er waren, stonden er gele, witte en blauwe bloemen
en ook kruiden. Er waren bakken met alleen maar groen.
We vroegen aan een man die daar was waarom er bloemen
worden geteeld. Hij vertelde dat de mensen het leuk vinden
om een bloemetje uit hun eigen moestuin in de woonkamer
te hebben staan.
In één moestuintje werd koriander gekweekt.  Dit is een
plant die veel gebruikt wordt in de Indiase keuken. Het
smaakt heel fris en de zaden hebben een zoete geur. Ze
worden vaak gebruikt in soep. In de Indonesische keuken
gebruikt men koriander vaak in combinatie met komijn in
rijsttafelgerechten.
Ook groeit er in de moestuintjes wilde goudsbloem met
kleine gele bloemen. Deze bloemen waren nog volop in de
groei. Het is leuk om deze bloemen te combineren met wat
grotere bloemsoorten.
Er wordt ook zeekool verbouwd. Zeekool is te vinden in
allerlei verschillende maten en kleuren. De zeekool in deze
tuintjes was wat kleiner en wit. Zeekool is eetbaar, je kunt
de steel goed eten.
 

Conclusie:
Wij hadden de moestuintjes wel wat anders voorgesteld.
We dachten dat er alleen maar bloemen en planten in de
bakken zouden staan, maar er bleken ook kruiden en ge
wassen te zijn. Wij vinden urban farming een hele goede
oplossing om mensen met elkaar in contact te brengen. Het
is ook een goede manier om kinderen  en volwassenen
plezier te laten hebben in de buitenlucht.
 
Roosmarijn Hoen en Evi van Vulpen
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Emil Ludenpenning voor GNR-vrijwilligers
Hierbij de oorkonde die op 21 april 2017 aan vertegenwoordigers van de vrijwilligers van GNR is uitgereikt. Omdat veel
leden van onze beide verenigingen regelmatig activiteiten verzorgen voor en namens GNR plaatsen we de orkonde en
de tekst in ons blad.
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ACTIVITEITEN
De interne activiteiten van IVN en KNNV zijn over en weer toe
gankelijk voor leden en donateurs van beide verenigingen. Ze
worden ondermeer aangekondigd in het contactorgaan van beide
verenigingen “De Grote Ratelaar” en op de websites van IVN en
KNNV.  Introducés zijn hartelijk welkom. Nog geen lid? Meld je
dan aan bij het secretariaat van IVN of KNNV.
Heb je een idee voor een mooie contactavond of uitgaansdag? Mail
dan: wouter-nugteren@ziggo.nl
 
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 om 10.00 uur. Meld
je aan bij Christine Tamminga (ctamminga@waldeck.
demon.nl). Je ontvangt dan vooraf de meest recente infor
matie 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 georga
niseerd.
 
Paddenstoelenwerkgroep
Het paddenstoelenseizoen gaat eind augustus weer begin
nen. Leden van de werkgroep krijgen per mail bericht. Als
je je bij de werkgroep wilt aansluiten, dan graag een mail

tje naar Ellie Fluitsma: secretaris@gooi.knnv.nl
 
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 16 juli 2017: bijenwandeling met daaraan vooraf
gaand de officiële overdracht van het insectenhotel in de
Gooise Heemtuin.
Verzamelen om 13.30 uur op de parkeerplaats van de algemene
begraafplaats aan de Woensbergweg in Blaricum.
 
Zaterdag 5 augustus 2017:  mierenexcursie met Maans’s
Magische Mieren Maatschappij.
Het mierenleven is fascinerend. Daarom gaan we vandaag
op visite bij de mier met Maan's Magische Mieren Maat
schappij! Samen met onze IVN-natuurgids Maan bezoeken

Wandeling in de Ooijpolder (foto: Fred Jansen)
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Grafheuvel Westerheide (foto: Sander Koopman)

we een mierenhoop en leren we in een negental proefjes
van alles over het mierenleven in het bos! Leer de  mieren
taal kennen. Beleef hoe een mier met zijn prooi sleept en
hoe de mier altijd de weg weet te vinden. Na afloop van de
excursie ben je nog geen mierenfluisteraar, maar je hebt
wel veel geleerd. Deze IVN/KNNV excursie duurt een uur
tot anderhalf uur. Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom. Je
kunt je tot een week tevoren aanmelden bij  mierenma
gie@gmail.com. Maximaal 15 deelnemers, dus s.v.p. tijdig
aanmelden! Bij onvoldoende deelnemers gaat de excursie
niet door.
We verzamelen om 12.45 uur bij Restaurant de Rading, Utrecht
seweg 140, 1213 TZ Hilversum. Vertrek om 13.00 uur.
 
Zondag 27 augustus: muurvarens en zaadplanten in Vat
horst met Joop de Wilde.
In 2014 heeft de KNNV, Afdeling Amersfoort, op verzoek
van de gemeente Amersfoort, een onderzoek uitgevoerd
naar het voorkomen van varens op de kademuren van de
nieuwe wijk Vathorst in Amersfoort.  In de tweede helft van
2014 en 2015 heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden.
Dit onderzoek is uitgevoerd door Joop de Wilde, lid van de
werkgroep "Wilde Planten" van de KNNV Amersfoort. Begin
2016 verscheen een rapport waarin o.a. beschreven wordt
wat de invloeden van de toegepaste bouwconstructie van
de kademuren is en welke varensoorten zijn aangetroffen.
Uit het rapport blijkt dat er sprake is van een uitzonderlijke
situatie. Normaal is dat er 20 tot 30 jaar verwering van
muren noodzakelijk is voor er sprake is van kolonisatie door
specifieke muurplanten, waaronder varens. In Vathorst
heeft dit proces plaatsgevonden binnen tien jaar. Hoe kan
dat? Welke factoren spelen een rol en welke varens groeien
in Vathorst? Op 27 augustus zullen wij in Vathorst worden
rondgeleid door Joop de Wilde en de antwoorden krijgen
op deze vragen. Voor het rapport "Muurvarens en zaadplan
ten in de wijk Vathorst" zie: http://www.floron.nl/Portals/1/
Plaatjes/Projecten/muurplanten/2015-Muurvarens-Vathorst-
Amersfoort.pdf
Verzamelen parkeerplaats Station Bussum Zuid. Vertrek om
10.00 uur carpoolend naar 
Vathorst.
 
Zondag 27 augustus 2017: IVN publiekswandeling. Arche
ologie op de Westerheide.
Thema: Sporen in het landschap.
Wie leefden er lang geleden op deze heide en welke sporen
lieten zij achter. In Geologisch Museum Hofland is de

nieuwe tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen” geopend.
Hier worden de belangrijkste archeologische vondsten uit
het Gooi getoond. Deze vondsten zijn normaal te vinden in
het Huis van Hilde in Castricum. Nu weer even “thuis” in
het Gooi. Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling
verzorgt IVN  een (serie) wandeling(en) met een link naar
deze tentoonstelling.
Op 27 augustus is de eerste wandeling. Tijdens deze wan
deling gaan we op zoek naar markante punten in het
landschap waar het leven zich lang geleden afspeelde. Wat
is er gevonden en waarom is dat zo bijzonder. Wat is er nu
nog zichtbaar van “onze voorouders” op de hei?.
De hei staat  volop in bloei zodat we niet alleen naar de
bodem zullen kijken maar ook gaan genieten van alles wat
de heide anno nu te bieden heeft.
Vertrek om 13.30 uur bij het begin van de Nieuwe Crailoseweg
te Hilversum, ook wel genoemd “Gebed zonder end”, nabij de
Crailose brug.
 
Zondag 10 september 2017: natuurspeurtocht voor de
jeugd.
Vertrek om 13.30 uur bij speeltuin de Erfgooier in Hilversum.
 

Middeleeuwse kookpot, datering 1100-1200, gevonden in 1938 bij de
Lange Heul, Hilversum. Collectie & foto: Huis van Hilde.
  
Maandag 18 september 2017: contactavond/lezing: kleu
ren en patronen bij vlinders.
Vlinders zijn de meest kleurrijke diergroep, vooral de
dagvlinders. Nachtvlinders zijn meestal bescheidener van
kleur. De kleuren van vlinders worden gevormd door ~0,1
mm kleine schubjes die de boven- en onderzijde van de
vlindervleugels bedekken. Deze schubjes bevatten pigmen
ten en structuren die het opvallende licht manipuleren.
Samen vormen ze de intrigerende kleurpatronen die van
vitale betekenis voor de vlinder zijn. Ze dienen o.a. als ca
mouflage of als afschrikking, zodat bijvoorbeeld vogels de
vlinder niet kunnen ontdekken of durven te eten. 
Hans Geuze is emeritus hoogleraar celbiologie en schilder
van vogels en vlinders. Hij is een boeiende spreker en mede
door zijn brede oriëntatie kunnen we een fascinerende
avond verwachten!
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum.
Aanvang 19.45 uur.
 
Wil je je activiteiten ook vermeld zien in de Grote Rate
laar?........meld ze dan aan bij Jaap van der Vliet. E-mail:
vandervliet.jaap@gmail.com
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Vee aan de waterkant in de Ooijpolder (foto: Fred Jansen)
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