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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?
 

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
De winter heeft zijn ijzige adem over ons uitgeblazen. Tempera
turen ruim onder nul, ijs op de grachten en veel schaatsplezier.
De term gevoelstemperatuur deed het goed in deze periode. Het
leek even of we het net zo koud hadden als in Siberië.
 
Inmiddels zijn de temperaturen weer aan de prettige kant en
kunnen de winterkleren de kast in. In de tuin doen de voorjaars
bloeiers hun best om ons met alle mooie vormen en kleuren te
verleiden.
 
In deze Grote Ratelaar hebben we gezocht naar interessante on
derwerpen. Naast vele activiteiten die in de komende weken op
het programma staan, hopen we je ook te prikkelen om het mooie
boek van Geert Mak over de familie Six te lezen. Harm Klinkenberg
is daarvoor in de jas van jonkheer Six gekropen.
 
Christine Tamminga vertelt waarom de floragroep zo interessant
is. Het is een groep mensen die elke twee weken een nieuw gebied
in gaat en dan samen inventariseert wat er groeit en bloeit.
 
Onze manus-van-alles Jetse Jaarsma hebben we weten te strikken
voor het interview door Rob le Febre.
 
Namens de redactieraad wens ik je veel leesplezier.
 
Fred Jansen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorpagina: Crocussen op Jagtlust (foto: Harm Klinkenberg}
Achterpagina: Heikikker (foto: Jaap van der Vliet)
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Neem nu het plantsoen voor de deur. Er stonden prachtige
struiken. Een paar jaar geleden werd alles op één hoogte
afgezaagd! Vreselijk! Ik heb samen met enkele buurtbewo
ners een paar  pruimenbomen kunnen redden van de zaag.
Verderop heeft onlangs ook zo’n kaalslag plaatsgevonden.
We kunnen daar straks wel even gaan kijken!”
 
KNNV of IVN? “Beiden! Sterker nog , ik vind dat alle groene
verenigingen in het Gooi eigenlijk op zouden moeten gaan
in één vereniging. Dan kun je tenminste een stevige vuist
maken voor de natuur! Nu is het te veel versnipperd! Ik
snap wel dat dit landelijk gezien wat lastiger ligt, maar
toch!”
 
“Ik wil ook graag weer een jeugdafdeling zien binnen de
groene verenigingen, echt bestaande uit jeugd, waarbij ook
ouders betrokken zijn. Slootjesdag vind ik bijvoorbeeld een
leuke activiteit!”
 
Rob Le Febre

(foto: Rob le Febre}

In gesprek met......Jetse Jaarsma
Geboren in 1960 in Hilversum als jongste van drie kinderen,
is Jetse inmiddels zelf vader van vier zonen. Een bekende
familienaam vanwege de vroegere Haardenfabriek E.M.
Jaarsma, gevestigd aan de Liebergerweg in Hilversum en
waar zijn vader destijds één van de directeuren was.
 
Jetse had en heeft vooral belangstelling voor de natuur: “Ik
herinner me dat toen ik heel klein was, ik vaak slakken ving
en die in een bak stopte. Ik gooide er dan wat voedsel bij
en dan keek ik hoe ze dat aten!” Zijn schooltijd op de
middelbare school, het Comeniuscollege te Hilversum,
doorliep Jetse met gemengde gevoelens. De biologielessen
vond hij in ieder geval wel leuk! Er volgde een studie in
Utrecht waar Jetse afstudeerde als bioloog/botanicus. “Ik
studeerde chemische plantkunde en deed o.a. onderzoek
naar de vele bijzondere stofjes die planten aanmaken en
vooral naar de reden waarom ze dit doen! Je kunt zeggen
dat een plant in sommige opzichten complexer is dan een
mens!  Ik heb bijvoorbeeld het effect van stress-stofjes in
aardappels op schadelijke schimmels bekeken. De schim
mels trokken zich helaas van de stofjes niets aan! Na mijn
studie kon ik direct als onderzoeker aan de slag bij het
Ministerie van Landbouw in Wageningen. Na vier jaar ging
de geldkraan voor onderzoek dicht. Dat was voor mijn
onderzoekscarrière “einde oefening”. Via een omscho
lingstraject werd ik automatiseerder en sinds begin jaren
’90 werk ik voor het Ministerie van Justitie in Utrecht als
IT-er. Ik hoop dat nog even te blijven doen, hoewel ver
vroegd opstappen mij ook niet onaardig lijkt!”
 
Jetse is zowel lid van de KNNV als het IVN en heeft de
gidsenopleiding bij IVN ’t Gooi gedaan. “Ik weet wel dat ik
destijds veel kritiek had op de inhoud van de opleiding maar
ik denk dat er inmiddels wel wat veranderd is! Ik ben bij
voorbeeld heel positief over de nascholingscursussen voor
gidsen. Die bieden net die verdieping over diverse onder
werpen ie gidsen nodig hebben!”
Rob: “ik hoor wel eens gekscherend de opmerking dat een
KNNV-excursie soms al na 15 meter eindigt omdat dan
iedereen in het gras ligt om alles te ontleden wat daar groeit.
Zit daar iets van waarheid in?” Jetse, lachend : “Ja, dat is
ongetwijfeld wel eens voorgekomen maar tegenwoordig is
dat echt niet meer zo! Op excursie gaan is ook een verhaal
vertellen, dat moet je vooral niet vergeten! Van planten
weet ik inmiddels best wel wat en ik kan er ook een aardig
verhaaltje over vertellen!”
 
Wat velen niet weten van Jetse, is dat hij ook verhalenver
teller is in kerk en buurthuizen. “Ik doe dit al een jaar of
vijf. Het zijn bestaande verhalen maar  ik vertel ze dan wel
op mijn eigen manier. Soms gaat het over dierfiguren maar
ik vind mythen en legenden ook erg leuk”.
Wat nog opmerkelijker is, is dat Jetse al heel lang regelma
tig preken houdt. “Ja, dat doe ik al een jaar of dertig! Wat
ik leuk vind, is het analyseren van bijbelteksten. Er zijn
soms duidelijke parallellen tussen verschillende bijbelboe
ken. Ik probeer verschillen en overeenkomsten dan te
duiden en spreek daar over”.
 
Waar Jetse zich over op kan winden is het onderhoud
openbaar groen in Huizen. “Ik kan mij mateloos ergeren
aan de manier waarop men met het onderhoud omgaat.
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Natuur, de knotwilg
Natuurverhalen schrijven, natuurfotografie, biologie……..dat wil ik, bewust worden over mens, unieke natuur, gezond
heid, voeding, ademen……..dat wil ik, ayurveda, yoga, mediteren………dat wil ik ook. Zolang  NATUUR  maar de
hoofdrol speelt, wil ik alles leren.
Augustus 2017. Mijn vriend las een pamflet bij cafe-restaurant Brambergen in ’s-Graveland en na zijn woorden:“ alles
wat hierin staat ben jij,“ IVN natuureducatie, hmmmmmm……. heel interessant inderdaad. Zo begon ik in september
2017 aan de cursus IVN Natuurgids van 2 jaar. Samen met nog 30 cursisten……heeeeeel spannend, omdat ik door mijn
gevoelig zenuwstelsel niet zo vaak in groepen vertoef omdat ik daar te veel prikkels opvang. Maar……. aangezien de
meeste prikkels van natuurlijke aard zullen zijn, heb ik er heel veel zin in.
Tot en met januari heb ik me in heel veel zaken verdiept, over de vorming van Nederland, geschiedenis achter buiten
plaatsen en landgoederen, heuvels en zandafgravingen, zaadverspreiding, flora en fauna, leven en verval, gidsvaardig
heden en duurzaamheid. Ik leer veel van eigen presentaties en die van mijn medecursisten, ook van de kleine proefex
cursies onder streng toezicht van kundige docenten, haha, ze zijn allemaal heel begaan, super fijn. Vol vertrouwen ga
ik verder.
 
Een verhaal wil ik vertellen over een loofboom waar in de pruik planten groeien als meidoorns, lijsterbessen, berken,
rozen, fluitenkruid en grassen. Een boom als huis voor vele vogels en insecten. Zelfs meer dan de helft van de Neder
landse kleine steenuilen broedt erin. Drassige weilanden worden droger en ze houden de beekkanten vast. Het is een
houtmijn en ons landschap wordt er mooier van, mag ik u voorstellen aan…………………………………
 

DE KNOTWILG
 
Het gezicht van de knotwilg doet iets speciaals in mij, ik voel me veilig en heerlijk vrij, door deze nuttige boom tussen
beekkant en wei.
Krioelen doet ’t er van het leven, vissen, vee, vogels, insecten en wilde planten wonen samen in, op onder en naast deze
grillige stam met prachtige pruik.
Waar zij jaren lang, en dan weer geschoren, het Hollands landschap bekoren.
Wilgentenen voor schuttingen, gevlochten manden en genoeg hout voor een heerlijk warm vuur, maakt deze artistieke,
veelzijdige houtmijn heel duurzaam en puur.
 
Tekst en foto: Monique Franke
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akkervergeetmenietje (foto: Jaap van der Vliet)
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