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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. 
 

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?
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Grote Ratelaar
Voorwoord
“Het is goed weer eens te beseffen dat wij Nederlanders, ooit in
een moeras zijn neergestreken, terwijl we daar in het dagelijks
leven maar weinig van merken.”

“Met  z’n elven  stonden we, rondom de  kap van een straatlan
taarn uit Leusden. Onze excursieleider,   Arie van den Bremer ,
trof deze kap aan op de  gemeentewerf aldaar, opgeslagen als
afval”.

“Onderweg kwamen we sporen tegen van reeën en dassen. Aan
het einde van de wandeling liepen we door een prachtig veld met
pinksterbloemen waar vele oranjetipjes rondom vliegen.
Prachtig!”

“Instanties zoals IUCN hebben het gevaar van invasieve exoten
twintig jaar geleden al als een urgent probleem bestempeld. In
2016 heeft de Europese Unie een lijst van invasieve exoten opge
steld: EU-verordening 1143/2014 die lidstaten verplicht uitroei
ings- of beheersmaatregelen te nemen tegen zogenaamde Unie
lijstsoorten die voorkomen op hun grondgebied.”

Voor u ligt het zomernummer de Grote Ratelaar. Voor ons als re
dactie even een moment van rust, tijd om eens lekker naar buiten
te gaan. Hierboven zomaar een greep citaten uit de zeer diverse
artikelen in dit blad. Van een impressie  van de ‘uitgaansdag’ naar
de Biesbosch, tot een samenvatting van de cursus ‘invasieve
exoten’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld van zo’n exoot is de Robinia, die in de vaste rubriek
“boom” wordt behandeld. Wanneer is een nieuwe soort een
aanwinst en wanneer een bedreiging, dat is een echt moeilijk
dilemma.
 

Maar nu is het zomer, tijd om er op uit te trekken en als het een
keer fix regent, dan is er altijd  deze Grote Ratelaar.
 
Namens de redactie : Jetse Jaarsma
 
Voorpagina: Hilverbeek op de grens van landgoed Spanderswoud
(foto: Harm Klinkenberg)
Achterpagina: Rietorchis op de Laegieskamp (foto: Jetse Jaarsma)
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COLOFON
De Grote Ratelaar is het afdelingsblad van IVN
Gooi e.o. en KNNV Gooi en verschijnt vier maal
per jaar.
 
REDACTIE:
Jetse Jaarsma
Fred Jansen
Jaap van der Vliet
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Editoo B.V. te Arnhem
 
Kopij:
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Vanuit het KNNV-bestuur
Van het KNNV-bestuur
In mei, als we dit stukje schrijven zijn we als bestuur volop bezig met alles in orde maken voor de nieuwe Privacy-
wetgeving. Want, ja, zelfs de kleinste vereniging moet aan deze wet voldoen. Gelukkig heeft ons landelijk bestuur al veel
voorwerk gedaan en hoeven wij alleen nog wat invuloefeningen te doen en een paar contracten af te sluiten. Inmiddels
zijn al onze leden hiervan op de hoogte gesteld en hopelijk akkoord gegaan met de privacy-voorwaarden die bij de KNNV
gelden.
Na een lange koude winter en net zulke koude paasdagen heeft mei ingezet met zeer warme dagen. De natuur is
geëxplodeerd in kleuren en geuren. We hopen natuurlijk dat het in de zomer ook zulk mooi weer wordt. We kunnen in
augustus libellen en vlinders kijken met Willem-Jan Hoeffnagel. Hij is vorig jaar verhuisd naar een erg mooie plek. In
september wordt er nog een keer naar nachtvlinders gekeken in de buurt van de infoschuur ‘t Gooi. Het zou leuk zijn
als zich wat meer mensen melden bij deze activiteit; in mei waren er maar een paar deelnemers en zo een avond vergt
best wel veel voorbereiding. Op de derde maandag van september begint het lezingenseizoen al weer met een lezing van
Lia Vriend . De paddenstoelenwerkgroep is dan al weer begonnen, als het niet al te droog weer is, informatie hierover
vind je verderop in de Grote Ratelaar. De cursus “gras en wat daar op lijkt” heeft meer dan genoeg aanmeldingen opge
leverd om de cursus door te laten gaan. Met deze optimistische noot sluiten we dit stukje af en wensen we iedereen een
mooie zomer met veel natuurgenot.

door Maartje Hogenboom
Er zijn momenteel twee bewegingen gaande die slecht met
elkaar rijmen: aan de ene kant hebben we door de recente
klimaatveranderingen te maken met hogere temperaturen
en heftigere regenbuien. Aan de andere kant hebben met
name steden te maken met verstening van de infrastruc
tuur, openbare ruimte en van de particuliere tuinen. Niet
alleen is er meer asfalt, meer het is heel erg in de mode om
je tuin te bedekken met grote stenen tegels waarop de
lounges-set en de barbecue goed tot hun recht komen. Het
kind van de rekening is het groen, niet alleen minder bomen
en planten, maar ook minder vogels, insecten en dergelijke.
En tijdens de hoosbuien, waar we steeds vaker mee te
maken krijgen, kan het riool het water niet verstouwen,
met ondergelopen straten tot gevolg. 
 
Gemeenten, waterschappen en groene organisaties (waar

Verstening leefomgeving 

Jetse Jaarsma, Theo van Mens, Jaap van der Vliet en Ellie Fluitsma

onder het IVN) hebben de handen ineen geslagen voor
Operatie Steenbreek: het bewustzijn van burgers verande
ren om iedereen zover te krijgen dat de leefomgeving gaat
vergroenen. Deelnemende gemeenten betalen 2500 euro
per jaar (bij minder dan 100.000 inwoners) en 5000 euro per
jaar bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Vanuit
Operatie Steenbreek wordt allerhande informatie- materi
aal en uitgebreide activiteitenpakketten verstrekt. 
 
Nog even de gevolgen van de verstening op een rijtje:
• Het hitte-eiland-effect wordt versterkt. Steden zijn altijd
al warmer dan het buitengebied, maar naarmate het groen
in de steden vermindert, worden steden steeds warmer. 
• Minder biodiversiteit: in een tuin met alleen stenen
hebben vogels en insecten niets te zoeken.
• Door de verharding laat de bodem minder water door,
gevolg overbelasting van het riool.
• Verminderd vasthouden van een deel van het winterse
neerslagoverschot door planten: in tijden van droogte is
dus minder water beschikbaar.
• Negatief effect op luchtkwaliteit: minder CO2 opslag door
bomen en planten.
• Groene omgeving heeft positief effect op de gezondheid,
werkt stress verminderend. Een stenige omgeving heeft dus
een negatief effect op het welzijn van mensen.
De rol van IVN  bij Operatie Steenbreek: verschilt per ge
meente. Sommige gemeenten zetten vrijwilligers in als bijv.
tuinambassadeur, andere gemeenten stellen een project
leider aan, waarbij bijv.  IVN wordt gevraagd om mee te
denken en/of een cursus tuinreservaten aan te bieden.
Diverse organisaties zijn actief: tuinconsulenten van Vo
gelbescherming bijv. of de tuinambassadeurs van KNNV.
In onze omgeving zijn de gemeenten Gooise meren, Baarn
en Huizen aangesloten bij Operatie Steenbreek. 
Tegel eruit – plant erin:
Dit is een onderdeel van Operatie Steenbreek, waarbij ge
meenten of tuincentra bewoners aanbieden om een tegel
te komen inleveren in ruil voor een plant. Er moet dan wel
een goede instructie worden gegeven aan de deelnemers.
Tegels liggen meestal op een laag zand, daar zal een gemid
deld plantje niet blij van worden! In Hilversum doet
Groei&Bloei dit jaar mee aan deze actie in samenwerking
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met Intratuin, maar er zijn ook gemeenten die zelf plantjes
inkopen en de deelnemers naar bijvoorbeeld de gemeente
werf laten komen met hun stoeptegels. 
Kleine wildernis.
Een andere actie om meer groen in de steden te krijgen is
het door het IVN gepropageerde "Tiny Forest". Dit is een
kleine wildernis van ongeveer 200 vierkante meter, als
onderdeel van de buurt.   Hierbij wordt de zogenaamde
Shubendu Sharma methode gebruikt.  Op een klein oppervlak
wordt een dichtbegroeid bosje aangeplant. Eerst wordt de
bodem bewerkt, vervolgens worden langzaamgroeiers
(80%) en snelgroeiers (20%) dicht op elkaar gepoot, waar
door al gauw een relatief snel dichtgegroeid bos ontstaat.
Normaliter heeft een door mensen aangelegd bos dat aan
zichzelf wordt overgelaten ongeveer 100 jaar nodig heeft
om te volgroeien. Volgens Shubhendu Sharma kan dat tien
keer sneller. Hij werkte als ingenieur bij Toyota en paste de
principes van Toyota’s productiesysteem toe op de Miya
waki-bosbouwmethode. Miyawaki ontwikkelde een me

thode in Japan om weer bossen te laten groeien op vaak
uitgeputte bodems. Hiervoor zette hij inheemse en pionier
planten in, hij keek vooral welke inheemse bomen er waren
en welke planten (zo’n 40-60 soorten) hier van nature bij
horen. Shubhendu Sharma was in eerste instantie actief in
India. Hier kon hij zonder al te veel toevoegingen of aan
passingen direct aan het planten slaan. Later is deze
Shubhendu Sharma methode in veel landen met succes
toegepast!
Doel van de kleine bosjes is om bij te dragen aan waterber
ging in steden, verbeteren van de hittestress en luchtkwa
liteit (opname CO2 en zuurstofproductie). De bosjes dragen
bovendien bij aan de stressvermindering voor stadsmen
sen. Daarnaast  wordt ook de biodiversiteit vergroot. Qua
werking is een kleine wildernis vergelijkbaar met het ver
groenen van achtertuinen, maar sorteert meer effect op
relatief klein oppervlak. 
Het IVN speelt een belangrijke rol in de aanleg van dit soort
bosjes. Je kunt bij het IVN terecht met vragen over hoe een 
kleine wildernis in je eigen achtertuin aan te leggen, maar
ook in de openbare ruimte. Hoe pak je zoiets aan, welke
stappen moet je doorlopen en wat zijn de kosten? Wat kan
ik doen als ik het initiatief in mijn buurt wil nemen voor
een kleine wildernis?
Het IVN sluit partnerships met gemeenten waarbij gemeen
ten in hun beleid vastleggen dat ze minimaal vijf bosjes
aanleggen. Gemeenten kunnen zelf geschikte locaties
aanwijzen. 
www.operatiesteenbreek.nl/
www.ivn.nl/tiny-forest-nl 
www.groei.nl/tuinweek/bericht/intratuinactie 
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In gesprek met Yvonne Clement en
Maurits Heldring
Ergens, in één van deze mooie lanen rondom het gemeen
tehuis ontworpen door Dudok, moet het zijn! Het is nog
vroeg in de avond en langs de volop in bloei staande Rodo
dendrons speur ik naar het juiste huisnummer. Ja, hier is
het! Ik zet mijn fiets in de tuin en bel aan. Yvonne doet open
en begroet mij hartelijk! In afwachting van Maurits, lopen
we alvast door de tuin om een geschikt plekje te vinden
voor een foto. In een hoekje staat wat speelgoed van de
kleinkinderen en hier en daar kijken diverse beelden, ge
creëerd door Deodaat, de echtgenoot van Yvonne, ons aan.
De Boerenjasmijn staat volop in bloei en de sterke zoete
geur herinnert mij aan mijn ouderlijk huis waar ooit een
zelfde boom stond. Een mooi plekje hebben we al snel ge
vonden. Als Maurits is gearriveerd starten we direct met
een korte photoshoot.
 
Even later zit ik met twee bestuursleden, Yvonne Clement
en Maurits Heldring,  van IVN Gooi e.o.  rond de tafel voor
een dubbelinterview. Voor mij zeker geen onbekenden daar
wij alle drie dezelfde gidsenopleiding hebben gevolgd bij
IVN Gooi e.o. gedurende 2014-2016!
 
Hoe zijn jullie bij het IVN en in het bestuur terecht gekomen?
 
Yvonne: “Ik was klaar met werken bij het IKON als TV-pro
ducer. Mijn man en ik zijn toen op vakantie gegaan naar
Finland waar ik volledig werd ondergedompeld in de na
tuur! Ik wilde dan ook dolgraag de gidsenopleiding volgen
die ik met veel plezier gedaan heb. Ik herinner me nog een
“speeddate” met vertegenwoordigers van alle werkgroepen
binnen IVN ’t Gooi. Wat ik me toen niet realiseerde is dat
je gelijk genoteerd stond voor die werkgroep als je je inte
resse aangaf. Voordat ik het wist, zat ik in allerlei werkgroe
pen. Ik heb het wel even geprobeerd maar kwam er toch
achter dat het werken met  jeugd mij wat minder lag. Met
name de activiteiten met schoolklassen bij ’t Laer boeiden
mij minder. Ik zit nog steeds in enkele werkgroepen, hoor!
 Zo zit ik nog in de werkgroep Schaapskooi GNR en de dhz-
wandelgroep.  In het begin van dit jaar werd ik benaderd
door het bestuur of ik geen interesse had om toe te treden
als algemeen bestuurslid voor de vacature die er was”.
Maurits vult aan: “Wat mij is bijgebleven vanuit de gidsen
opleiding, is dat Yvonne ineens in figuurlijke zin opstond
als coördinator voor het organiseren van onze “afstudeer
dag”. Ze had de touwtjes strak in handen en  deed het
perfect dus ik dacht: Die kunnen we goed gebruiken in het
bestuur!”
 
Maurits is al heel wat jaartjes werkzaam bij de ABN/Amro
als aandelenanalist. En met drie opgroeiende kinderen in
de leeftijd van 15, 13 en 8 jaar moet je maar net tijd hebben
om je ook nog aan andere hobby’s te kunnen wijden. Om
dan tijdens je loopbaan bij de bank een opleiding te volgen
voor natuurgids, lijkt misschien niet zo logisch. Hoe is dat
zo ontstaan?
 
Maurits: “Als kind kwam ik veel met mijn ouders in de
natuur, omgeving Veluwe, waar ik ben opgegroeid. Dus die
interesse kreeg ik wel een beetje van huis uit mee. Later
ben ik gaan wonen in Hilversum. We wonen aan de rand

van Hilversum Zuid met bos en heide naast de deur. Ja, dan
kom je vanzelf weer in de natuur terecht. Eén van mij zonen
is een verwoed vogelaar, met name roofvogels hebben zijn
interesse. Het is uiteindelijk mijn vrouw geweest die me
heeft “getriggerd” om de IVN-gidsenopleiding te volgen.
Tijdens de “speeddate” die Yvonne al noemde, had ik al het
idee dat ik via een bestuursfunctie de meest geschikte
bijdrage kon leveren aan IVN. Zo zit ik eigenlijk al vanaf
begin 2016, eerst als aspirant-lid en nu als secretaris, in het
bestuur.
 
Kijken jullie nu anders naar de natuur en alles wat daar mee
samenhangt dan voor je IVN-tijd?
 
Yvonne: “Ik heb geen specialiteit opgebouwd voor een be
paald onderwerp in de natuur. Wel ben ik nog meer gefas
cineerd geraakt door de samenhang der dingen: zon-zee-
aarde-kunst. Voor kunstenaars is de natuur een enorme
voedingsbron! Zelf ben ik nauw betrokken bij de stichting
ART Hilversum die o.a.  jaarlijks de Open Atelier dagen
organiseert. Ik maak nu samen met een cameraman korte
portretjes van alle  kunstenaars die meedoen”.
“Weten jullie trouwens dat er eind van de maand een ex
positie is van vijf kunstenaars op Begraafplaats Zuiderhof
waaronder één kunstenaar die prachtige dierenbeelden
maakt van hout?”
 
Maurits: “Ik was altijd al geïnteresseerd in archeologie en
alles wat daarmee samenhangt. Op vakantie was en is het
altijd vaste prik om prehistorische grotten te bezoeken.
Grottekeningen die ineens veel ouder blijken te zijn wat
dan weer een ander licht werpt op de geschiedenis! Het
enthousiasme dat ik bij mijzelf bemerk, is tijdens de oplei
ding ook zeker versterkt door de inspirerende verhalen van
Sander (Koopman)! Een ander aspect waar ik redelijk wat
tijd in steek, is  klimaatverandering met alle gevolgen die
dit met zich mee brengt. Zo ga ik volgende week op eigen
gelegenheid naar een klimaat conferentie in Duitsland
omdat dit mij enorm fascineert. Ik probeer dit ook in mijn
werk tot uiting te brengen maar de juiste formule heb ik
nog niet gevonden!”
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Wat houdt jullie bezig binnen het bestuur en hoe kijk je naar de
toekomst?
 
Yvonne: “Momenteel is de AVG – Algemene verordening
gegevensbescherming wel een hot item binnen het bestuur.
De daar aan gekoppelde privacy wetgeving is vanaf 25 mei
2018 van kracht. Ook voor verenigingen betekent dit wel
wat. Welke persoonsgegevens mag je vragen? Wat doe je
er mee? Wat zijn de gevolgen voor een vereniging? Als
bestuurslid ben je hoofdelijk aansprakelijk. Aan de andere
kant moet je je ook niet gek laten maken. Het lijkt voor ons
nog wel mee te vallen.”
 
Een andere uitdaging betreft, zoals ik dat noem, de “cros
sovers” met andere verenigingen binnen het Gooi zoals de
Vrienden van het Gooi, Vogelwerkgroep ‘t Gooi e.a. Hoe
stem je de communicatie op een  goede manier met elkaar
af zodat je elkaar versterkt?”.
 
Maurits: “Als het gaat over de toekomst van onze vereniging
en ik zie hoe betrokken veel leden zijn en hoe groot hun
inzet is, dan ben ik wel heel positief gestemd! Ik vind het
belangrijk dat er voor leden een goede balans is tussen hun
inzet voor de vereniging en de lol die ze eruit halen. Ik denk
dat de opleiding tot IVN natuurgids daar ook een grote rol
in speelt! Die zorgt voor nieuwe aanwas, nieuwe ideeën en
ook voor nieuw bloed in alle geledingen!”
 
Met deze mooie woorden sluiten we de avond af en nemen
afscheid van elkaar!
Rob Le Febre

Apotheciën -Groot dooiermos  (foto: Gerd Rutten)
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Verslag korstmossenexcursie van 8 april 
Met  z’n elven  stonden we, rondom de  kap van een
straatlantaarn uit Leusden (foto 1). Onze excursieleider,
  Arie van den Bremer , trof deze kap aan op de  gemeente
werf aldaar, opgeslagen als afval. Je realiseert je niet dat
zo’n kap na jarenlange dienst en veel bezoek van vogels en
dergelijke  bovenop bedekt kan zijn met een klein legertje
 mossen en korstmossen. Deze kap telde zeker 10 verschil
lende soorten.
 
Arie leidde ons langs meer dan 37 soorten korstmossen in
het park van de Hilversumse Meent, Het park, dat tegen de
woonwijk aanligt staat onder invloed  van  de lucht van
 omringende boerenbedrijven.  We  vonden dan ook vooral
stikstof-minnende soorten op substraten, als steen, levend
 en dood hout.  De goed belichte  bomen langs het pad door
het park, zijn doorgaans mooi bezet door een mozaïek van
frisgroene mospollen (haarmutsen) en grote plakken van
gele en grijze korstmossen. Eigenlijk net als op de lampen
kap uit Leusden, die afkomstig is uit een soortgelijk milieu.
Ik noem hieronder paar soorten die we hebben gezien.
 
We liepen van stoeptegel naar muur of  stenen paaltjes en
van bomen naar houten hekjes langs de tuinen in de wijk.
Er vielen steeds meer details op, zeker met behulp van een
loep (10-20x).  Maar hoe determineer je zo’n kortsmos ei

Foto 2: groot dooiermos en heksenvingermos (foto: Gerd Rutten)

genlijk. Bladen, stengels, wortels, bloemblaadjes en meel
draden, zoals bij hogere planten, ontbreken.  Vooral de  
kleur en de  groeivorm (Korst-, blad-, schub-, struik- en
Cladonia-vormig en placodioid) van het thallus (het weefsel
van het korstmos) bieden een houvast.  Arie bracht ze
steeds op naam en wees op bijzondere kenmerken. Heel
handig daarbij is zijn boek ‘Basisgids Korstmossen’ dat hij
samen met Leo Spier heeft geschreven.
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Op foto 2 zien we een paar bladvormige korstmossen,
 heksenvingermos  (groengrijs) en  groot dooiermos (geel).
Heel mooi zijn bij het  dooiermos,  schotelvormige vrucht
lchamen  (apotheciën) te zien.  Heksenvingermos heeft
 langs de rand van de  thallusuitlopers haarachtige uit
steeksels  die ciliën worden genoemd.
 
Melige schotelkorst (foto 3) is niet bladvormig, maar
korstvormig en wit berijpt. Mooi zijn de grote apotheciën
te zien, plat, onregelmatig of bol, rozebruin, wit berijpt, met
een witte rand.
Totaal anders van vorm zijn de struikvormige mossen,
zoals trompettakmos (foto 4). Een dicht vertakt ‘struikje’
met hoekige ‘takken’ die van boven gelig-groengrijs zijn.
De apotheciën  zitten op het eind van de takken, zijn wittig,
hol tot plat of bol. Op de foto zien we ook nog twee blad
vormige korstmossen, vals dooiermos  (geel) en heksenvin
germos.
 
Naast apotheciën en ciliën  zijn er nog veel meer interes
sante kenmerken die  van belang voor de determinatie van
een korstmos. Bij het heksenvingermos (foto 2), worden
bijvoorbeeld langs de “bladrand” grijsgroene korrelige
deeltjes afgesnoerd. In zo’n korreltje zit een kluwentje
schimmeldraden met enkele algencellen die voor onge
slachtelijke voortplanting dienen.
 
De lijst  van alle gevonden korstmossen wordt binnenkort
 op  de website gepubliceerd. Gerd Rutten maakte  prachti
ge foto’s, waarvan er 4 gebruikt zijn in dit verslag.  We
hopen u graag te zien op volgende  (korst)mossenexcursies.
Want korstmossen moet je vooral vaak zien en bekijken
om ze  te leren kennen.

Foto 3: melige schotelkorst  (foto Gerd Rutten)

Foto 4: trompettakmos  (foto Gerd Rutten)

Arie van de Bremer (foto Gerd Rutten artikel Theo van Mens)

Gewoon muursterretje (foto: Gerd Rutten)
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Nascholing Workshop Natuur apps
In toenemende mate kunnen we gebruik maken van allerlei programma’s op smartphones die ons informatie geven
over de natuur. In deze workshop gaan we ervaringen uitwisselen over natuurapps. Welke zijn waardevol, handig in
gebruik en welke niet.
 
Je leert omgaan met apps voor bijvoorbeeld het identificeren van planten, dieren en vogelgeluiden.
 
Je neemt je eigen smartphone of tablet mee met een of meer natuurapps. Na een korte inventarisatie gaan we groeps
gewijs verschillende apps bekijken. Dit kan binnen maar ook buiten. We ronden af met plenaire presentaties over de
opgedane ervaringen.
 
Waar: Natuurmonumenten Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek - Eekhoornzaal
Noordereinde 54b 1243JJ 's Gravenland
 
Wanneer: Zaterdag 13 september 2018 - 13:00-16:00 uur
Inschrijving en informatie: nascholing.ivngooi@gmail.com
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Geluksvogel
Ooievaars zijn echte geluksvogels, in de zin van ‘vogels die
geluk brengen’. Dat is niet alleen in Nederland het geval,
maar ook in landen als Turkije, Marokko, Griekenland,
Duitsland en Estland.  Waarschijnlijk wordt hun zoveel
positiefs toegedacht omdat ze in sommige opzichten op
mensen lijken. Ooievaars zorgen bijvoorbeeld heel goed
voor hun jongen en rouwen om het verlies wanneer een
kuiken uit het nest valt.  
 
U kent de ooievaar vast wel als ‘Babykoerier’.  Vroeger, en
misschien ook nu nog wel, werd er tegen kinderen heel
geheimzinnig gedaan over, waar een nieuwe baby vandaan
kwam. Ouders gaven  antwoorden als: uit  een kool, uit het
riet, uit de gracht of uit een put.  Op Urk werden babies 
gevonden bij de Hommelebommelesteen. Ze hingen ook in
trosjes aan een boom in Volewijk (Amsterdam-Noord), of
aan de Munnekenboom in Utrecht, de holle iep in Haarlem
of aan de dikke boom in Wijhe. De kool was de meest ge
bruikte smoes. Aan het eind van de 18e eeuw kwam echter
de mythe van de ooievaar als babykoerier uit Duitsland
overwaaien.  Een eeuw later had de ooievaar met glans de
leidende smoezenrol overgenomen. Hij en niemand anders
bracht de baby naar de moeder. Als een kind doorvroeg
waarom moeder dan op bed lag, kreeg het te horen dat de
ooievaar per ongeluk in haar been had gepikt. Nog steeds
zien we de ooievaar als babykoerier op geboortekaartjes of
als pop in de voortuin van huizen waar een baby is geboren.
Hier leeft maar één van de 17 soorten ooievaars: de witte

ooievaar (Ciconia ciconia). Het woord ooievaar is afgeleid van
odevaar of adebaar, wat schatgraver betekent. Andere
namen voor ooievaar zijn: uiver, eider of stork.
Nederland telde in 2016 ongeveer 1000 broedparen. Eén op
de vijf ooievaars overwintert in Nederland. De meeste
Nederlandse ooievaars trekken echter vanaf augustus via
Gibraltar naar Zuid-Afrika om te overwinteren. Ze blijven
in grote groepen bij elkaar en volgen de sprinkhanen-zwer
men. In februari keren ze weer terug. Het is een fabeltje dat
ooievaars zich vooral zouden voeden met kikkers en jonge
weidevogeltjes. Zo af en toe gebeurt dat ook, maar het
hoofdmenu van ooievaars bestaat uit regenwormen en
insecten. (vrij naar “Stadsmormels”)
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“Draai de invasieve exoten de nek om ?”
  Samenvatting van de nascholingscursus “invasieve exoten“.

Instanties zoals IUCN hebben het gevaar van invasieve
exoten twintig jaar geleden al als een urgent probleem
bestempeld. In 2016 heeft de Europese Unie een lijst van
invasieve exoten opgesteld: EU-verordening 1143/2014 die
lidstaten verplicht uitroeiings- of beheersmaatregelen te
nemen tegen zogenaamde Unielijstsoorten die voorkomen
op hun grondgebied. Deze Unielijst is gebaseerd op weten
schappelijke risicobeoordeling. Er staan sinds de uitbrei
ding van 2017 49 soorten op.
 
Tijdens de cursus zijn een aantal begrippen behandeld:
We noemen een soort inheems als deze al voor het jaar
1500 van nature voorkomt in een geografisch bepaald ge
bied. Het konijn, dat door de Romeinen is geïntroduceerd,
is hiervan een voorbeeld. We noemen een soort uitheems,
wanneer deze van nature niet voorkomt in een geografisch
bepaald gebied. De turkse tortel is hier in Nederland een
voorbeeld van. Een exoot is een uitheems organisme dat
een gebied niet op eigen kracht kan bereiken maar daar
door menselijk handelen terecht is gekomen. Voorbeeld is
de rode Amerikaanse rivierkreeft die op vrij grote schaal is
geïmporteerd voor de handel (voedsel, tuinvijvers en
aquaria).
We spreken van een probleemsoort,als op basis van de best
beschikbare wetenschappelijke kennis kan worden aange
nomen dat deze een negatieve impact kan hebben voor de
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Het
gaat hierbij niet alleen om ecologische schade maar ook om
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, infrastruc
tuur (zoals huizen) of op evolutionair vlak. Met dit laatste
wordt bedoeld dat genetisch materiaal in een populatie
ernstig wordt verstoord door hybridisatie tussen nauw
verwante binnenkomende en inheemse soorten.
Er is sprake van Invasief gedrag: als er een (plotselinge)
forse uitbreiding van het aantal exemplaren van een soort
is, in een bepaald gebied. Meestal heeft dit tot gevolg dat
zo'n soort (tijdelijk of permanent) de ecologische verhou
dingen in dat gebied wijzigt. Een voorbeeld is de Japanse
duizendknoop Door het vroege uitlopen, de snelle lengte
groei en de vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek
wordt de overige vegetatie geheel overgroeid en op de duur
verdrongen. Vestiging van een invasieve exoot verloopt in
de meeste gevallen in 3 fasen:
1. De introductie of eerste vestigingsfase. De soort komt
voor het eerst een gebied binnen en vestigt zich als een
kleine, vaak onopvallende, populatie. Soms vindt er dan
direct forse uitbreiding plaats, maar meestal ook treedt er
een volgende fase in.
2. De lag-time. Dit is een periode waarin de invasieve soort
in het gebied aanwezig blijft als kleine, onopvallende, po
pulatie tot hij zich (soms snel, soms jaren later) gaat uit
breiden, veelal uitmondend in exponentiële groei (fase 3).
In een stabiel systeem kan een invasieve soort zich in een
kleine populatie langer handhaven dan in een onstabiel
systeem.
3. Exponentiële uitbreiding. Dit begint vaak na een onge
woon grote fluctuatie in een abiotische factor in het gebied,
zoals een  lange of koude winter, waardoor veel van de
inheemse soorten gedood worden. Hierna breidt de inva
sieve soort zich snel uit, gebruikmakend van de vrijgeko

men niches. Het ontbreken van natuurlijke vijanden is een
van de belangrijkste oorzaken van invasieviteit. Nadat een
invasieve soort zich zo in een verder stabiel ecosysteem
heeft gevestigd, kan hij zich daar beter handhaven dan in
een instabiel ecosysteem.
De introductie van de nijlgans laat deze fasering mooi zien:

 

Bestrijding

Op de stelling “Draai de invasieve exoten de nek om” tijdens
de cursus werd wisselend gereageerd: van ach, dat loopt
zo’n vaart niet” tot “Oei, dat is geen fijn organisme”. En daar
zit precies het dilemma. In de publieke opinie zorgt een
kleine populatie aaibare dieren of een groepje mooi bloei
ende planten voor een krachtig signaal om een aanpak te
voorkomen. Uitroeiing is dan geen optie. Toch weten we
dat vroeg ingrijpen naderhand veel narigheid en (maat
schappelijke) kosten kan voorkomen. Wat  gebeurt er bij
voorbeeld als de halsbandparkiet de fruitteelt in de Betuwe
ontdekt?
 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is  de instantie
die in ons land  de unielijst publiceert en strategieën heeft
ontwikkeld voor eliminatie en beheer van unielijstsoorten.
Deze lopen langs drie sporen:
Voorkomen van introductie: voorbeeld zijn de strikte regels
voor de invoer van plantmateriaal vanwege de (Oost-)
Aziatische boktorren.
Vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing: voorbeeld is de
Amerikaanse brulkikker die in Noord-Brabant vanuit België
oprukt.
Verdere bestrijding en beheersing ongewenste gevolgen:
voorbeeld is de watercrassula die aquatische ecosystemen
ontwricht.
De Unielijst is op Europees niveau opgesteld. Voor Neder
land is de impact beperkt tot een kleiner aantal soorten. De
eend Rosse stekelstaat verstoort in Spanje de populatie
witkopeenden ernstig, in Nederland speelt dit probleem
niet.  Hier hebben wij last van de reuzenberenklauw terwijl
het in Zuid Europa  te warm en te droog is voor deze plant.
Hierdoor wordt niet elke soort van de Unielijst in Nederland
op de zelfde wijze aangepakt.
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Zijn er nog exoten
in de zaal?

is vermenging niet of minder problematisch want dan heeft
de natuur het kennelijk zo bedoeld! Dit is bijvoorbeeld het
geval bij bepaalde paddensoorten zoals de Rivierdonderpad
die het doet met de Beekdonderpad! Ja, dat wist u vast niet!
Ik weet soms niet wat ik aan moet met de gedachten
hierachter!
Als we nu ook nog bedenken dat door klimaatverandering
op termijn meerdere inheemse soorten mogelijk verdwij
nen of verhuizen en hun plek wordt ingenomen door
soorten die nu nog exoten worden genoemd,  dan wordt
het wel heel ingewikkeld! Worden dan de inheemse soorten
ineens exoot en de exoten inheems? Bent u daar nog?
 
Een ander, niet onbelangrijk, aspect bij dieren is de aaibaar
heidsfactor. Die speelt toch ook wel een rol, in ieder geval
bij mij! Tijgermuggen? Wegwezen!  Kom ik tijdens het
monitoren van salamanders een Amerikaanse rivierkreeft
tegen in dezelfde poel? Helaas, pindakaas voor de rivier
kreeft, hoe mooi ik hem ook vind!  Maar zie ik op één van
de ’s Gravelandse landgoederen een Mandarijneend
zwemmen? Ja, dan ben ik verkocht! Wat een prachtig
beest! Hoewel ooit ontsnapt uit gevangenschap, gewoon
lekker in vrijheid laten leven!  Gelukkig is de Mandarijn
eend, hoewel exoot, niet invasief! Dus dat pleit weer voor
hem! Stiekem hoop ik dat die Rosse stekelstaart hier ook
gewoon kan blijven. Hij moet zich natuurlijk wel netjes
gedragen en zich bij zijn eigen soort houden! Dat spreekt!
 
Prachtig hoor, al die regels voor plant en dier, bedacht door
het meest invasieve zoogdier op aarde…!
Als we die regels nu eens op ons zelf zouden toepassen en
dan ook nog met terugwerkende kracht? Zeg maar, een paar
honderd jaar terug. Heeft u daar wel eens over nagedacht?
Raar idee toch! Ik zou niet weten waar ik dan mijn Babi
Pangang zou moeten halen!
 
Morgen maar weer even de tuin in want mijn Amerikaanse
vogelkers dreigt overwoekerd te worden door de Japanse
duizendknoop en dat kan ik natuurlijk niet laten gebeuren!
Voor iedereen is een plekje in mijn tuin maar regels zijn
regels…!
 
door: Rob le Febre

De Rosse stekelstaart, wie kent hem niet? Ik in ieder geval
niet, tot voor kort!
Ik hoorde er voor het eerst over tijdens een nascholings
workshop over invasieve exoten. U weet wel dat zijn
planten of dieren die van nature niet in Nederland voorko
men en zich ten koste van de inheemse leefgemeenschap
snel kunnen vermeerderen.  En dat moeten wij niet willen,
zo leren wij!
 
De Rosse stekelstaart, met name het mannetje (sorry da
mes!) is een prachtige eend om te zien! Met zijn lichtblau
we snavel, een kastanje-rood verenpak en een parmantig
omhoog gestoken staart, vormt hij een bijzondere verschij
ning! Wel even googelen straks!
De Rosse stekelstaart heeft alleen de pech dat hij op de
Europese lijst is beland van zorgwekkende invasieve uit
heemse soorten en dat komt vooral omdat ze zich niet tot
hun eigen soort beperken tijdens de voortplantingsperiode
maar net zo makkelijk een kortstondig amoureus avontuur
aangaan met de Witkopeend. Dat leidt weer tot hybridise
ring, zeg maar bastaard-vorming, die niet gewenst is! Ja, de
natuur laat zich nu eenmaal geen wetten opleggen bedacht
door mensen en zoekt haar eigen weg! Gelukkig maar!
 
Gaat het om inheemse soorten die het samen goed kunnen
vinden waaruit dan weer een  hybride soort ontstaat dan

Wat doen terreinbeheerders?
Een belronde langs Natuurmonumenten en GNR laat zien
dat deze beheerders op dit moment nog geen beleid ten
aanzien van invasieve exoten hebben gepubliceerd. Welis
waar zijn in beheerplannen wel doelstellingen voor een
handvol soorten neergelegd, een overkoepelend beleid
ontbreekt. Het goede nieuws is dat ze wel druk doende
hiermee zijn.  Dat mag ook wel gezien de status van bij
voorbeeld de Ankeveense plassen als Natura 2000 gebied.
Denk niet dat beheerders achterover leunen. Ze komen wel
degelijk in actie bij meldingen zoals die van watercrassula
in het Laegieskamp, een gebied van Natuurmonumenten.
Met man en macht heeft de beheereenheid van het Naar
dermeer de plek des onheils aangepakt.

Wat kunnen wij doen?
Als natuurgids kunnen we het publiek informeren over de
problematiek van invasieve exoten. Bewustwording van de
(potentiële) gevaren is een belangrijke stap om de publieke
opinie te beïnvloeden. Impopulaire maatregelen zijn soms
nodig om ecosystemen, economische belangen en onze
gezondheid te beschermen.
Michaël Gründeman
 
Bronnen:  
Veldgids Exoten (2016), Rob Leewis et al., KNNV Uitgeverij
NVWA: Unielijst https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-
exoten/unielijst-invasieve-exoten
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Verslag weekend natuurgidsenopleiding
In het prachtige zonnige weekend van 20 tot 22 april 2018
gingen we met de natuurgidsenopleiding van IVN het Gooi
en omstreken naar Moorsel, een gehuchtje in Brabant. Om
elkaar beter te leren kennen en ook om een ander gebied
te onderzoeken en te zien wat de verschillen zijn met ons
gebied. 
Op vrijdag startte de dag voor ondergetekende al erg vroeg
omdat we ervoor kozen om op de fiets te komen. Het was
er een prachtige dag voor en de route liep door de prachtig
bloeiende Betuwe en bevatte drie pontjes. Een echte
vakantiedag!
Bij aankomst bij de mooie vakantieboerderij was het do
cententeam, Sander, Christine, Inge, Robert en Michaël met
onze voorzitter Fred al hard aan het werk om een vegeta
rische soep te koken. Er was in overleg besloten om, in het
kader van duurzaamheid, het gehele weekend vegetarisch
te eten. Het bleek in verband met de intensieve veehoude
rij in Brabant een beetje het thema van het weekend.

Na het eten gaven Wim Steenbakker en Ad Brouwers van
IVN Asten Someren een presentatie over wat zich allemaal
in hun gebied afspeelt. De eerste helft van de presentatie
ging over de voortdurende strijd die natuurbeheerders
voeren met de grootschalige landbouw in Brabant. Na een
mooie uiteenzetting over de historie en kenmerken van het
gebied vertelde hij wat er zoal speelt in de omgeving van
Asten Someren. De omgeving wordt gekenmerkt door heide
met vennen, productiebossen, (gekanaliseerde) beekdalen
en landbouw. 

Na de tweede wereldoorlog kwam de ruilverkaveling en
schaalvergroting in de landbouw en veehouderijen op gang.
Hierdoor groeiden de varkenshouderij en de pluimveebe
drijven enorm, met een mestoverschot tot gevolg. Door
overbemesting heeft de bodem last van structuurverlies,
uitwassing van nutriënten en teveel fosfaat en nitraat. Het
gevolg hiervan is dat het bodemleven afneemt en het op
pervlaktewater vervuild raakt. De tweede helft van de
presentatie ging over de diverse soorten planten en insec
ten in het gebied. 
 
Zaterdagochtend ging de wekker weer vroeg om genoeg tijd
te hebben voor een uitgebreide fietsexcursie, verzorgd door
het docententeam. We startten op de Strabrechtse heide,
richting Beuven. Hier is het grootste natuurlijk ven van
Nederland, waar ook een mooie vogelhut staat. Een door
de drukte van ruim 30 IVN’ers overvallen vogelaar liet ons

heel erg vriendelijk door zijn luxe verrekijker naar de kolo
nie aalscholvers, sternen en een paar lepelaars kijken.
Tijdens de fietstocht stopten we om te kijken welke begroei
ing er is op de stuifzandvlaktes. Er groeit onder andere
spurrie, schapengras en bunt.  We bekeken insectensporen
op een verhoging in het zand.Tijd voor koffie en taart op
het terras!

 
Hierna fietsten we verder naar een mooi plekje aan de
Kleine Dommel. Dit riviertje was lange tijd gekanaliseerd
maar is recent gedeeltelijk weer meanderend gemaakt en
krijgt nu de vrijheid om zijn eigen weg te vinden in het stuk
landschap wat het toegewezen heeft gekregen.
Verdere stoppunten in de route waren kasteel Heeze en een
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viskwekerij. Een viskwekerij verwacht je niet in dit varkens
gebied. Onze docente Inge was nog niet met haar verhaal
begonnen of de eigenaar van de kwekerij kwam naar buiten
en deed als een heuse IVN-gids zijn verhaal. Over hoe hij
besloot over te stappen op iets anders dan varkenshouden,
en hoe ongelofelijk hij door zijn varkenshoudende buren
en gemeenschap is tegengewerkt. Inmiddels is het een
succesvolle plek geworden waar men zelf forel kan vissen.
 
We fietsten verder nog langs ‘De Hoenderboom’. Hier
grensden vanouds vijf gemeenten aan elkaar: Heeze,
Maarheeze, Someren, Lierop, en Mierlo. Door gemeentelij
ke herindelingen is dit aantal teruggelopen tot twee (Hee
ze-Leende en Someren). Ter plaatse bevindt zich een kopie
van de grenspaal die hier vroeger stond.  Vrijwel naast de
Hoenderboom ligt een pingoruïne.
(redactie: Pingo's in ons land ontstonden tijdens de laatste ijstijd.
Een pingo wordt gevormd in een gebied met permafrost, waar
grondwater uit dieper gelegen bodemlagen omhoog wordt gedrukt
en zich onder het stijf bevroren grondoppervlak ophoopt en be
vriest tot een ondergrondse ijsplaat van soms tientallen meters
dik. Bovengronds onstaat een heuvel. Als de permafrost ver
dwijnt, smelt het ijs en de heuvel stort in. Er blijft doorgaans een
krater achter ,die zich vaak vult met water of na verloop van tijd
met veen. Dergelijke kraters worden pingo-ruïnes genoemd.)  
Hier dichtbij ligt het Graf-ven. Naar verluid werden hier in
1595 een aantal vrouwen vermoord, die beschuldigd waren
van hekserij. 
 
Na een zelfgesmeerde lunch in de buitenlucht was het tijd
om weer terug naar ons onderkomen te gaan. Na de inten
sieve fietstocht stond er iets luchtigs op het programma,
namelijk natuurkunst! We hadden een aantal uren de tijd
om individueel of in groepsverband kunst te maken van
natuur. Het was erg leuk en ludiek en leverde hilarische
resultaten op, zoals een vogelnestje als veilig nest wat het
IVN is, en een variant op crocket met twijgjes en takken.

Na een heerlijk vegetarische Surinaamse rijstmaaltijd was
er nog tijd en interesse voor een avondwandeling naar het
nabijgelegen onderduikersdorp, een plek waar in de twee
de wereldoorlog  mensen zaten ondergedoken voor de
“Arbeitseinsatz”. 
 
De volgende dag was het alweer tijd om de boel in te pakken
om daarna op de fiets richting de Astensche Aa te rijden.
Daar kregen we een uitgebreide rondleiding door Jan Ker
sten en Frans Martens van IVN afdeling Asten-Someren. In
de jaren ’60 werd de Aa over bijna heel haar lengte van 50
km gekanaliseerd. Alleen hier, dicht bij haar bron, mocht

de rivier over een lengte van 3 km blijven ‘meanderen’. Hier
konden we goed zien wat het verschil is tussen de eento
nige landbouwgronden en de diverse natuur. Tussen de
meanderende Astensche Aa groeit van alles! Veel bramen,
beuken, hazelaars, wilde kers, wolfspoot (in het water),
ridderzuring, diverse soorten varens, vlierstruiken, wilde
hop, bosbessen, inheemse vogelkers, eiken, berken en in
de drooggevallen ‘dode armen’ van de Astensche Aa
groeien prachtige lisdodden. 
Onze gids vertelde over de vogels die er in het gebied
voorkomen, de kleine- en grote bonte specht, zwarte
specht, groene specht, de tjif tjaf, boomklever, vink, nijl
gans, tuinfluiter en vorig jaar huisde er een ijsvogel bij de
beek. Er komen ook vuurvliegjes en vleermuizen voor.
Onderweg kwamen we sporen tegen van reeën en dassen.
Aan het einde van de wandeling liepen we door een
prachtig veld met pinksterbloemen waar vele oranjetipjes
rondom vliegen. Prachtig!

We kortten het programma in vanwege dreigend onweer
en code geel. Het weekend zat er helaas alweer op. Het was
heerlijk om een weekend op stap te zijn met andere
natuurliefhebbers!

artikel: Arwen Baggen, natuurgids in opleiding
foto's: Sander koopman
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twijg, de doorns zijn goed zichtbaar

Toen ik een jaar of acht was mocht ik een boompje in onze
achtertuin planten. Het was een robinia van amper 20 cm
hoog met venijnige doorns. Toen ik bijna zestien was,
moest het boompje het veld ruimen. Onze achterburen
klaagden dat er geen zon meer op hun terras viel. Het
boompje was zeker een meter of 8 hoog en had drie arm
dikke stammen.  Robinia of acacia (Robinia pseudoacacia)
is een soort die geweldig snel kan groeien, tot een hoogte

Robinia  "een klavertje in het groot"

van zeker 25 meter.
Robinia is een lid van de bonenfamilie (vroeger vlinderbloe
menfamilie genoemd). Binnen deze familie vinden we in
ons land een klein aantal boomvormige soorten, die alle
maal uit verre streken afkomstig zijn. De robinia is bij ons
echter een behoorlijk ingeburgerde soort die ook in onze
bossen voorkomt.
 
De stam van een wat oudere boom heeft een grove schors
met diepe verticale groeven. De kleur van de schors is grijs
tot bruin van kleur. De kroon van de boom is grillig en
enigszins parapluvormig, de takken zijn stevig en kaal.
Robinia heeft een zogenaamd hartwortelstelsel. Dit wortel
stel vormt veel horizontale zijwortels vanuit een penwortel,
die zich diep de bodem inwerkt. Uit de zijwortels kan een

Schors Robinia

boom zich door opslag vermeerderen.
De bladeren zijn oneven geveerd met een groot aantal
deelblaadjes. Deze zijn rondachtig tot ovaal van vorm,
hebben een gave rand en de middennerf treedt uit als een
puntje (loep). De kleur is aanvankelijk lichtgroen en wordt
later enigszins blauwgroen. Overdag staan de blaadjes
horizontaal, om optimaal licht te vangen. ’s Nachts zijn de
blaadjes naar beneden gericht en liggen de nerven van de
bladparen tegen elkaar aan.  Aan de basis van de bladsteel 
bevinden zich, op de plek van de steunblaadjes, twee harde
doorns. Deze blijven aan de twijgen zitten als de bladeren
in de herfst afvallen. Tussen de beide doorns is geen knop
zichtbaar. Deze zit in het weefsel van de tak ingebed.
 
Robinia bloeit in het begin van de zomer met fraaie han
gende trossen van witte geurige tweezijdig symmetrische
vlinderbloemen. De opstaande vlag en de twee zijdelingse
zwaarden staan vrij en de twee kroonbladen die de kiel
vormen zijn gedeeltelijk vergroeid. Binnen de kiel staan 10
vergroeide meeldraden en binnen de meeldraadbuis zit het
bovenstandig vruchtbeginsel met stijl en stempel opgeslo
ten. Doordat één van de tien meeldraden maar over een
heel klein deel vergroeid is met de negen anderen, kunnen
insecten bij de nectar, onder in de bloem, komen. Licht
groene vlekken op de bloem vormen een honingmerk dat
insecten naar het binnenste van de bloem leidt. De helm
knopjes stuiven al, terwijl de bloem nog in knop is. Het
stuifmeel zet zich af in de borstelharen rond de stijl. Deze
borstels voorkomen zelfbestuiving. Vijf, soms oranje ver
kleurde, kelktanden omsluiten als een kommetje de onder
kant van de bloemkroon. Er worden na de bloei trossen met
vijf tot tien centimeter lange afgeplatte roodbruin tot
zwarte peulen gevormd, met een perkament-leerachtige
schil.  Elke peul bevat ongeveer vier tot twaalf zaden, die in
september rijp zijn. De bonen zijn zes tot zeven millimeter
lang, bruin, glad en zeer hard. Ze blijven jarenlang kiem
krachtig. Verspreiding gebeurt vaak doordat in de winter
de peulen door wind worden meegenomen.
Robinia is een populaire straatboom vanwege de fraaie
bloeiwijze. Er zijn een paar andere soorten straatbomen,
die nog al eens met robinia worden verward. Dit zijn de ‘
valse Christusdoorn’ (Gleditsia triacanthos) en de Honing
boom (Styphnolobium japonicum).

Bloeiwijze Robinia 
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De valse Christusdoorn komt in een groot deel van de VS
voor en groeit tot een hoogte van maximaal 40 meter. Hij
vormt meestal een trechtervormige kroon . De schors vormt
grijsbruine platen met opstaande randen en veel lenticellen
(bastporiën), met hiertussen lange vlakke ondiepe lengte
groeven. In Nederland vinden we meest doornloze culti
vars. De twijgen van deze variëteiten zijn enigszins gebo
gen, vrij slank en vertonen verdikkingen, waardoor ze een
enigszins knokig uiterlijk krijgen. Bij het wildtype zijn de
stam en de takken gewapend met grote vertakte doorns tot
ongeveer 18 cm lang. De bloemtrossen zijn op het oog on
opvallend, maar bijzonder bij bijen in trek. De vruchten zijn
lange platte, vaak grillige peulen van wel 20 cm lang. Het
blad lijkt op dat van robinia. De blaadjes zijn echter kleiner
en iets langwerpig. Vaak zijn er ook dubbel-geveerde bla
deren te vinden.
 
De Honingboom is een loofboom met een hoogte tot 30
meter uit Zuidoost-Azië. De schors is grijsachtig bruin en
ondiep gegroefd.  De twijgen zijn diepgroen van kleur met
witte lenticellen. De bladeren zijn oneven geveerd, met 7
tot 17 paar blaadjes. De blaadjes zijn eivormig tot ovaal-
lancetvormig tot 3cm lang, puntig en met een brede wig
vormige tot afgeronde basis. De bovenzijde is glanzend
donkergroen, de onderkant blauwachtig, dicht behaard. De
bladeren kleuren fel geel in de herfst. De boom bloeit rond
eind augustus met fraaie geelwitte bloemtrossen. Het is een
aantrekkelijke bijenplant. De peulen zijn rond, tot 20 cm
lang en rond de zaden ingesnoerd.
Vanuit aangeplante bomen verspreidt robinia zich spon
taan in onze natuur. Het is  inmiddels een vaste bewoner
van onze bossen. Ecologisch gezien is robinia een pioniers
soort. Kiemplanten zijn op allerlei open plaatsen te vinden.
Het is de vraag in hoeverre ze tot volwassen bomen zullen
uitgroeien. Op natte terreinen is het bijvoorbeeld al gauw
te nat voor de soort om zich te handhaven. Op droge
voedselarme grond, kan de soort zeer succesvol uitbreiden.
Door wortelopslag kan een éénmaal gevestigde plant snel
terrein winnen.  Robinia beschikt over wortelknolletjes,
waarmee stikstof uit de lucht wordt omgezet naar eiwit. Dit

Robinia in volle bloei

geeft robinia een groot concurrentievoordeel op arme bo
dems. Het loof van robinia is goed verteerbaar en wordt
snel door de bodem opgenomen. Het gevolg is dat de bodem
onder robinia snel verrijkt. Hierdoor ontstaan vestigings
kansen voor ruigtesoorten als braam, brandnetel en kleef
kruid. Indirect kan robinia zo een behoorlijk schadelijk
effect hebben op de biodiversiteit van kwetsbare terreinen.
 Er is een aantal zoogdieren die ‘s winters de voedselrijke
schors van robinia schillen, maar voor veel dieren zijn bijna
alle delen van  robinia giftig. Voor paarden bijvoorbeeld is
een handje vol schors al dodelijk. Tijdens de bloei in mei
en juni is robinia een perfecte drachtplant voor bijen en
hommels.  In Nederland heeft robinia, zoals veel exoten,
weinig natuurlijke vijanden. Er is een handjevol bladmi
neerders, dat op robinia is gespecialiseerd, waaronder de
robinia-mineermot (Phyllonorycter robiniella) die in de
jaren tachtig van deze eeuw zijn gastheer vanuit de VS is
gevolgd. Op de schors van robinia groeit nagenoeg geen
mos of korstmos.
 
De boom is inheems in het Oosten van de Verenigde Staten.
Robinia is rond  1600 in Europa als sierboom ingevoerd,
waarschijnlijk door de hortulanus van de Franse koning,
Jean Robin. Er staat nog een prachtig exemplaar uit die tijd
bij kasteel Doorwerth. Tegenwoordig is robinia wijd ver
breid in Europa, Noord Afrika, West- en Oost Azië. De
Amerikaanse Indianen gebruikten de wortels voor rode
verfstoffen, de schors en wortels werden gebruikt als
braakmiddel en het hout werd gebruikt voor het maken van
bogen. Robiniahout is sterker dan eikenhout en wordt ge
bruikt als alternatief voor tropisch hardhout vanwege de
ongevoeligheid voor rot. De bloemen worden gebruikt in de
parfumindustrie. De soort is ook van belang voor de ho
ningproductie. Al deze nuttige eigenschappen hebben er
voor gezorgd dat het areaal van deze soort in de afgelopen
eeuw ruim  tien keer groter is geworden. Er zijn grote ge
bieden in Centraal-Europa en in Zuidoost-Azië beplant met
deze soort.
Jetse (foto's en tekst)

Doorns van valse Christusdoorn
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De Biesboschbus en een beverglijbaan:
excursie zaterdag 26 mei 2018
Wouter Nugteren (IVN-er met lintje), Theo van Mens
(KNNV+IVN) en Ellie Fluitsma (KNNV) regelden dat zo’n 40
nieuwsgierigen een dag door de Biesbosch konden wan
delen en varen. Hoe was het daar?
Hier volgt een snapshot van plantjes die we er zoal tegen
kwamen, en vogels en libellen, en vooral van wat we
leerden over het Nederlands gestoei met water sinds de
verschrikkelijke storm van 1421.
 

Het dagprogramma:
In de bus, Biesboschbus-gedichtje van Ivo de Wijs, koffie
met appeltaart, Werkendams museum binnen, museum
buiten, fluisterboot met gids, rondje lopen met Biesbosch
gids Annie, pannenkoek, ijs toe en weer naar huis. En dat
alles bij stralende zon, 28° C een paar irritante vliegen (niet
nader gedetermineerd) en veel vriendelijkheid en vrolijk
heid.
 

Wat is het Nationaal Park De Biesbosch?
Nationaal Park De Biesbosch is een ondiep laguneachtig
zoetwatermoeras van ca. 15x15 km. De voormalige Grote
Hollandsche Waard liep in 1421 grotendeels onder water
tijdens de tweede St Elisabethvloed. De vloed trof dit gebied
dat deels in Zuid-Holland, deels in Brabant was gelegen,
maar liet ook grote delen van Noord-Holland en Zeeland
verdwijnen. Op de linkerhoek van de Grote Hollandsche
Waard was een dijk op onvaste bodem geplaatst, en die
bezweek toen. Men wist wel van die zwakke plek, maar
notabelen hadden de koppen niet bij elkaar gekregen om
te investeren in een deugdelijk fundament. De vesting rond
Dordrecht werd weggeslagen en tientallen dorpen verdwe
nen onder het zeewater dat vanuit die hoek binnenstroom
de.  
De overstroming (Afb 1.) is met prachtige animaties ver
beeld in het eilandmuseum van Werkendam. Ook zie je
hoe, voor de dijkaanleg, het riet en wilgentenen werden
gesneden en gevlochten, voor grote zinkstukken. Zo taai
zijn die tenen dat de breiende moeders twee duimen
meegaven aan de handschoenen van de wilgensnijders.

Dan kon de handschoen ook omgedraaid worden gedragen
en ging dubbel zolang mee. Cordula Rooijendijk beschrijft
deze en andere waterige uitdagingen in haar prachtige boek
“Waterwolven, een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbou
wers en droogmakers”. Een andere boektip over dit onder
werp komt van KNNV-ster Ellie Fluitsma: “Zoet & zout water
en de nederlanders” door T. Metz e.a..
 
Naast het zoute water stroomde eeuwenlang ook zoet water
de Grote Waard binnen, uit Rijn en Maas. Geleidelijk aan
werd het water brak en bereikte regelmatig een stand van
3m boven NAP. 
Met stevige ingrepen, vooral de Haringvlietdam, is in 1973
het overstromingspeil van 3m omlaag gebracht tot max. 30
cm. Sindsdien is er geen getijdenwerking meer. 
In de afgelopen jaren zijn zo’n 30 boerderijen in het gebied
weggehaald of opgehoogd, zodat Rijn en Maas bij hoog
water hier schadevrij kunnen lozen. Nu komt er bij hoog
waterstanden dus alleen nog zoet water het gebied binnen,
iets waar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse boeren blij mee
zijn (Afb. 2.).
 
Maar deze dam heeft sluizen, omdat overtollig rivierwater
richting zee moet kunnen worden geloosd. En dus kan nu
ook aan de vissers van zalm, forel, paling, smelt en elft
tegemoet worden gekomen: de sluizen zullen voortaan in
de paaitijd op een kier staan. Een puur Hollands compromis,
waarbij het Biesboschwater toch zoet zal blijven! 
 

Plantjes
De Biesbosch levert al sinds de 16e eeuw bies, voor biezen
matten. Bies groeide er toen het er nat was, maar sinds het
waterpeil in 1973 gezakt is tot max. 30 cm boven NAP groeit
daar vooral riet. Dit betekent dat ook de laag gelegen
grienden, waar eeuwenlang wilgentenen konden worden
geoogst, nu te droog staan en overwoekerd raken. Om zo’n
griend zijn we heen gelopen, maar voor de populieren is dit
lage peil te nat (zie Afb.3). 
Plantenkenners Anne Troelstra en Olga Bakker wezen ons
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o.a. op de spindotter (Caltha palustris subsp. araneosa), een
dotterbloem die geraffineerd aan wisselende waterstanden
is aangepast Wikipedia zegt het zo: “Vaak is na de bloei pas
goed te zien hoe op de plaats waar de stengel van de plant een
elleboogvorm heeft, op die elleboog witte worteltjes (spinnetjes)
te voorschijn komen. Deze stengel is eigenlijk een bewortelde stek.
Bij hoog water laat de stek los van de moederplant en als de
waterstand zakt blijft hij ergens in de modder steken en kan zo
verder groeien.” Maar dit hoorden we pas bij de pannenkoe

ken, waardoor we de dotters niet op ‘spinnetjes’ hebben
gecontroleerd.
Tijdens de pannenkoeken herinnerde gids Annie zich de
soortnaam weer van de Poelruit (Thalictrum flavum), met
zijn karakteristieke blad . Het was  lekker groen in de
Biesbosch, maar echt spectaculaire flora (lees: zeldzame of
voor het gebied karakteristieke flora) heb ik niet gezien.
Pitrus (Juncus effusus) zag ik en Moerasspirea (Filipendula
ulmaria), Valeriaan (Valeriana dioica), Berenklauw (Hera
cleum sphondylium), Grote klit (Arctium lappa), Zilver
schoon (Potentilla anserina). Anne Troelstra en Olga Bakker
noemden ook nog: Vijfvingerkruid (Potentilla reptans),
Zachte dravik (Bromus hordeaceus), IJle dravik (Anisantha
sterilis), Kropaar (Dactylis glomerata), Rood zwenkgras
(Festuca rubra), Frans raaigras/Glanshaver (Arrhena
therum elatius), Kruldistel (Carduus crispus), Knoopkruid
(Centaurea jacea) Glad walstro (Galium mollugo), Bastaard
klaver (Trifolium hybridum) en Dijkviltbraam (Rubus arme
niacus).
 

Dieren
Ten eerste de bever, Castor fiber, die het landschap in de
Biesbosch naar wens bewerkt. Afschieten zoals in Limburg
is hier niet nodig. De 300 Biesboschbevers kunnen niet bij
landbouwgronden komen en hun aantallen blijven beperkt
tot 1 bever per vierkante km.
Wij zagen hem niet, wel zijn glijbaantjes van de oever af
het water in. En zijn knaagsporen. Altijd van beneden naar
boven; dat kan ook niet anders met zulke onderkaaktanden
(Afb. 4). 
Wel gezien èn noemenswaard: veel Weidebeekjuffers, 
Calopteryx splendens (met een ‘splendid’ zwarte vlek op
haar vliesvleugels) en de Platbuik, Libellula depressa (met
korter lijf dan Gewone oeverlibel, en vrouwtjes want
bruingele buik). 
Ook een Muskusrat of Bisamrat, Ondatra zibethicus, gezien
van heel dichtbij (want opgezet - grapje). Beverratten zijn
er volop, helaas, en dassen, steenmarters en reeën. De otter
is nog niet gesignaleerd. De zeearend heeft een nest, en
zelfs de visarend komt er jaarlijks langs.

Bezoekje waard?
Goed initiatief, dit bezoek aan de Biesbosch. Het is goed
weer eens te beseffen dat wij Nederlanders, ooit in een
moeras zijn neergestreken, terwijl we daar in het dagelijks
leven maar weinig van merken. Fijn georganiseerd en
verzorgd door IVN samen met KNNV. 
door: Victorine van Pelt, IVN-lid
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