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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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Voorwoord
De warmte van de zomer lijkt nauwelijks te willen stoppen. In
middels is het eind september en als je naar de bomen kijkt, lijkt
het vanaf augustus wel herfst. Het blad heeft herfstkleuren en is
voor een deel al van de bomen afgevallen.
 
Mijn tuin die ik vorig jaar opnieuw heb aangelegd, heeft het
duidelijk moeilijk door het gebrek aan water. Ik heb slechts
eenmaal gesproeid. Daarna vroeg ik me af of dat nou de bedoeling
moet zijn, hoe erg het me ook aan het hart gaat om de planten te
zien wegkwijnen. Oproepen om zuinig met water te zijn, geven
mij een schuldgevoel als ik mijn tuin besproei. Bovendien denk
ik dat ik er mijn planten ook een dienst mee bewijs! Hoe minder
water aan de oppervlakte, hoe dieper ze moeten zoeken om het
te vinden en hoe steviger ze wortelen. Inmiddels is er een enkel
buitje gevallen en wat schetst mijn verbazing, mijn planten
krijgen weer kleur. Nou maar hopen dat ze voldoende op krachten
komen.
 
Sinds dit jaar ben ik erg bezig met invasieve soorten. De Japanse
duizendknoop zie ik tegenwoordig overal. Onderweg op vakantie
naar Frankrijk staan ze bijna als bermbossen naast sommige
snelwegen. Is er nog wel een mogelijkheid om er iets tegen te
doen?
 
De nieuwste invasieve soort is de Buxusmot. We zagen het onbe
kende vlindertje met een bruine rand om de witte vleugel het
eerst in Frankrijk. Mooi om te zien! Een beetje brutaal wel, vliegt
je huis in en gaat op de muren zitten. Terug in Nederland vliegt
het hier ook rond. Jammer van je buxushaagjes, want de rupsen
zijn er dol op. Deze exoot komt uit Azië en is Europa aan het
veroveren. Nog even en dan vinden de koolmezen en andere
rupseneters deze rupsen ook lekker en zal de plaag verminderen.
 
Er is genoeg om je te verwonderen. In dit nummer tref je een af
wisselend aanbod van artikelen aan, soms een terugblik, vaak een
vooruitblik, maar ook bespiegelingen en achtergrondinformatie.
Verder een mooi interview door Rob met Anje Oosterhuis.
 
Fred Jansen
 
 
 
 
 
 
Foto voorkant en achterkant door Harm Klinkenberg
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Van het bestuur
Eind juni was er weer een geslaagd IVN-weekeinde. We
werden meegenomen naar een noordelijke uithoek, Sellin
gen, die zo veel moois bood, dat we allemaal verliefd zijn
geworden op deze fraaie omgeving. Oude rivierdalen,
stromende beken, coulissenlandschap en veel kleine
dorpjes die uitstekend op de fiets te bereiken waren. Ik wil
de organisatoren nogmaals bedanken voor hun goede
zorgen en het heerlijke programma.
 
Als bestuur hebben we een aantal stevige onderwerpen op
de agenda. Afgelopen jaar was dat de VOG om ervoor te
zorgen dat we onze kwaliteit ook in een veilige omgeving
aanbieden. Met name bij jeugdactiviteiten en activiteiten
voor kwetsbare ouderen staan dan centraal.
 
Dit jaar is het privacy die besproken moet worden. Een
lastig onderwerp waar veel kanten aan zitten. Alles wat we
publiceren moet extra bekeken worden. Hoe gaan we om
met alle gegevens die we van leden en donateurs beheren?
Hoe doe je dat met mailadressen van bezoekers en mag
dat? We hebben voor de pragmatische aanpak gekozen. Op
de website kun je daar alles over lezen onder de rubriek
Over ons.
 
Vanuit de natuurgidsenopleiding ontwikkelen enkele
groepjes cursisten  wandelingen voor de IVN route App. We
vinden dat een mooi initiatief waarmee we kunnen aan
sluiten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Op pa
gina 8 is daar meer over te lezen.

Afscheid van een warme zomer

 
We kregen ook een vraag van een lid met betrekking tot
cursussen over eten uit de natuur. Is dat wel verantwoord?
Hierover hebben we gezegd dat natuur iets is waar we
zorgvuldig mee omgaan. We vinden dat we met cursussen
steeds dit aspect moeten meenemen. Eten uit de natuur
kan ook op die manier. Grootschalig plukken uit de natuur
moedigen we daarom niet aan.
 
Het najaar staat altijd in het teken van plannen van een
nieuw jaar met allerlei leuke en interessante activiteiten.
Op 19 september hebben we een avond gehad waar ver
schillende leden hebben meegedacht over onze jaarplan
ning. Op 10 oktober spreken we met vertegenwoordigers
van de werkgroepen o.a. over de privacywet, veranderingen
op onze website en vacatures die we daarop willen plaat
sen.
 
De komende maanden zijn er weer veel activiteiten voor
leden, maar ook voor niet-leden. Marijke Vooren doet re
gelmatig een beroep op je voor wandelingen en andere
publieksactiviteiten. Een prachtige kans om je kennis en
passie te delen met geinteresseerden!
 
Geniet van een mooi najaar! Ik hoop dat we elkaar bij een
van de acitviteiten binnen of buiten weer zien.
 
Fred Jansen
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Biodiversiteitje
Draaigroei
 
Op het eerste gezicht zou men het niet zeggen, maar veel
bomen zijn nogal draaierig. Ze hebben een spiraal- of wel
draaigroei, waarbij de houtvezels niet recht lopen, maar
een hoek maken ten opzichte van de stam of de takken.
Hierdoor lopen de vezels als een spiraal door de boom, maar
dat is meestal alleen goed te zien als de bast van de boom
af is. De vezelrichting wordt de draad van het hout ge
noemd. Bijna geen enkele boom bestaat alleen uit een
rechte draad, maar meestal is de draaigroei beperkt.
Sommige soorten staan echter bekend om hun spiraalgroei,
zoals de Draaiden (pinus contorta) die er zelfs zijn naam
aan te danken heeft. De houtvezels kunnen zowel linksom
als rechtsom spiraliseren. Sommige bomen hebben zelfs
lagen met linksom draaiende vezels en andere lagen met
vezels die rechtsom draaien.
 
Maar waarom al dat gedraai? Tot de exotische verklaringen
behoren de rotatie van de aarde, magnetische velden en de
zwaartekracht van de maan. Wetenschappelijk kan wor
den aangetoond dat de spiraalgroei een nuttige functie
heeft bij het verspreiden van water en voedsel door de
boom. Water moet van de wortels naar alle takken en
bladeren worden vervoerd. Voedsel wordt gemaakt in de
bladeren en moet bij de rest van de boom tot in de wortels

foto's: Harm Klinkenberg

terecht komen. Bij bomen met watertransporterende
houtvezels die kaarsrecht omhoog gaan, krijgen de takken
en bladeren aan de linkerkant van de boom  hun water uit
de wortels die aan de linkerkant liggen. Net zo krijgt het
bladerdek aan de rechterkant water van de wortels aan de
rechterkant. Als de wortels aan de linkerkant afsterven of
droog komen te staan, dan krijgen de bladeren aan de lin
kerkant geen water meer en verwelken. Het bladerdek aan
de rechterkant krijgt nog wel water en blijft groen. Als de
houtvezels door de boom heen spiraliseren, bereiken ze
beide kanten van de boom. De wortels aan de linkerkant
(of rechterkant) bedienen dan zowel takken aan de linker
als aan de rechterzijde. Gaan in dit geval de wortels aan de
rechterkant dood, dan voorzien de wortels aan de linker
zijde zowel de linker- als rechterkant nog steeds van water.
Zo kan een door de wind gevelde boom, die nog deels een
verbinding heeft met de wortels, nog heel lang een volledig
bladerdek hebben. Voorwaarde is dan wel dat de boom
spiraliserende vezels heeft.
 
Wist u overigens dat van spiraliserende bomen houten
draaideuren worden gemaakt? Althans dat beweert collega
IVN-er Wil Hegge, die het ook weer tijdens een excursie van
iemand anders zou hebben gehoord!!
 
Harm Klinkenberg
 
(tekst deels overgenomen en bewerkt, uit dagblad Trouw)
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ik niet namens de politie wilde meelopen met de Nijmee
gse Vierdaagse. Dat vond ik wel een uitdaging! Het vereist
uiteraard wel wat meer oefening dan af en toe een wande
ling om met de Vierdaagse mee te doen. Mijn kinderen
waren destijds lid van de GAC (Gooise Atletiek Club) dus ik
besloot toen ook maar lid te worden om het wandelen beter
te beoefenen met behulp van trainingsschema’s en bege
leiding en zo! Dat ging kennelijk goed want binnen een jaar
werd mij gevraagd of ik geen Nordic Walking wandeltrainer
wilde worden! Je weet wel: wandelen met twee stokken!
Dat het wel wat meer is dan dat, leer je tijdens de opleiding
wel! Je loopt echt niet alleen heen en weer te zwaaien en
in de grond te prikken met twee stokken zoals veel mensen
denken maar je leert ze echt te gebruiken om sneller
vooruit te komen! Zeg maar, net zoals een dier al zijn poten
gebruikt. Inmiddels ben ik alweer een jaar of vijf trainer en
ik doe dat met veel plezier!
Met hardlopen heb ik weinig. Ik vind dat je dan minder
geniet van de omgeving dan tijdens het wandelen. Zie je
tijdens het wandelen iets moois, dan stop je gewoon even
om het van dichtbij te bekijken. Dat zul je tijdens het
hardlopen niet zo snel doen!”
 
Op de vraag wat voor haar een belangrijk gegeven is in het
leven, antwoordt Anje: “Dat je er bent, dat je vooral leuke
dingen doet en dat je die dan ook goed doet! Mijn valkuil is
soms wel dat ik de dingen te goed wil doen en te veel wil
doen waardoor het juist niet meer leuk is! Dan moet ik even
gas terug nemen. Ik heb daar zo mijn eigen methode voor!
Als je het over een rode draad hebt in mijn leven, dan is dit
er wel één!”.
 
Pratend over de diverse natuurorganisaties in het Gooi,
merkt Anje op dat het mooi zou zijn als alle (natuur-)eve
nementen meer op elkaar afgestemd  zouden worden. Nu
is het vaak zo dat er meerdere evenementen zijn op dezelf
de dag of in hetzelfde weekend zonder dat organisaties dat
van elkaar weten, laat staan afstemmen!
 
Gezamenlijk terug fietsend, merkt Anje nog op: ”Ik ben wel
heel benieuwd wat de gevolgen zijn voor de paddenstoelen
als het straks herfst wordt na deze enorme lange, hete en
droge periode!“
We gaan het zien!  
 
Rob Le Febre

In gesprek met 
Anje Oosterhuis
 
Na even zoeken treffen we elkaar op het terras van Theehuis ’t
Bluk op de Zuiderheide. Met een graad of 26  - het is begin au
gustus-  is het gelukkig niet zo heet als in de afgelopen dagen en
in de schaduw is het goed uit te houden. We kennen elkaar totaal
niet dus hoogste tijd voor een nadere kennismaking!
 
Opgegroeid in Garrelsweer, een  klein dorp in Groningen,
zo’n 20 kilometer onder Eemshaven, vertrok Anje op 18-ja
rige leeftijd naar Tilburg om daar aan de HTS Ruimtelijke
Ontwikkeling te gaan studeren. “Ik kwam er al snel achter
dat in Nederland de meeste ruimte al was ingedeeld  zodat
ik vervolgens Openbaar Vervoer als afstudeerrichting koos.
Na mijn studie ben ik zo’n 15 jaar werkzaam geweest op
het gebied van openbaar vervoer bij Veluwse Autobus
Diensten  als vervoersontwikkelaar.”
 
“Toen het openbaar vervoer geprivatiseerd werd en Euro
pees aanbesteed moest worden ben ik na een reorganisatie
terecht gekomen bij een adviesbureau voor Timemanage
ment. Via dit bureau werd ik op enig moment op het
hoogtepunt van de economische crisis gedetacheerd als
planner bij de politie. Kort daarna kon ik als planner in vaste
dienst komen bij de Politie Midden Nederland waar ik nog
steeds werk met als standplaats Almere. Het gaat dan om
het maken van werkroosters maar vooral ook zorgen dat
de juiste specialist op het juiste moment dienst heeft. Bij
voorbeeld dat er zaterdagnacht een horecaspecialist dienst
heeft en dat tijdens de spits mensen met kennis van verkeer
en verkeersongelukken aan het werk zijn. Ik moet wel
zeggen dat ik in het begin erg moest wennen aan het hele
ambtenarenapparaat. Het is natuurlijk een administratieve
functie  maar ik wil gewoon dingen uitvoeren zonder al te
veel gehinderd te worden door allerlei regeltjes en proce
dures. Helaas werkt dat niet altijd zo!”
 
Hoe en wanneer ben je bij de natuur betrokken geraakt? Van jongs
af aan al?
“Nee, niet echt! Ik ben opgegroeid op het platte land. Mijn
vader probeerde me wel het één en ander bij te brengen
over bijvoorbeeld de verschillende vogels die je daar kunt
zien maar zelf kwam ik niet veel verder dan het bekende
kbv-tje (klein bruin vogeltje). De interesse in de natuur is
pas later ontstaan. In 1998 zijn wij verhuisd van Ermelo
naar Hilversum. We zijn toen dicht bij de Zuiderheide gaan
wonen en al wandelend met ons gezin, is mijn sluimeren
de belangstelling voor de natuur gegroeid. Het zijn vooral
paddenstoelen die mijn interesse hebben. Daar weet ik
inmiddels wel wat van! Zo’n zeven jaar geleden ben ik eens
met een publieksexcursie van de KNNV meegegaan en ik
was toen behoorlijk enthousiast. Ik ben toen lid geworden
van de KNNV omdat ik vooral meer wilde weten over
paddenstoelen. Helaas kon ik toen bij wijze van spreken
nog geen beuk van een eik onderscheiden en dat is toch
wel erg handig als je bijvoorbeeld wilt weten welke pad
denstoelen je kunt aantreffen bij of op welke boomsoort!
Dus toen maar een cursus determineren er bij gedaan! En
nu loop ik regelmatig mee met de floragroep van IVN!”
 
Anje heeft nog een andere hobby waar ze best wel fanatiek
mee is: “Ik heb altijd wel een goede conditie gehad en
wandel graag. Enkele jaren geleden werd mij gevraagd of
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IVN Route app
De doe-het-zelf-wandelingen zijn al jaren een populaire
verzameling van leuke en interessante routes. Na de uitga
ve in boekjes zijn deze nu op de IVN-website beschikbaar.
Met de volgende stap, de IVN Route App, gaat IVN mee met
de trend van digitalisering van de samenleving. Uit onder
zoek is gebleken dat wandel/fietsroutes via een app in een
behoefte voorzien en een goede uitbreiding zijn op het
aanbod van IVN afdelingen.
 
Vanuit IVN landelijk is het project gestart om de IVN Route
App te laten maken. Deze bestaat uit de app die je kan
gebruiken op een smartphone en de routemaker voor het
maken en beheren van de routes.
 
In deze app kan je een route zoeken op de kaart én aan de
hand van een aantal criteria zoals doelgroep (kinderen of
volwassenen), rolstoelvriendelijkheid, en onderwerp (bij
voorbeeld heide of duinen). Omdat je niet overal een goede
(4G) internet verbinding kan verwachten, haal je de route
van te voren binnen op de app. Na het downloaden kan je
de route starten en krijgt je naast route-informatie ook
informatie over excursiepunten.
 
Op het ogenblik zijn verschillende studenten van de Na
tuurgidsenopleiding bezig nieuwe wandelroutes te ontwik
kelen. Zij doen ervaring op met de routemaker Shoudio. Zij

zullen in de volgende Grote Ratelaar over hun ervaringen
vertellen.
 
Vanaf begin september is de proefversie van de app be
schikbaar waarin een tiental routes beschikbaar zijn. Het
is bedoeling dat ook onze doe-het-zelf-wandelingen op
termijn beschikbaar zijn in de IVN Route App. Vandaar deze
oproep: we zoeken leden die handig zijn met de computer
en de bestaande routes in de IVN Route App willen zetten.
Je kan dit kenbaar maken aan Kees Oudshoorn (coördinator
Werkgroep Doe-het-zelf-wandelingen) of Michaël Gründe
man.
 
Michaël Gründeman
 

8



Grote Ratelaar

Trekvogels en
wintergasten
Trekvogels zijn vogels die een verschillend zomer- en
winterkwartier hebben en zich daartussen op regelmatige
tijden verplaatsen. Wintergasten zijn vogels die alleen ’s
winters regelmatig bij ons voorkomen maar elders broed
den.
 
Jaarlijks trekken miljoenen vogels vanuit het hoge noorden
naar zuidelijke streken. Zij verlaten de streken waar zij zich
hebben voortgeplant omdat er daarna minder voedsel
aanwezig is.
In  de tweede helft van juli verzamelen de gierzwaluwen
zich met hun jongen voor hun verre reis naar Zuid-Afrika
om daar te overwinteren. Ook volwassen koekoeken ver
trekken dan al, zij laten hun jongen achter die verzorgd
worden door hun pleegouders totdat ook zij begin septem
ber geheel zelfstandig ´s nachts  naar Afrika vertrekken.
Inmiddels is er veel  bekend waarom vogels trekken. Begin
1900 werden er voor het eerst vogels voorzien van een ring
om de poot, daarna werd pas duidelijk waar zij vandaan
kwamen en naartoe gingen. Daarvoor dacht men dat de
zwaluwen ´s winters in de modder wegkropen of naar de
maan vlogen. Van de koekoek werd gezegd dat deze in de
winter veranderde in een sperwer.
De piek van de grote trek ligt in de eerste weken van sep
tember. Miljoenen kust- en wadvogels maken een tussen
stop in het waddengebied om op te vetten voordat zij verder
gaan. Duizenden spreeuwen en zwaluwen verzamelen zich
in grote groepen in de avondschemering en strijken neer
op veilige, rustige plaatsen om de nacht door te brengen.
Ook in de rietstroken op het Naardermeer en langs de kust
van het Gooimeer in Huizen is dit fenomeen te volgen.
Roofvogels, insectenetende zangvogels, eenden, ganzen en
zwanen, allen zijn op drift terwijl ook grote aantallen
wintervogels waaronder kievieten, kramsvogels , koper
wieken, eenden, ganzen en zwanen in ons land verblijven.
Wanneer het ook hier streng gaat vriezen, vertrekken zij
zuidelijker  tot voor de vorstgrens. Zelfs het roodborstje is
weg, deze wordt vervangen door de Russische en Scandi
navische roodborsten. Van mezen is bekend dat zij kunnen
omschakelen van het eten van insecten naar zaden. Hun
kliermaag verschrompelt en de spiermaag neemt het over
waardoor zij hier kunnen blijven om zaad te eten. In het
voorjaar verandert dat weer.

 
Dat er in de wintermaanden ook bijzondere soorten rond
zwerven en soms in tuinen terecht kunnen komen, bewijst
het volgende verhaal dat ik afgelopen winter meemaakte.
 
De Grote Gele Kwikstaart welke een binding heeft met
stromende beekjes en riviertjes zat tijdens de “Russische
Beer” van 18 februari tot 25 maart jl. plotseling in mijn
achtertuin. Mijn vrouw Ans ontdekte hem onder de tuin
lamp waaraan in een metalen beschermhoesje een insec
tenvetblok van Vivara zat voor de meesjes. Geregeld zat er
een huismuis in die daar heerlijk aan zat te knabbelen. Een
klein hoopje gruis daaronder bleek goed genoeg voor de
grote gele kwikstaart die daardoor regelmatig terug kwam
om wat te eten. Nu fotografeer ik regelmatig vogels en
dacht, misschien is dit mijn kans om hem van dichtbij te
kunnen fotograferen. Snel op de fiets richting dieren spe
ciaalzaak voor levende meelwormen. Om hem te laten
wennen strooide ik die dag regelmatig een paar meelworm
pjes onder de buitenlamp naar buiten en met succes. De
volgende morgen de schuurdeur wagenwijd open gezet en
achter een camouflagenet, ingerold in een paar dekens
languit plat op de ijskoude vloer wachten totdat hij weer
terug kwam. Een enkele keer bleef hij langer dan een uur
weg zodat na een aantal foto´s te hebben gemaakt ik bijna
onderkoeld het wel genoeg vond. Dit moet toch anders
kunnen. De volgende morgen vroeg een houten paal in de
grond geslagen daar bovenop een lava steen, een paar
meelwormen er op en in de schuur achter het camouflage
doek warm aangekleed in een luie stoel wachten tot hij
kwam. Het duurde even voordat het lukte de vogel op de
verhoogde positie te krijgen. Eindelijk mooiere foto´s maar
toch jammer die lelijke achtergrond van de schutting. Met
gekleurde platen etalage karton als achtergrond heb ik bijna
iedere dag zitten experimenteren totdat de grote gele
kwikstaart op 25 maart niet meer terug kwam.  
 
Bertus van den Brink

Gele kwikstaart (foto: Bertus van den Brink)

Kramsvogel (foto: Bertus van den Brink)
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Het verschil
Grote en Kleine ratelaar
 
Tijdens het IVN-weekend in het Groningse Sellingen
kwamen we ze weer eens tegen: velden vol lichtgeel ge
kleurde ratelaars. En steeds vragen we ons dan af: “Is het
de grote of de kleine”? Waarom kunnen we niet genieten
van de bonte weides vol bloemen maar willen we precies
weten hoe de planten heten? Als je inventariseert is het
essentieel de exacte naam te kunnen noteren. Daarom heb
ik de eigenschappen van de grote en de kleine ratelaar op
een rijtje gezet.
De ratelaar hoort bij de Bremraapfamilie. Dat zijn parasie
ten zoals de bremraap zelf die helemaal geen bladgroen
heeft of halfparasieten als ogentroost, kartelblad en rate
laar die aanvullende voedingsstoffen van een andere plant
gebruikt. Ze groeien ten koste van de gastheer. De ratelaar
geniet mee van het werk van de wortels van grassen. Dat
betekent dat de grassen minder uitbundig zullen groeien
op plaatsen waar ratelaar staat.
Met behulp van de Oecologische Flora en de Heukels heb
ik de verschillen en vooral ook de overeenkomsten op een
rijtje gezet.
 

Een aantal eigenschappen zijn bij beide soorten hetzelfde:
ze zijn nauwelijks behaard. Dit ter onderscheid van de
harige ratelaar, een plant uit Zuid-Limburg.
Ratelaars zijn laag tot middelhoog; dat wordt vooral be
paald door de omstandigheden. De bovenste tanden van
de driehoekige schutbladen zijn kleiner dan de onderste.
 
Het belangrijkste verschil is de stand van de onderlip. Bij
de grote ratelaar staat de onderlip aan beide kanten van de
bovenlip als twee handjes omhoog, terwijl ze bij de kleine
ratelaar naar voren steken. Verder is de kleine veel donker
der gekleurd dan de grote. Dat gaat zeker op voor de
schutbladen.
Om het lastig te maken kunnen ze hybrides vormen op
plaatsen waar beide soorten samen voorkomen. Op arme
standplaatsen wordt de grote ratelaar minder groot en is
minder vertakt zodat verwarring met de kleinere soort
mogelijk is.
In Nederland is de grote ratelaar een wijdverbreide soort:
deze is overal te vinden behalve in de zeekleigebieden in
het noorden en in de Flevopolders. Evenmin in de droge
delen van de Veluwe en op de grens van Noord-Brabant en
Limburg.
De kleine ratelaar is veel minder algemeen en gaat achter
uit en is volgens de verspreidingsatlas in het Gooi nu niet
meer te vinden.
 
Christine Tamminga-Smeulders

Grote ratelaar (foto: Jaap van der Vliet)

Kleine ratelaar (foto: Jaap van der Vliet)
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foto's: Rob Le Febre

Het mooiste partijtje ooit!
Slootjesdag in Cruysbergen

Op je buik waterbeestjes vangen in een slootje en kijken naar alles
wat in het water beweegt. Hoe mooi is dat! Niet veel kinderen
kunnen dat nog doen helaas. IVN Nederland heeft daarom vijf
jaar geleden de nationale Slootjesdagen ingesteld en dat werd een
groot succes. Onmisbare landelijke reclame en gratis promotie
materiaal.
 
Overal in Nederland gingen IVN-ers op zoek naar een mooie
locatie. Zo kwamen wij uit op Cruysbergen, een prachtig
postzegeltje nieuwe natuur met handige bruggen over
oude zanderijsloten. 
GNR gaf toestemming. KNNV werd om hulp gevraagd.
Contact met scouting Erica die in een naastgelegen bosrand
hun honk hebben was er al. Weer mochten we hun verblijf
voor een dag lenen. Met dank aan Gerard van der Nat en
zijn team. Als tegenprestatie mogen kinderen van scouting
gratis mee of op een ander moment met ons waterbeestjes
vangen. Zo werken we al een paar jaar samen.

Ook dit jaar werd op een prachtige zomerse dag onder
leiding van Liesbet Dirven en Brigitte Mohede een succes
volle slootjesdag georganiseerd. Het weer was prachtig.
Rond het scoutingcentrum stonden flessen met op naam
gebrachte planten en aquaria met waterbeestjes, Ellie
Fluitsma van het KNNV had haar microscopen al in stelling
gebracht en het houtvuur was al opgestart.
 
Bij aankomst kregen alle kinderen een button en een eigen
zoekkaart voor waterbeestjes. In groepjes van zo’n acht
kinderen (in de leeftijd van 6 tot 11 jaar) vergezeld door
ouders, gingen de gidsen Brigitte, Ita, Erik, Franca, Ellie en
Truus het gebied in. De grote ratelaar, de ogentroost, de
paarse orchideeën, de kleine en grote rietsigaren en de
waterlelies bloeiden op dat moment uitbundig.

Bootjes maken van riet, verwonderd raken over die vernuf
tige zonnedauw, ruiken aan de watermunt, parfum maken
van zelfgevonden geurige planten en met je blote voeten
door het natte mos lopen, kijken naar een buizerd in de
lucht of een ringslang in het water…….

Dan nog het allermooiste: waterbeestjes vangen, bekijken
en benoemen bij de brugwachters Rob en Machteld. Er
werden heel wat soorten gevonden en in witte bakken
gedaan, waaronder watertorren, waterschorpioenen,
bootsmannetjes, schaatsenrijders, larven van libellen,
watermijten, poelslakjes, posthoornslakjes en een enkel
visje. Om er een wetenschappelijk tintje aan te geven kon
je dit jaar voor het eerst je gegevens doorsturen naar een
speciaal meldpunt. NB Het bootsmannetje werd landelijk
het meest geteld.
Terug bij het troephuis kon je onder toezicht een eigen
stokbroodje bakken, een glas muntthee drinken, nog even
door de microscoop kijken of lekker aan het klimtouw
hangen.

Er was ook een verjaardagspartijtje bij en na afloop werd
door de feestgangers gemeld dat dit het mooiste partijtje
‘ooit’ was geweest. Een mooier compliment kun je als
jeugd-natuurgids niet krijgen.
Volgend jaar weer.
 
Truus Houwers
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Extreem weer
De zomer van 2018 lijkt in Nederland alle records te breken.
Met wie kun je dan beter praten dan met Jos Werkhoven
van weerstation De Arend in Kortenhoef.
 
In 1978 kwam Jos in Kortenhoef wonen en had meteen een
flinke vorstperiode. Al schaatsend kon hij zijn omgeving
verkennen en sindsdien kan hij niet wachten tot er weer
geschaatst kan worden. Zijn interesse voor het winterweer
was gewekt. Na de aanschaf van een zeilboot kwam daar
ook het zomerweer bij. Sinds 2002 doet hij, net als zo’n 500
andere amateur-weermannen, allerlei weerkundige metin
gen. De metingen worden verwerkt met de computer, ie
dere 6 uur een nieuwe run, en de data worden vervolgens
door de grote weerstations (Weerplaza, KNMI) verwerkt.
Jos meet luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur, wind
en de hoeveelheid regen. Ik had verwacht een tuin vol
apparaten aan te treffen, maar niets is minder waar: slechts
een vijftal kleine, op zonnecellen werkende, apparaten.
Deze moeten wel opgesteld worden volgens strikte regels:
temperatuur meet je op een hoogte van 1.50 mtr., grastem
peratuur vlak boven kort gemaaid gras. Het verschil tussen
de temperatuur op 1.50 en vlak boven gras, kan namelijk
zo’n 8 graden bedragen. Dit is o.a. van belang voor de
boeren (“vorst aan de grond”). De wind wordt gemeten op
een hoogte van 10 mtr. en regen wordt opgevangen in een
speciale regenmeter.
 
Maar dan nu de zomer van 2018
 
Op de website van weerstation De Arend is onderstaande
tabel te vinden met metingen vanaf 1901. Dat het klimaat
aan het veranderen is, is genoegzaam bekend en in de tabel
wordt dat heel duidelijk. De gemiddelde jaartemperatuur
bepaalt de volgorde in de tabel. Zonneuren en neerslag
volgen dan.

Van alle jaren uit de 21e eeuw staan er 16 in de top 25 van
warmste jaren. Slechts 2001, 2010 en 2013 komen later.
Zeven jaren daarvan staan in de top 10. Qua zonneuren
springt 2018 er met 1624 uur uit, slechts 2003 en 1959 (1629
resp. 1657 uur) komen in de buurt.

 
En hoe droog was het deze zomer? Dat is ook af te lezen in
de  tabel. Het was heel droog, maar 1921 was nog veel
droger met 270 mm gedurende het hele jaar.
(Voor de laatste maanden van 2018 zijn de gemiddelden
genomen, die kunnen uiteraard nog veranderen.)
 
En hoe wordt de winter?
 
Koude winters (met Elfstedentochten) waren allemaal in
jaren waarin weinig vlekken op de zon te zien zijn (zonne
vlekken zijn al door Galileo in 1613 ontdekt). Dit jaar zijn er
ook weinig zonnevlekken, dus de verwachtingen van Jos
zijn hoog gespannen!
 
Met dank aan Jos Werkhoven van weerstation De Arend.
 
Maartje Hogenboom
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Column: Privacy
Onlangs kwam mijn eega thuis met een te tekenen verkla
ring van haar werkgever in het kader van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG), door velen ook
wel de wet op de privacy genoemd. De tekst bestond uit één
lange, bijna onbegrijpelijke zin vol met ge- en verboden die
volgens mij rechtstreeks uit één of ander ambtelijk stuk
was weggekaapt. Na tien keer lezen, begreep ik het enigs
zins. Ik zei tegen mijn eega: “Volgens mij komt het er op
neer dat jij behalve met collega’s verder met niemand meer
mag praten over je werk zonder schriftelijke toestemming
van bovenaf. Ook niet met mij dus!”. Sindsdien wil zij mij
alleen nog maar vertellen dat zij heeft gewerkt! Geen sap
pige details meer over collega’s of klanten en wat er zoal is
voorgevallen op het werk. Helemaal niet leuk meer, dat zult
u wel begrijpen! De sfeer is te snijden! Uitlaatklep weg! Zij
moet het nu allemaal opkroppen! Misschien herkent u dat
ook wel! Uiteraard overdrijf ik lichtelijk maar er zit wel iets
geks in al die maatregelen die dienen om ons te bescher
men. Ik heb tegenwoordig het idee dat ik er meer last van
heb dan voordeel! Een ander voorbeeld ter illustratie: is er
een leuk natuurevenement dan is het altijd aardig om daar
een verslagje met een actiefoto van te maken voor bijvoor
beeld de Grote Ratelaar of onze eigen IVN-facebookpagina
die u ongetwijfeld dagelijks bekijkt! Staan daar personen
op met duidelijk herkenbare gezichten? Pas op! Zonder
toestemming niet publiceren! Ik heb daar best wel begrip
voor hoewel het niet altijd gemakkelijk is!  Toestemming
vragen voordat je de foto maakt, zou kunnen maar haalt
vaak de spontaniteit uit een foto! Bij het achteraf vragen

foto: Rob Le Febre

om toestemming is de kans groot dat deelnemers al zijn
vertrokken voordat jij hebt bepaald welke foto je gaat ge
bruiken! Wat ik regelmatig toepas is het fotograferen vanaf
de achterkant of van bovenaf waardoor gezichten niet meer
of nauwelijks herkenbaar zijn! Dat je iemand nog steeds
kunt herkennen  aan de kleding of het figuur, is dan van
minder belang, denk ik!  Gelukkig zijn er tegenwoordig ook
vele fotobewerkingsprogramma’s te verkrijgen al dan niet
gratis. Een optie die ik soms toepas is het “blurren”, het
onherkenbaar maken van een gezicht. Dat ziet er dan wel
uit als een pappige massa maar je krijgt er geen gezeur meer
over! Zo heb ik eens van een groepsfoto iedereen op één
persoon na, weg ge-“blurred” omdat ik geen toestemming
had gevraagd! (zie foto). Ik kan u vertellen: de vooral primi
tieve reacties waren niet leuk van de overgebleven persoon
omdat zijn harem er niet goed op stond! Ja, zo kan dat gaan!
Het gebruik van andermans plaatjes vanaf internet draagt
ook veel risico’s met zich mee! Je kunt toestemming vragen
aan de eigenaar als die vermeld staat en hopen dat je ooit
een antwoord krijgt! Ook zijn er databases waarin vrij te
gebruiken foto’s staan maar zelfs dan blijft het oppassen
waarvoor je ze gebruikt en of het wel echt gratis is, heb ik
mij laten vertellen! Ik pleit dan ook voor een gratis te ge
bruiken wereldwijde databank waar niet alleen afbeeldin
gen staan van alles wat leeft en groeit en bloeit maar ook
van alles wat ooit is gemaakt of ooit was!  “Iedereen is van
de wereld, de wereld is van iedereen!” om maar eens de
woorden van de overleden zanger Thé Lau aan te halen! Ik
maak alvast een beginnetje op mijn eigen computer want
dat gaat een flinke lijst worden!
 
Rob Le Febre
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Plataan
Het is een warme en droge zomer geweest. Veel bomen en
struiken hebben hun blad al grotendeels laten vallen. Ze
zijn als het ware in een vervroegde herfst geforceerd. Pla
tanen daarentegen lijken echt van deze zomer te hebben
genoten. Ze hebben letterlijk hun jas er bij uitgetrokken.
Overal zie je rond platanen grote plakken schors liggen. De
stammen van de bomen en de grote takken zijn ineens
lichtgeel van kleur. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door
diktegroei van de stammen en de takken, waardoor deze
letterlijk uit hun schorsjas zijn gebarsten. Voor platanen
was dit jaar een feest. Dat is voor mij een reden om iets
over deze indrukwekkende bomen te vertellen.
 
Platanen zijn grote bomen, met een typische gladde schors
die in platen los laat. Ze wortelen vaak diep. Het wortelstel
sel is enigszins hartvormig. Er is een centrale penwortel
met breed uitlopende zijwortels die op hun beurt loodrecht
naar beneden groeiende zijwortels maken (zinkers). De
twijgen zijn rond en hebben groen merg. De bladstand is
verspreid, de knoppen staan om en om langs de twijgen
ingeplant. Hierdoor zigzaggen de twijgen enigszins.
Het blad is enkelvoudig handvormig gelobd tot gedeeld.
Anders dan bij Esdoorns, ontspringen de grote nerven van
de lobben niet vanuit één punt. Het blad is zeer variabel
van grootte. Op jonge bladen zijn vaak sterharen te vinden.
Er is geen eindknop. De voet van de bladeren sluit volledig
om de knoppen voor volgend jaar heen. Het bladlidteken
vormt een  ring rond de knop. De knoppen zijn enigszins
conisch van vorm en hebben slechts één knopschub.  In
Nederland zijn platanen altijd bladverliezend. In Zuid Eu
ropa komen ook exemplaren voor die ’s winters groen
blijven.
 
Platanen zijn éénhuizig; er zijn dus mannelijke en vrouwe
lijke bloemen op één plant. Zowel mannelijke als vrouwe
lijke bloemen groeien in dichte, bolvormige hoofdjes aan
een lange steel, de mannelijke bloemhoofdjes groeien op
de éénjarige twijgen, de vrouwelijke hoofdjes staan eind
standig op de nieuwe twijgen. De bloempjes zijn 3 tot 7-
tallig, met kleine kelk- en kroonbladen; de mannelijke
bloempjes hebben evenveel meeldraden als kroonbladen.
De meeldraden vormen een soort kapjes over de bloempjes.
De bloeiwijze heeft daardoor iets weg van een balletje,

Schorsval als gevolg van diktegroei van de boom

Platanus orientalis uit: Nouveau Traité des Arbres Fruitiers (Duhamel du
Monceau) (1800–1819)

waarin allemaal gele spijkertjes zijn geslagen. Als het waait
werkt het geheel als een soort peperbusje, waar het stuif
meel uit stuift.
De vrouwelijke bloempjes vormen rode stempels, waardoor
de vrouwelijke hoofdjes eind april een opvallend rode kleur
krijgen. De vruchtjes zijn dopvruchten met aan de voet een
krans van lichtbruine haren. De vruchthoofdjes laten de
vruchtjes pas in de winter uitvallen, vaak blijven alleen de
bruine haren op het hoofdje achter.
Van origine zijn platanen net als populieren bomen uit ri
vierbossen. Het zijn licht-minnende bomen met een voor
keur voor vochtige, leemhoudende grond. Ze kunnen
vreemd genoeg uitstekend tegen periodes van grote
droogte. Ze zijn bestand tegen strooizout, luchtvervuiling
en genadeloos snoeiwerk. Kortom, platanen zijn perfecte
stadsbomen en dat is in ons land dan ook hun belangrijkste
toepassing.
 
De Platanaceae vormen een zelfstandige plantenfamilie
met slechts één geslacht: Platanus.
Wereldwijd zijn er maar acht soorten bekend waarvan er
zes uit Noord-Amerika stammen, één soort uit Zuidoost-
Europa en Klein Azië afkomstig is en één soort uit Zuidoost
Azië. In Nederland kennen we twee soorten: de oosterse
plataan (Platanus oriëntalis), afkomstig uit Zuid-oost Euro
pa/Klein Azië en de gewone plataan (Platanus x hispanica).
Deze twee soorten lijken sterk op elkaar. Dat is niet zo’n
wonder, want de gewone plataan is een kruising tussen de
oosterse plataan en de Sycamore (Platanus occidentalis) 
uit Noord Amerika. De gewone plataan werd voor het eerst
beschreven in 1663. Sindsdien heeft deze snelgroeiende
hybride de wereld veroverd als stadsboom. In de stad
Londen is naar schatting 60% van de bomen een plataan.
Voor het onderscheid tussen de oosterse en de gewone
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plataan zijn er twee vuistregels. Het blad van de gewone
plataan is tot de helft ingesneden (handlobbig tot handsple
tig). Het blad van de oosterse plataan is tot voorbij de helft
ingesneden (handspletig tot handdelig). Het tweede ver
schil is het aantal bloem/vruchthoofdjes per bloeisteel. De
gewone plataan heeft één tot twee bloemhoofdje per
bloeisteel. De oosterse heeft er twee tot zes per bloeisteel.
 
Platanen kennen weinig ziekten en plagen. De belangrijkste
zijn een tweetal schimmelinfecties.  Bladvlekkenziekte
(Gnomonia platani /Gloeosporium platani) is niet dodelijk
maar kan wel leiden tot ernstig bladverlies. Vooral bij de
gewone plataan en de Sycamore veroorzaakt Ceratocystis
fimbriata f. platani een dodelijke verwelkingsziekte. Deze
ziekte dringt de plant binnen door beschadiging van de bast
en door snoeiwonden. Daarnaast is er sinds de jaren zestig
nog de plataanvouwmot (Phyllonorycter platani), die in het
najaar mijnen in het blad vreet. Of de boom hier last van
ondervindt is nog maar de vraag.
 
Het hout van plataan is taai en splijtvast, maar niet bijzon
der duurzaam en daarom minder geschikt als constructie
hout. Toch zouden volgens overlevering, de oude Grieken
platanenhout hebben gebruikt voor de bouw van hun
oorlogsschepen. Platanenhout is bijzonder gewild in de
meubelindustrie.,Het heeft een mooie tekening en het is
goed te bewerken. Als het hout zogenaamd kwartiers
(dwars op de jaarringen) wordt gezaagd, heeft het een kant-
achtig patroon. Dit maakt platanenhout populair als fineer,
het zogenaamde “lace wood”.  In de volksgeneeskunde
speelt plataan geen grote rol. Afkooksel van de bast werd
gebruikt voor de behandeling van kaakabcessen. Platanen
werden al door de Grieken en de Romeinen als straatbomen
gebruikt. Hippocrates de grondlegger van de moderne ge
neeskunde  gaf les in de schaduw van een plataan. Op Kos
staat nog altijd een (inmiddels al 500 jaar oude) stek van de
originele boom van Hippocrates.
 
Platanen worden grote indrukwekkende bomen die een
hoge leeftijd bereiken. Van de Sycamore zijn exemplaren
van ruim 600 jaar bekend. Van de Oosterse plataan zijn in
Europa diverse zeer oude exemplaren bekend, van waar
schijnlijk rond de 2000 jaar oud.

Vruchthoofdjes van Platanus oriëntalis van het huidige en he voorgaande
jaar. Bij de laatste zijn nog duidelijk de haarkransjes zichtbaar, de
vruchtjes zijn al uitgevallen

De leeftijd is vaak moeilijk te bewijzen, omdat oude plata
nen vaak hol zijn. Zo heeft Voorburg een zogenaamd
3000-jarige plataan, die in de 17e eeuw is geplant.
 
Het indrukwekkende karakter van platanen heeft geleid tot
 een uitgebreide mythologie.
Platanen waren bij de oude Grieken gewijd aan de genieën
(de beschermgeesten). In de Romeinse tijd moest op Sicilië
belasting worden betaald om in de schaduw van een pla
taan te mogen zitten. Deze bomen kregen wijn in plaats
van water.  Rond het jaar 480 voor Christus trok Xerxes van
Perzië met een leger van meer dan een miljoen man op om
Griekenland te veroveren. Tijdens deze veldtocht kwam hij
een reusachtige plataan tegen. De boom werd volgehangen
met sieraden en goud om de goden gunstig te stemmen.
Het mocht niet baten. Xerxes werd door de Grieken versla
gen.
 
Jetse Jaarsma

Platanen kunnen zeer groot worden. Dit exemplaar in Utrecht is nog volop
in de groei
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Libellenexcursie
Op 11 augustus jongstleden verzorgde Willem-Jan Hoeff
nagel een libellenexcursie in het Woldlakebos. Het weer
was wat afgekoeld. Minder goed voor het vliegen van de
vlinders en libellen, maar prima voor ons, excursiegangers.
Bij het natuurcentrum van Staatsbosbeheer in de Weerrib
ben stonden Willem-Jan en Rietje ons op te wachten. Het
laatste stukje naar het Woldlakebos zijn we achter hen aan
gereden, want zelf hadden we het nooit gevonden.
 
Het Woldlakebos ligt op de grens van de Weerribben. Het
is een afwisselend landschap met struiken, bos en weilan
den. Willem-Jan, is vorig jaar naar het nabijgelegen Steen
wijkerwold verhuisd. Hij vertelde iets over de plannen om
vanuit de Weerribben en de Wieden natuurverbindingen
te maken naar naburige natuurgebieden in Friesland en
Overijssel. Zelf vindt hij het verschil tussen Ankeveen en
de Weerribben/Wieden niet zo groot, behalve dan dat er
een paar andere soorten libellen en vlinders te zien zijn.
Het was half bewolkt en het waaide af en toe nogal hard.
Wij dachten dat wind ongunstig zou zijn voor het zien van
libellen en vlinders, maar op deze plek was niets minder
waar. De libellen en vlinders zochten beschutting in de luwe
gedeelten tussen de struiken en bleven daar, verrassend
genoeg, lang zitten.
 
Eén van de mooiste waarnemingen was een drietal paar
denbijters die boven elkaar in een rietstengeltje hingen.
Waarschijnlijk om op te warmen.  We zagen ook de bloed
rode heidelibel en de Kempense heidelibel. Deze laatste is
te herkennen aan de vlekjes op het achterlijf, bij zowel het
mannetje als bij het vrouwtje. Een zwarte heidelibel liet
zich zien en ging zomaar bij iemand op de hand zitten.

Waarnemingen
Bloedrode heidelibel
Kempense heidelibel (mannetje en vrouwtje)
Paardenbijter
Tengere pantserjuffer
Gewone pantserjuffer
Zwarte heidelibel
Grote keizerlibel
Steenrode heidelibel
Groene glazenmaker
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Klein koolwitje
Gouden sprinkhaan
Moerassprinkhaan
Gewone wesp
Bruine kikker

Zwarte heidelibel (mannetje)

Groene glazenmaker

Daardoor kon iedereen hem goed bekijken en fotograferen.
 
Een andere bijzondere waarneming was een grote keizer
libel die een paardenbijter (ook een grote libel) aan het
opeten was. Het vond plaats op het pad waar we liepen.
Toen de grote keizerlibel weg vloog lagen kop en lijf van de
paardenbijter los van elkaar in het gras.
 
We liepen langs een mooie sloot die uitkwam op een klein
plasje. Hier vloog de groene glazenmaker, een zeldzame
verschijning, die zijn eitjes alleen maar op krabbenscheer
afzet. Daar was voldoende van aanwezig in het slootje.
Inmiddels was het drie uur geweest en iedereen was moe
van de wandeling, die overigens niet langer is geweest dan
1000 meter.
 
Samen besloten we om nog wat te drinken en daarna de
terugweg te aanvaarden. Zo is een mooie dag besloten en
we komen graag nog eens terug met dank aan onze gids en
libellenkenner Willem-Jan Hoeffnagel. De overige waarne
mingen staan elders op deze pagina.
 
Ellie Fluitsma (tekst en foto's)

17Oktober 2018



Grote Ratelaar IVN  GOOI & KNNV GOOI

Ons GNR
Soms gebeuren er dingen waar je haren van te berge rijzen.
Niet bij iedereen want er zijn mensen zonder haren. Zoals
ik helaas.
Weer serieus. Ons prachtige Goois Natuur Reservaat kreeg
een opdonder en moest dat, oh schande, uit onze krant
vernemen. Gelukkig dat we die krant hebben. Geen bericht
naar het GNR om een overleg te starten. Nee, simpelweg
een bericht in de krant dat er van zowel de stad Amsterdam
als provincie geen geld meer te verwachten is om dit
prachtige gebied op de been te houden.
Schandalig mag ik dat noemen.
 
Zoals jullie weten is ons reservaat begin jaren 1930 ont
staan. Nadat de schapen het veld hadden geruimd dreigde
onze hei te verdwijnen en in plaats daarvan zou alleen maar
bos overblijven. Gelukkig kwamen vele mensen in het ge
weer. Zij zorgden dat linksom of rechtsom de hei moest
blijven bestaan. En dat gebeurde.
 
De Provincie, de stad Amsterdam en de zes Goois gemeen
ten richtten samen het Goois Natuur Reservaat, GNR, op.
Zowel de provincie als de stad Amsterdam gaven te kennen
dat veel van hun inwoners graag een uitstapje naar het GNR
maakten om te genieten van de prachtige natuur.
De twee kampeerterreinen in het GNR waren beide goed
deels bezet door Amsterdammers. De bekende Franse
Kamp was voor 99% Amsterdams. Nog steeds komt de
overgrote meerderheid van de kampeerders daar uit Am
sterdam.
(Noot van de redactie: Het kampeerterrein De Heidebloem
is inmiddels weer teruggeven aan de natuur rond 't Laer)
 
Ik weet niet of er statistieken bestaan waar in te vinden is
hoeveel mensen uit Amsterdam en omgeving, heden ten
dage ons mooie Gooi bezoeken. Dat het er veel zijn denk ik
wel zeker.

De acht deelnemers aan het GNR worden opeens geredu
ceerd tot zes. Dat betekent veel minder geld en dus ook veel
minder mogelijkheden om ons reservaat in goede staat te
houden. Heel jammer is dat er zowel vanuit de stad als de
provincie heel vrolijk ons mooie gebied gratis en voor niks
mogen blijven komen.
 
Als deze snode plannen worden doorgezet stel ik voor om
het GNR stevig te omheinen en af te sluiten en ingangen te
plaatsen waar men tegen betaling naar binnen kan. Uiter
aard krijgen op de één of andere manier onze Gooiers
gratis toegang. Kijk ik als Eemnesser even zuur! Al krijg ik,
na veertig jaar voor het GNR gewerkt te hebben, misschien
wel een gratis kaart. Maar alle buitenstaanders moeten
betalen. Wat zullen die Amsterdammers  zuur kijken.
Vooral de kampeerders op de Franse Kamp. Elke dag
betalen??
 
Nee, provincie en stad, jullie zullen nog eens heel goed
moeten bekijken wat jullie je op de hals halen.  De 35
procenten die jullie nu bijdragen zijn het dubbel en dwars
waard. Voor beiden geldt dat het bedrag wat jullie bijdragen
maar een peulenschil is op jullie hele budget.
Waarom al dat ongenoegen en vooral wat een ellende voor
ons prachtige natuur reservaat. Zonder jullie wordt de pot
een heel stuk leger en dat betekent simpelweg dat het veel
minder goed zal gaan in het GNR.
 
U kent ongetwijfeld de mooie slogan “Bezint eer ge begint”.
Wilt u die nog eens goed lezen en  herlezen.
U maakt veel kapot met deze maatregel.
 
Gerrit Jaspers

(BOMEN 18-26 uit Gooi en Eemlander)

Laarder Wasmeer (foto: Fred Jansen)
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foto: Johan van Gans

Terugblik
IVN-kanotocht

op Kortenhoefse plassen 
 
Het idee kwam van Nicole en Johan van Gans: een IVN-ka
notocht op de Kortenhoefse plassen in plaats van een pu
bliekswandeling. Ze kozen voor zondag 15 juli, een goede
keus want het was zonnig en warm. De tocht was mede
mogelijk door de goede samenwerking tussen Nicole en
Johan met ondergetekende.
 
Groot was de verrassing dat zich maar liefst zestien deel
nemers meldden, verdeeld over negen kano’s. Johan nam
vier kano’s mee met ervaren bemanning. Nicole ontfermde
zich over de andere vijf kano’s met daarin de minder erva
ren peddelaars.
 
Met de groep van Johan ging het uitstekend. Mooi tempo,
de kano´s bleven goed bij elkaar en stopten moeiteloos als
Johan onderweg iets uitlegde.
 
Nicole had het zwaarder. Vooral als ze probeerde de kano´s
om haar heen te verzamelen wanneer ze iets wilde vertel

len. Bijvoorbeeld hoe de Kortenhoefse plassen ontstaan
zijn, welke waterplanten er voor komen of welke vogels je
kunt horen. Iedereen deed z’n best om dichtbij te komen,
maar de één remde te laat en belandde in het riet, een
tweede kon een wilg niet meer ontwijken, een derde lag om
onverklaarbare reden achterstevoren. Er was zelfs een
onbedoelde aanvaring waardoor de kano van Nicole om
sloeg …. Gelukkig geen schade en het was zelfs een welko
me verfrissing voor haar bij het hete weer. Eén en ander
leidde tot veel plezier en hilariteit.
 
In de aankondiging stond dat de tocht ongeveer twee uur
zou duren. Het werden er drie. De deelnemers van beide
groepen hebben echter van elke minuut genoten. Er waren
enthousiaste reacties na afloop.  Er werd gevraagd of de
tocht volgend jaar herhaald kan worden.
Nicole en Johan willen dat gelukkig doen, maar waarschijn
lijk gaan ze wel wat puntjes in het programma aanpassen.
 
Marijke Vooren
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Activiteiten 4e kwartaal
De interne activiteiten van IVN en KNNV zijn toegankelijk
voor leden en donateurs van beide verenigingen. Ze wor
den ondermeer aangekondigd in het contactorgaan van
beide verenigingen “De Grote Ratelaar” en op de websites
van IVN en KNNV. Tijdens contactavonden zijn introducés
en andere belangstellenden 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 uitgaans
dag? Mail dan: wouter-nugteren@ziggo.nl
 
Paddenstoelenwerkgroep
Het paddenstoelenseizoen is weer begonnen. Leden van de
werkgroep krijgen per mail bericht. Als je je bij de werk
groep wilt aansluiten, dan graag een mailtje naar Ellie
Fluitsma: secretaris@gooi.knnv.nl
 
Floragroep
Heb je interesse, meld je dan aan bij Christine Tamminga, 
ctamminga@waldeck.demon.nl. Je ontvangt dan vooraf de
meest recente informatie  over de komende wandeling.
Wandelingen op zondag aanvang 10.00 uur.
 
Publieksexcursies Laarder Wasmeer
Iedere 3e zondag van de maand: 21 oktober, 18 november
en 16 december.
Aanvang 10.00 uur. Parkeerterrein bij ‘t Bluk,
Zuiderheide 2, 1251 SE Laren.
 
Schaapskooi Tafelberg, Blaricum
Zie voor jeugdactiviteiten de websites van GNR en IVN Gooi.
Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur vrijwilligers
in de schaapskooi.
 
Zondag 14 oktober 2018: IVN publiekswandeling
Paddenstoelenwandeling Smithuyser/Cronebos
Een prachtige herfst na een hele warme zomer biedt alle
kans op fraaie paddenstoelen. We wandelen in twee bij
zondere bosgebieden, het Cronebos van Natuurmonumen
ten, het Smithuyserbos van de familie Bouvy. Er is dit najaar
veel hout uit beide bossen gekapt waardoor de diversiteit
in de bossen kan groeien. Tijdens de wandeling zien we
daar zeker ook effecten van.
Start: Lage Vuurscheweg 86, Hilversum. Aanvang 13.30 uur.
 

Zondag 14 oktober 2018: Paddenstoelenspeurtocht voor de jeugd
Je kunt je kind of kleinkind meenemen naar een padden
stoelenexcursie voor volwassenen of zelf de wandelschoe
nen aantrekken, maar….  je kunt haar of hem ook een
onvergetelijke paddenstoelentocht gunnen. Bij deze
speurtocht krijgt je (klein)kind een gratis consumptie,
gratis paddenstoelenzoekkaart en allemaal leuke kinder
opdrachten.
We dagen je (klein)kind en jou uit om het eens te proberen!
Plaats: Spanderswoud, vanaf het parkeerterrein bij restau
rant Robert aan de Bussummergrintweg te Hilversum.
Tijd : 13.30 uur (duur: ongeveer anderhalf tot twee uur)
Kosten: € 3,- per kind (6-11 jaar), begeleiders gratis
Opgeven bij: jeugd.ivngooi@gmail.com
 
Maandag 15 oktober 2018: Contactavond
Lezing door FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland)
Nederland wordt steeds meer soorten flora en fauna rijker.
Dat klinkt gek als je je bedenkt dat er ook veel aandacht is
voor soorten die afnemen of zelfs uit ons land verdwijnen.
Een belangrijk deel van de toename is het gevolg van de
internationale handel. We halen veel soorten hierheen,
onbewust bijvoorbeeld als verstekeling op en in auto’s en
boten, maar ook vaak bewust. Bijvoorbeeld als tuinplant.
De meeste van deze planten zorgen voor geen problemen
in de Nederlandse natuur. Sommige soorten blijken echter
zo ’n sterke groeikracht te hebben dat ze de vegetatie
kunnen domineren en zelfs andere planten en dieren
kunnen verdringen (woekeren). Maar wat kun je doen? Er
wordt van alles gedaan om de problemen veroorzaakt door
deze zogenaamde invasieve exoten te verminderen. De
waterschappen bijvoorbeeld, steken veel energie in het
bestrijden van Grote waternavel, om o.a. de doorstoom te
garanderen. Op de heide werken vrijwilligers samen met
beheerders om Amerikaanse krentenboompjes en Ameri
kaanse vogelkers terug te dringen, om zo de heide open te
houden. Hiervoor kun je je vaak vrijblijvend opgeven. Vaak
ook zijn het vrijwilligers die als eerste signaleren dat er een
ongewenste soort ergens opduikt. Geef je waarnemingen
dus door.
De beste methode om problemen te voorkomen is simpel
en daar kunt u ook eenvoudig aan bijdragen! Zet geen
tuinplanten of (huis)dieren uit in de natuur en gebruik
zoveel mogelijk inheemse soorten. Als een exoot al alom
aanwezig is in Nederland, nauwelijks nog te verwijderen
is, en voor niet heel veel problemen zorgt is het misschien
beter om deze exotische planten te laten, gezien de kosten
voor beheer. Wellicht nemen ze vanzelf af als er in de loop
der tijd natuurlijke vijanden opduiken, of de groeicondities
veranderen.
Er zijn veel afwegingen die je kunt maken bij het nadenken
over wat je met exoten moet doen. FLORON zet ons in ieder
geval aan het denken en geeft enkele tips!
 
Zaterdag 20 oktober 2018: excursie 
(Korst)mossen op Tafelbergheide met Theo van Mens.
Na een gemeentepark en een woud, gaan we dit keer naar
een heidegebied. Op jacht naar Cladonia’s en de mossen
die er thuishoren.
NEEM JE LOEP MEE EN JE FOTOTOESTEL, POTLOOD EN
PAPIER!
Let op: Voor deze excursie kun je je uiterlijk op donderdag
18 oktober  opgeven bij Theo van Mens (0630825198 en/of(bron: IVN)
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theovanmens@gmail.com). Bij bijvoorbeeld heel slecht
weer of een te grote/kleine opkomst kunnen we dan contact
met je opnemen.
Locatie: Parkeerplaats bij restaurant de Tafelberg, Oude
Naarderweg 2, 1261DS Blaricum
Aanvang excursie 10.00 uur.
 
Zaterdag 27 oktober 2018: Nacht van de nacht
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is
tijdens de Nacht van de Nacht, een jaarlijks evenement dat
zaterdag 27 oktober voor de veertiende keer georganiseerd
wordt door de Natuur- en Milieufederaties op de avond vóór
de wintertijd ingaat. Het thema is lichtvervuiling. Kijk
op nachtvandenacht.nl voor meer informatie.
 
Ook dit jaar haken we, samen met andere gebruikers van
de Infoschuur, aan bij dit evenement door een avondwan
deling te organiseren. We maken er een spannende avond
van voor zowel kinderen als volwassenen met de Info
schuur als begin- en eindpunt. We beginnen om 19.00 uur
met de kinderen. Iedere 15 minuten vertrekt een groep, de
laatste om 19.45 uur. Om 20.30 uur zijn de volwassenen aan
de beurt. Ook zij vertrekken om het kwartier. Iedereen
wandelt ongeveer een uur. Omstreeks 22.00 uur zijn we
allemaal weer binnen.
We nodigen ook de cursisten uit hoewel die nu druk bezig
zijn met hun eindopdracht. Misschien willen jullie komen
kijken of vinden jullie het leuk met een groep mee te
wandelen.
 
Zondag 28 oktober 2018: Halloween in de schaapskooi
Zie de website van GNR.
 

Maandag 19 november 2018: Contactavond
Lezing over bodemfauna door Prof. Dr. Matty P. Berg (VU /
RUG).
Wie iets over bodemfauna wil weten kan niet om de speci
alist op dit gebied heen. Matty Berg is o.m. bekend van het
radioprogramma “Vroege Vogels” en de onlangs versche
nen “Veldtabel landpissebedden” die hij samen met Jan van
Duinen schreef. Vanavond zal hij ons meenemen naar de
ondergrondse wereld van de bodemdieren. Wat leeft er zoal
en wat doen ze daar? Wie meer wil weten over de dieren
in de natuur en de tuin, die zich zelden zomaar laten zien,
mag deze avond niet missen.
 
Zaterdag 24 november 2018: Bomenexcursie
Arboretum Belmonte in Wageningen onder leiding van
Jetse Jaarsma.
Onze bomenspecialist Jetse neemt ons mee naar het bij
zondere Belmonte arboretum op de Wageningse Berg. Het
was eerst een particuliere tuin, maar is sinds 1954 open
voor publiek, aanvankelijk in bezit van de Landbouwhoge
school en sinds 2012 in beheer bij de Stichting Belmonte
Arboretum.
Let op: Voor deze excursie kun je je uiterlijk op donderdag
22 november opgeven bij Theo van Mens (0630825198 en/
of theovanmens@gmail.com). Bij bijvoorbeeld heel slecht
weer of een te grote/kleine opkomst kunnen we dan contact
met je opnemen.
Verzamelen bij de grote parkeerplaats Station Bussum
Zuid. Vertrek om 10.00 uur carpoolend naar de Generaal
Foulkesweg 94-A te Wageningen, parkeren is mogelijk
langs de weg.
 
Donderdag 13 december 2018: Contactavond
Leden voor leden-avond van de KNNV
Leuk om weer eens bij te praten over onze veldbiologische
hobby’s. Wil je iets presenteren dan graag! Meld dat even
aan Ellie Fluitsma (secretaris@gooi.knnv.nl). Er komen al
tijd zeer diverse onderwerpen aan bod (Vuurvlinders, IJs
vogels, Pestvogels, prachtige foto’s, een zwammengeslacht
tot in detail uitgewerkt etc.). Het gaat natuurlijk ook om de
gezelligheid: van harte aanbevolen!
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a (N524), Hilver
sum, 20.00u uur.
 
Zondag 16 december 2018: Excursie 
(Korst)mossen op Gooilust
Theo van Mens leidt deze excursie samen met Ellie Fluits
ma.
In de winter is het goed (korst)mossen kijken. Gooilust is
zeer afwisselend wat biotopen betreft. Weer anders als een
bos, veel oude laanbomen, (grinderige) zandwegen, -
paadjes en weiden.
NEEM JE LOEP MEE EN JE FOTOTOESTEL, POTLOOD EN
PAPIER!
Let op: Voor deze excursie kun je je uiterlijk op vrijdag 14
december  opgeven bij Theo van Mens (0630825198 en/of
theovanmens@gmail.com). Bij bijvoorbeeld heel slecht
weer of een te grote/kleine opkomst kunnen we dan contact
met je opnemen.
Locatie: parkeren op  de ‘Weg naar Gooilust’ aan het Zui
dereind links te ’s-Graveland.
Aanvang excursie 10.00 uur
 
Maandag 17 december 2018: Contactavond 
Een fotopresentatie van de favorieten van Jos Ketelaar
Jos: “Afgelopen voorjaar kreeg ik een speld voor 40 jaar IVN
en ik ging wat mijmeren. Ik was net 20 en kwam op de
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gidsencursus Klaas ter Wal tegen, een beroepsfotograaf.
Het klikte direct tussen ons. Ook ontmoette ik Piet den
Houter, een IVN-er van het eerste uur. Hij fotografeerde ook
en leerde mij net als Klaas de kneepjes van de natuurfoto
grafie (helaas zijn beiden al lang overleden). Ik voelde mij
in die dagen net een spons en zoog alles op. Al snel gaf ik
mijn eerste presentatie voor het IVN (dit leerde ik van Piet)
in het toenmalige NM-bezoekerscentrum in het Corvers
bos. Momenteel heb ik zo’n 900 presentaties er op zitten en
kan alleen daarover al een boek schrijven. Het blijft leuk
om mensen te ontmoeten en te vertellen over mijn ont
moetingen in de natuur. Deze maandagavond presenteer
ik mooie fotografie en vertel je graag over mijn ontmoetin
gen in de natuur. Alleen, ik weet nog niet precies wat! Ik
ben inmiddels bijna een jaar met pensioen en bedacht, ik
ga terug in de tijd en ga super macro maken, dus van heel
dichtbij fotograferen. Dit heb ik vroeger samen met Piet
gedaan met als onderwerp bloembiologie. åEcht super
boeiend. Dus heb ik afgelopen voorjaar mijn spullen weer
in elkaar gezet: camera, macro-objectief, statief, achter
grond, flitsinstallatie. Ja het was veel werk, maar nu heb ik
dan ook een speciale foto(boeken)kamer en dat is ideaal
want je kunt alles laten staan. Eerst richtte ik me op
sneeuwklokjes, maar ik ging als snel met mijn telefoto-
spullen achter de vogels aan.  Ja, zo zit ik nu eenmaal in
elkaar, wat van de hak op de tak. Zo wordt deze avond
boeiend met van alles wat. Misschien is dit ook wel de
grootste valkuil van 40 jaar natuurstudie/beleving: je ver
diept je hierin en dan weer daarin en komt dan eigenlijk
altijd tijd te kort. Voor je het weet is het jaar weer om.
December is denk ik een goede maand om weer eens
achterom te kijken en daarna weer vooruit. Geniet mee. Je
bent welkom?”
 
Donderdag 27 december 2018: Eindejaarsplantenjacht
Een mooie wandeling door Bussum op zoek naar bloeiende
planten. Je zult versteld staan welke en hoeveel planten

eind december toch nog bloeien. Een speurtocht die je na
de kerstdagen niet wilt missen.
Start vanaf de parkeerplaats bij station Bussum-Zuid
Aanvang 10.00 uur
 
Zondag 13 januari 2019: Nieuwjaarswandeling
Gezellige wandeling met afsluitend de nieuwjaarsbijeen
komst van IVN en KNNV.
Start om 13.30 uur vanuit de Infoschuur.
Meer informatie via de Nieuwsbrief.
 
Maandag 21 januari 2019: Contactavond 
Een bijzondere educatieve eindopdracht van de gidsenop
leiding, die uitdijde als een olievlek…!
Karin van den Eshof, Veronica van der Meer-Smelt en Joke
Calis-van den Abbeele namen zich voor een natuurbele
vingsproject voor blinden en slechtzienden met een ver
standelijke beperking op poten te zetten. Het lijkt een be
langrijke vergeten doelgroep, terwijl er dankzij het “Blin
deninstituut” van weleer waarschijnlijk een grotere verte
genwoordiging dan elders is.  En wat is het leuk om iets
voor hen te ontwikkelen!
Op de contactavond laten zij u zien hoe van het een het
ander komt.
-    Van stenen op een akkertje: wat kan de doelgroep
daarmee, wat willen ze ermee?
-    Via Museum Hofland: wat mogen de cliënten aanraken
en wat moet “ondertiteld” worden?
-    Naar een geurenkabinet: hoe blijven we bij het oorspron
kelijke doel?
-    Tot: hoe een link te leggen naar blinden en slechtzienden
zonder verstandelijke beperking?
Trouwens: hoe is het om niet of weinig te kunnen zien?
Enig idee?
De dames hopen u op deze contactavond op al deze gebie
den te informeren!
Een aanrader voor alle zienden!
 

Blik op de Ruiten Aa
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Schemering in Sellingen (foto: Fred Jansen)
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