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De KNNV is de landelijke vereniging
voor veldbiologie, voor actieve natuur
liefhebbers en -beschermers. Voor
mensen die graag meer over de natuur,
planten en dieren willen weten en
ervan genieten.
 

KNNV-leden organiseren natuurexcur
sies, inventarisaties, lezingen en cur
sussen en wandelen, fietsen en kampe
ren veel buiten. Want wat is er leuker
dan samen met anderen de natuur te
ontdekken?
 

IVN werkt aan een duurzame samenle
ving. Ons idee is dat betrokkenheid bij
de natuur, duurzaam handelen stimu
leert. Daarom laten wij jong en oud de
natuur dichtbij beleven. We verbinden
hen met groene initiatieven rond na
tuur en maatschappelijke thema’s
zoals voeding, gezondheid en energie.
 

 
Dit doen we met zo'n twintigduizend
betrokken leden en een enorm netwerk
van groene professionals. Dat maakt
IVN een unieke partner in duurzaam
heid en verantwoord ondernemen. 
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Grote Ratelaar
Voorwoord
Voor u ligt alweer het eerste nummer van 2020!
Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om me als nieuw lid
van de redactie voor te stellen. Ik ben een van de nieuwe gidsen,
die in mei afgestudeerd zijn en houd me voor het IVN nu met
verschillende zaken bezig. Zo ben ik actief met het opnemen van
wandelingen in de Route-app. Verder ben ik (samen met Karin
van den Eshof en Veronica van der Meer - Smelt) druk met de
natuurbeleving voor blinden en slechtzienden met een verstan
delijke beperking. We geven hierover ook informatie aan andere
belangstellenden. Zo hebben we in november een workshop
verzorgd op de conferentie Green Mental Health, die zich richtte
op iedereen die met gezondheidszorg en natuur te maken had.
Tot slot ben ik dus redactielid van de Grote Ratelaar. De eerste
ervaringen zijn positief en ik hoop er nog een hele tijd mee door
te kunnen gaan! Terug naar dit nummer.
 
De Grote Ratelaar gaat door op de ingeslagen weg, maar er zijn
wel nieuwe ontwikkelingen. Voorbeeld daarvan is een cartoon
met een 'gidsenblooper' door Gaetan Dirven: we doen met elkaar
ons best, maar we gaan ook wel eens de mist in. De komende tijd
vindt u in elke Grote Ratelaar een exemplaar. Veel plezier daar
mee.
In het vorige nummer vond u voor het eerst op de middenpagina’s
een prijsvraag. De antwoorden vindt u elders in dit nummer. Ik
kan u wel verklappen, dat Robert Bekenkamp de enige inzender
was met bijna alle antwoorden goed. Helaas, geen prijs dus deze
keer. Ook in dit nummer weer een prijsvraag. Duik er eens in en
stuur uw antwoorden naar groteratelaarivnknnvgooi@gmail.com
en misschien bent u de volgende keer de gelukkige winnaar!
 
Ondanks dat het een winternummer is, toch een zomers artikel
over de ervaringen van Nicole en Johan van Gans als eilandwach
ters op de Marker Wadden: een geweldig stuk nieuwe natuur van
dichtbij beschreven. Het nodigt uit om er eens zelf een kijkje te
nemen. Dat laatste doet ook het artikel over de heemtuin: ook
daar gebeurt van alles en hulp is altijd welkom, maar ook gewoon
een keer rondkijken is een goed plan.
Verder vraag ik graag uw aandacht voor de Uitgaansdag op zater
dag 2 mei 2020. Er is weer een geweldig programma samengesteld.
Opgeven kan tot uiterlijk 2 maart, maar: gedaan is maar gedaan!
Ten slotte wijs ik ook nog op de nieuwjaarsbijeenkomst/chocola
demelkwandeling. op zondagmiddag 12 januari bij ’t Bluk.
 
Deze Ratelaar biedt genoeg artikelen om van te genieten en er zijn
ook weer veel suggesties voor activiteiten. Namens de redactie
en de redactieraad wens ik u veel leesplezier en een Gezond en
Groen 2020!
Joke Calis - van den Abbeele
 
De foto's op de middenpagina door Jaap van der Vliet, Harm
Klinkenberg en Aad Kop.
Voorpagina:  gaspeldoorn door Aad Kop
Achterpagina: berijpt eikenblad door Joke Calis - v.d. Abbeele
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Zaterdag 26 oktober was het weer zo ver: de nacht waarin
de klok een uur werd teruggezet. Ik vind het altijd heerlijk
om dan op zondagmorgen, na een lange nacht, wakker te
worden en te merken dat het nog vroeg is. Het is wel weer
even wennen dat het 's avonds zo vroeg donker wordt. Dit
jaar was het alweer de 15e keer dat door allerlei organisaties
aandacht werd besteed aan de Nacht van de Nacht.  We
deden dat als IVN met wandelingen in het donker vanuit
de Infoschuur, met medewerking van GNR, Omgevingsedu
catie en Wereldnatuurfonds.
 
Marijke Vooren en Greet Harinck waren weer fantastische
organisatoren. Met ons team van vrijwilligers zijn we in de
loop der jaren aardig op elkaar ingespeeld geraakt, maar
dit keer waren er onvoorziene omstandigheden. Zowel de
Naarderstraat als de Bussumergrintweg zou in één richting
voor autoverkeer afgesloten zijn. Er waren tot het laatst toe
tegenstrijdige berichten of auto's met toestemming van de
verkeersbegeleiders tot de infoschuur mochten doorrijden.
De activiteiten werden gelukkig niet afgeblazen en daar
door hebben ongeveer 100 kleine en grote mensen een
geweldige avond gehad. Zelfs het weer werkte mee.
 
Voor de jeugd was dit jaar voor een nieuwe route gekozen:
eerst naar beneden door de Zanderij en dan weer omhoog,
door het bos en langs de Snip terug. Ella van der Lof en ik
begeleidden een groepje van acht kinderen met hun ouders.
In het begin was er nog wat onzekerheid en werd gevraagd
of er lichtjes aan mochten. Een start over een vlonderpad
terwijl je ogen nog niet gewend zijn aan het donker en je
niet weet wat er onder die vlonder zit, is best eng. Bovenop

de Natuurbrug was goed te zien hoeveel lichtvervuiling er
rond Hilversum is. De grote stenen in de Zanderij waren
een mooi klimobject en aanleiding om iets te vertellen over
de voorlaatste ijstijd.
Een kind vroeg zich af hoe we dat allemaal wisten, waarop
een ander zei dat de ene mens dat aan een ander had
verteld en zo steeds verder. Hij snapte hoe belangrijk ver
halen vertellen van oudsher is! We zagen in het donkere
bos lichtjes branden en ontmoetten de grote verhalenver
teller Rob Le Febre, in gezelschap van Christine Tamminga.
Zowel kinderen als ouders luisterden geboeid naar "de
ontmoeting van een schooljongen met het donker". Ze
leefden mee met het donker, dat verdrietig was omdat er
steeds minder donker was, waardoor het dreigde te ver
dwijnen. Maar er gloorde ook hoop doordat de schooljongen
beloofde om het donker te helpen door bewuster om te gaan
met licht. Hierna durfden alle kinderen, geholpen door een
durfsnoepje, het donkere bos in te lopen in de richting van
een lampje.
 
Op de terugweg  deden we met elkaar nog een voelspel.
Dicht bij elkaar staand in een kring, handen op de rug,
werden allerlei natuurvoorwerpen doorgegeven, tot ieder
weer het beginvoorwerp herkende. Er was hilariteit toen er
een paar voorwerpen verdwenen bleken te zijn. Terug bij
de vlonder mocht ieder kind er in zijn eentje overheen
lopen. Ze waren inmiddels zo gewend aan het donker dat
ze het allemaal deden, zelfs zonder durfsnoepje!
 
Met de belofte dat ook zij het donker zullen helpen door
geen onnodig licht te laten branden, gingen ze genieten van
warme chocolademelk en het smelten van marshmallows
boven het vuur. Zelf ben ik intussen weer verzoend met het
vroege donker en met dit jaargetijde 
Annemiek Beckers

Nacht van de Nacht
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“Aan de Gooise Kust”: 
                               Natuur en Recreatie?

Rapportage fase 1 door Land-ID

Foto & artikel: Leon Imandt

 
Eind 2017 is er een Economische Visie 2040 voor de gemeen
te Gooise Meren opgesteld. In deze visie kwam o.a. naar
voren dat bevordering van recreatie en toerisme, ook in de
kuststrook, een kans zou kunnen bieden voor een verdere
economische ontwikkeling van de gemeente. Maar mede
onder druk van een aantal ingediende projecten voor de
kust kwam de gemeente tot het inzicht dat er eerst een visie
op de ontwikkeling van die kust moet zijn voordat je over
welke plannen dan ook een oordeel kunt vellen.
 
 
Hiervoor is begin 2019 het project “Aan de Gooise Kust”
gestart. In dit project beoogt de gemeente samen met alle
betrokkenen (inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties als GNR, Natuurmonumenten etc.) een plan te
ontwerpen dat richting moet geven aan welke ontwikke
lingen de komende 20 jaar moeten worden ondersteund en
welke niet. Hierbij is niet het economisch belang leidend
maar wel wat mensen mooi en belangrijk vinden aan deze
kust, welke onderdelen vooral bewaard moeten worden en
waar mogelijk versterkt of verbeterd kunnen worden.
Aanvankelijk bestond het plan om dit samen met de ge
meenten Huizen en Blaricum te doen maar die hebben
besloten hun eigen plannen te ontwerpen.
 
 
De eerste fase van het project was het zoveel mogelijk
ideeën, wensen en mogelijkheden te inventariseren,
waarbij de gemeente ondersteund werd door het bureau
Land-ID. Dit gebeurde door een online enquête, sociale
media, gesprekken met betrokken organisaties en avonden
met themasessies. Er waren twee avonden voor Muiden/
Muiderberg en twee voor Naarden/Valkeveen, met op de

eerste avond sessies over de natuur, landschap en cultuur
historie en op de tweede over toerisme, recreatie, water en
havens. Dit heeft geleid tot een eerste rapportage waaruit
duidelijk wordt dat vooral de diversiteit van de Gooise kust
zeer wordt gewaardeerd. Mensen willen de rust en natuur
bewaren en zo mogelijk versterken en vinden de Gooise
kust alleen geschikt voor kleinschalige dagrecreatie. Als die
gestimuleerd moet worden dan alleen op plaatsen waar al
recreatie is, dus de huidige strandjes en jachthavens. De
balans tussen rust en drukte moet nadrukkelijk bewaard
worden.
 
 
In de tweede fase, die half oktober is gestart, zal een visie
ontwikkeld en op papier gezet gaan worden, weer met
participatie van alle betrokkenen. Hiervoor heeft de ge
meente de hulp van twee bureaus ingeroepen (OKRA en
Identity Matching Academy). Deze visie moet maart 2020
klaar zijn om aan de gemeente te kunnen worden aange
boden zodat de gemeenteraad hierover zomer 2020 een
besluit kan nemen. Pas daarna kan bezien worden welke
plannen en ontwikkelingen passen bij het zo gewaardeerde
karakter van de Gooise Kust.
 
 
Wilt u dit project volgen dan kan dat via de site van Gooise
Meren:
https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dos
sier/aan-de-gooise-kust/. Daar staat ook de rapportage over
de eerste fase.
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In gesprek met ...Gert-Jan van Dongen
Deze keer, begin november, ga ik langs bij Gert-Jan van
Dongen, akkerbouwer te Zeewolde.
Aanleiding voor dit bijzondere uitstapje zijn de land
bouwexcursies naar de Flevopolder die enkele malen per
jaar worden georganiseerd door ons IVN-lid Lubbert
Eendhuizen. Hij bekijkt dan allerlei gewassen en landbouw
machines en bezoekt regelmatig de boerderij van Gert-Jan
van Dongen, met wie hij ooit bij toeval aan de praat raakte.
 
Gert-Jan, geboren in 1965 in Brabant, verhuisde in 1969 met
ouders en broers mee naar Dronten, op een boerderij niet
ver van Elburg. Hij hielp zijn vader in het boerenbedrijf
totdat het gebied daar de bestemming natuurontwikkeling
kreeg en hij in 1995 via een aanbod van de overheid een
stuk grond kon pachten ter grootte van 55 hectare in de
polder bij Zeewolde. Gert-Jan, inmiddels getrouwd en
kinderen, liet een woonhuis bouwen bij de grote schuur die
door de Rijksdienst was gebouwd als ontginningsgebouw.
“In mijn jeugd had ik zowel interesse in techniek als in het
vak van agrariër. Voor mij was het daarom wel logisch dat
ik in het vak terecht kwam. Er komt ook steeds meer gea
vanceerde techniek bij kijken bij de werkzaamheden die je
doet”.
Gert-Jan is geen biologische boer maar zoals hij zelf zegt:
“Ik produceer wel zo duurzaam mogelijk met natuurlijke
stoffen. Zo gebruik ik organische mest en alleen kunstmest
als dit nodig is om bij te sturen”. Werkt Gert-Jan’s vrouw,
Carla, ook mee in het akkerbouwbedrijf? Gert-Jan: “Nee, zij
werkt in de thuiszorg en is wondverpleegkundige. Zij is ook
gemeenteraadslid in Zeewolde en is daar druk genoeg mee
“.
 
Stond Gert-Jan ook op het Malieveld te demonstreren in
oktober? Gert-Jan: “Nee, ik vind ook dat de groei van de
veestapel niet in verhouding is met de oppervlakte van
Nederland. Zo ben ik ook geen lid van de Land- en Tuin
bouworganisatie LTO. Wel van de Nederlandse Akkerbouw
Vakbond, de NAV, die ooit gestart is met het plan “Genoeg
is Beter”. Dan gaat het niet om steeds meer te produceren
maar juist om een faire prijs te krijgen voor je producten!”.
Gert-Jan teelt van alles op zijn land. Sommige delen zoals
de bloembollenakker, zijn verhuurd aan derden. Suikerbie
ten, zaaiuien, bloembollen, wintertarwe en vlas is wat er
groeit. Dat laatste is wel redelijk bijzonder. Gert-Jan: “Ja, ik
ben nog één van de weinige vlastelers in Flevoland. De
vezels worden gebruikt voor het maken van linnen. Het
lijnzaad wordt dan weer als zaaizaad voor het volgend jaar
gebruikt. Momenteel staat de vezelopbrengst van de laatste
oogst in mijn schuur”.
 
Naast het akkerbouwbedrijf startte Gert-Jan 18 jaar geleden
samen met enkele collega’s de stichting Veldleeuwerik. Een
kennisplatform waar veel partijen in die markt samenko
men. Het gaat dan over duurzaam telen, samen werken aan
een toekomstbestendige voedselproductie waarbij “best
practices” met elkaar worden uitgewisseld. Gert-Jan vertelt:
“Een leuk detail is dat bierbrouwerij Heineken één van de
initiatiefnemers en geldschieters was om dit platform op
te richten. Zij wilden namelijk een “groen geproduceerd”
biertje op de markt brengen. Dat biertje is er echter nooit
gekomen. Helaas moet de stichting o.a. door vertrek van
een aantal grote geldschieters per 1 januari 2020 stoppen”.
Gert-Jan werd een jaar geleden benaderd door de Aeres

Hogeschool Dronten met de vraag of hij daar geen docent
wilde worden in o.a. het vak Bemestingsleer. Daar hij al
langer op zoek was naar een nieuwe uitdaging, ging Gert-
Jan hier graag op in en geeft nu twee dagen per week met
veel plezier les. Gert-Jan: “Ja, dat is natuurlijk wel even
wennen als je ineens je kennis moet overdragen op jonge
mensen die net van de Havo af komen. Er is echter een
enorm tekort aan docenten en ik vond het ook een uitda
ging. Ik volg nog wel een aanvullende opleiding voor al mijn
lesbevoegdheden”.
 
Op de vraag of hij wel eens vreemde dingen op zijn akkers
tegen komt als hij daar aan het werk is, antwoordt Gert-
Jan: “Ja, wat is vreemd? Ik vind geregeld netstenen. Dat zijn
stenen die ze vroeger gebruikten om de visnetten te ver
zwaren. Het was vroeger hier natuurlijk allemaal zee. Ook
veel pijpenkoppen en fijne munitie uit de oorlog. Ik heb
zelfs een officieel bij de overheid aangemeld scheepswrak
(nr. 26) in de grond zitten. Het is een oude tweemaster met
de datering achttiende eeuw. Het wrak is “ingekuild”. Je ziet
er dus niets van. Ik heb er zelf twee replica’s van scheeps
masten laten opzetten. In één van die masten heb ik een
nestkast voor een torenvalk opgehangen. Goed tegen de
muizen!”.
 
Merkt Gert-Jan ook iets van afnemende aantallen insecten?
Gert-Jan: “Ja, dat merk ik wel. Wat mij opvalt is dat ik te
genwoordig heel veel grote libellen en grote sprinkhanen
zie, vooral in de wintertarwe. We zijn tegenwoordig ook erg
zuinig op de natuurlijke vijanden van de belagers van onze
gewassen zoals bijv. de soldaatkevers in onze suikerbie
ten”.
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balen met vlas                                   foto's en artikel Rob le Febre

Tijd voor hobby’s heeft Gert-Jan ook nog: ”Ik zing in een
koor en we treden regelmatig op” Dit jaar hebben we zelfs
onze eigen “Passion” verzorgd compleet met bijpassende
nummers zoals je dat van de televisie kent. Het was heel
erg leuk om te doen maar wel ontzettend intensief!”.
 
Op de vraag of Gert-Jan voor ons nog een boodschap heeft,
antwoordt hij: “Ja, eigenlijk wel! Ik vind de kloof tussen
burger en boer nog veel te groot. Ook boeren moeten veel
meer naar buiten treden om uit te leggen aan de burgers
wat ons bezig houdt. Dan krijg je meer begrip voor elkaar”.
 
Als we naar buiten lopen voor een foto, laat Gert-Jan de
akker zien die zojuist is ingezaaid met wintertarwe. “Ja, ik
heb de droge dagen kunnen benutten om te ploegen en te
zaaien. Nu is het weer opnieuw nat. Kijk, verderop zijn ze
nu nog het land aan het bewerken. Dat is eigenlijk niet
goed!”. Na nog een blik geworpen te hebben op de enorme
berg vlas die in keurige bundels in zijn schuur staat, nemen
we afscheid van elkaar.
Voor wie geïnteresseerd is in een excursie naar de Flevo

polder o.l.v. Lubbert Eendhuizen, zie onze website www.
ivngooi.nl, onder “Excursies voor leden en donateurs”.

Een Reus gaat het loodje leggen

Misschien is het jullie ook opgevallen dat één van de
beeldbepalende rode beuken aan de voorzijde van het
landhuis Boekesteyn aan het Noordereinde in ’s-Graveland
op korte termijn het loodje zal leggen. Dat is de conclusie
bij het zien van de indrukwekkende reuzenzwammen aan
de voet van deze bijna 200-jarige rode beuk.
 

De laatste jaren was al te zien dat de kroon slecht in het
blad zat. Dit wordt veroorzaakt door een verminderend
transport vanuit de wortels. Het zijn vaak de eerste tekenen
van verval en slechte gezondheid. Door beschadigde of
afgestorven wortels ziet de reuzenzwam zijn kans schoon
om de beuk binnen te dringen. De infectie veroorzaakt
witrot die vooral het vaatstelsel in de wortels aantast. Als
je de reuzenzwam ziet, dan heeft deze zijn verwoestende
werk al verricht. De reuzenzwam die nu de voet van de beuk
“siert” is het vruchtlichaam, van een parasitaire schimmel,
dat er overigens prachtig uit ziet.
 

De beuk is inmiddels onherstelbaar aangetast en is ten dode
is opgeschreven. De boom is door de aantasting van zijn
wortels instabiel aan het worden. Dit betekent dat de boom,
in het geval van storm, een gevaar vormt voor zowel
mensen als voor het landhuis. Natuurmonumenten heeft
mij via boswachter Johan van Galen Last laten weten dat
naar verwachting in de herfst van 2020 de beuk zal worden
gekapt.
 

De overige beuken voor het landhuis zien er nog redelijk
uit, hoewel hier en daar al diverse dode takken zijn te zien
met porceleinzwammen er op. 
Harm Klinkenberg
 

Reuzenzwam aan de voet van de rode beuk voor Boekensteyn.
Artikel & foto: Harm Klinkenberg
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Van het KNNV-bestuur
 
2019 is een mooi jaar geweest, met leuke excursies en le
zingenavonden. Er was goede belangstelling voor deze
activiteiten. Bij de lezing van televisie-boswachter Arjan
Postma was er zelfs echt ruimte-tekort. Ook een door de
KNNV georganiseerde insectencursus, was al eind 2018
volledig volgeboekt. Volop belangstelling voor deze be
dreigde diergroep dus. 
 
Ook voor 2020 staan er weer mooie lezingen gepland. Bij
enkele daarvan moeten de handen uit de mouwen gestoken
worden. Op dit moment zijn er nog geen cursussen gere
geld, maar er zijn wel plannen.   
 
Alles hangt een beetje samen met de toekomst van de
KNNV-afdeling. In 2020 loopt de bestuurstermijn van Ellie
Fluitsma af en zij stelt zich niet herkiesbaar. Daarnaast trekt
ook Theo van Mens zich uit het bestuur terug. Inmiddels
zijn we met één van onze leden in gesprek over een moge
lijk bestuurslidmaatschap. Wij hopen dat hij ons bestuur
zal komen versterken. Maar zelfs als dit lukt, moet er nog
tenminste één bestuurslid bij komen om een werkbaar
bestuur te vormen. Daarom vindt u in dit nummer ook een
vacature voor bestuursleden.
 
Wij hopen een geschikte kandidaat te vinden en wij wensen
u allen een gelukkig en gezond 2020.

Oplossing puzzel oktober
 
1.    Herfsttijloos
2.    Hulst
3.    Overgang Hilverbeek Spanderswoud
4.    Grote oranje bekerzwam
5.    Zilversteelzwavelkop
6.    Late guldenroede
7.    Populierenleemhoed
8.    Marmerspin
9.    Echte kopergroenzwam
10.  Panteramaniet
11.  Zaden Gele lis
12.  Brunel
13.  Kammetjesstekelzwam
14.  Gewone engelwortel met blinde bij
15.  Zwavelzwam
 
Er was helaas maar één deelnemer. Zijn oplossing was
jammer genoeg niet helemaal juist, Dus helaas geen prijs
deze keer.  We wensen u succes bij de volgende puzzel.
Inzendingen graag voor 15 februari naar groteratelaar.
ivnknnvgooi@gmail.com
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Iedereen doet zijn uiterste best om leuke excursies te geven. Soms zijn er situaties die net wat beter kunnen. In de komende edities van ons lijfblad
biedt het docententeam je deze situaties aan, met een knipoog.
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Het plezier van de heemtuin.
Eind oktober 2019 sloten we het werkseizoen van de
Werkgroep Heemtuin Educatie af. Nu, tijdens de winter
stop, is het leuk om terug te zien op onze werkochtenden
in de Gooise Heemtuin aan de Woensbergweg, naast de
algemene begraafplaats van Blaricum 

Het werkseizoen begon in april met het wegwerken van
onvoorstelbare hoeveelheden eikenblad dat vanuit het bos
was binnengewaaid. De aanvankelijk zo kale tuin kwam
snel op kleur door fris jong bladgroen en de eerste bloemen.
Het duurde niet lang of de tuin werd gedomineerd het felle
geel van Brem, Gaspeldoorn en het zoetgeurende Cipres
wolfsmelk. En overal zag je samenscholingen van clubjes
gele composieten. Zaadpluisjes die zorgeloos met de wind
meedreven werden met gemengde gevoelens gadegeslagen
door de beheerder van de begraafplaats. Later in het seizoen
volgde een tweede gele golf, nu van Schermhavikskruid,
dat leverde een veelheid op van bezoekende (honing)bijen,
hommels en vlinders.

gaspeldoorn met aardhommel

Cypreswolfsmelk

De heemtuin is een educatieve wilde plantentuin. In mini
atuurlandschapjes groeit en bloeit van alles wat in de
Gooise natuur te vinden is. Het is onze missie om die voor
velen onbekende botanische rijkdom aan het publiek te

laten zien. Bloeiende planten voorzagen we van een
naametiket plus een vermelding op het “scorebord” bij de
entree. Dat werd door bezoekers zeer gewaardeerd.

scorebord

Het voorjaarsconcert waarin alle tuin- en bosvogels mee
zongen was indrukwekkend. Bonte spechten zaten luid
ruchtig achterelkaar aan. Vinken gaven in prachtkleed de
mooiste liefdesshows weg. Soms deed een Koekoek een op
hol geslagen klok na. Ieder jaar nestelt er een Wilde eend
in de tuin en dan zie je, altijd weer verrassend en onver
wacht, een stuk of elf hyperactieve pulletjes over de Libel
lenplas racen. 

De warme zomer was perfect voor het insectenleven. Het
insectenhotel voorzag in een behoefte. Voorgeboorde
nieuwe broedholletjes werden gretig in gebruik genomen.
Broedparasieten, zoals prachtig gekleurde in zonlicht irise
rende goudwespen, hingen er rond en loerden op een kans
om bij het jonge broed te komen. Al die bedrijvigheid ont
snapte niet aan de aandacht van de Bonte specht, getuige
diverse open gehakte nestgangen. Vorig jaar dichtgemet
selde gangen werden van binnenuit geopend en de nieuwe
jaargang wilde bijen kon uitvliegen. Ook leuk: in het steile
wandje van de leemkuil groeven wilde bijen holtes uit voor
nestgelegenheid maar ook leemgroeves om nestholtes in
het insectenhotel met leem af te sluiten. De zandpaden
zaten weer vol leefpijpen van Boszandloopkevers. Bij een
beetje zon vlogen ze pal voor je voeten op om even verder

goudwesp
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op neer te ploffen. Het zijn felle jagers. Soms zag je ze met
prooi en al in de grond verdwijnen.

De heide bloeide ongekend mooi en ook het nieuwe boek
weitveldje deed het goed. Op warme windstille momenten
genoten we van een keur aan boven de waterpartijen ja
gende libellen en juffers. 
Blijvende droogteschade als gevolg van de extreem warme
zomerdagen bleef gelukkig beperkt. De nattigheid van het
najaar zorgde voor ongekend veel paddenstoelen.

Het was een mooi en afwisselend werkseizoen. Er was veel
om van te genieten. Wellicht zijn er IVN-ers, KNNV-ers of

Leemmijn voor wilde bijen

deze viervlek bleef erg lang poseren

Insectenhotel na spechtenbezoek
 

rietorchis

kleine watersalamander

andere belangstellenden die in ons heemtuinplezier willen
delen? Je bent welkom. Neem contact met wouter-nugte
ren@ziggo.nl, coördinator van de werkgroep Heemtuin
Educatie

Fotografie Aad Kop en Wouter Nugteren
 
 
 
 boszandloopkever met prooi
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Struikhei deel2: de  hei en wij
De oudste heidevelden in ons land zijn waarschijnlijk al
4500 jaar geleden ontstaan. Heide zoals wij die hier kennen
is een halfnatuurlijk landschap: een landschap dat ont
staan is door ingrijpen van de mens, maar dat op natuur
lijke wijze is geworden tot een geheel nieuw landschap.
 
Gedurende de laatste ijstijd was Nederland een kurkdroge
poolwoestijn, waar de wind een overheersende rol speelde.
Plantengroei was nagenoeg afwezig. In deze periode wer
den grote delen van ons land bedekt onder een pakket
stuifzand, de zogenaamde dekzanden. Na de ijstijd ont
stond op deze dekzanden aanvankelijk een soort toendra
landschap waarin planten als struikhei van nature voor
kwamen. Langzamerhand raakte ons land bebost en als er
geen mensen waren geweest, zou dit boslandschap ook nu
nog bestaan.
 
Ongeveer 5000 jaar geleden werd het landschap door de
opkomst van de mens en de primitieve landbouw opener.
Bos werd gekapt, akkertjes werden vrijgemaakt. Het hout
werd verbrand en de as als mest gebruikt. Dergelijke akker
tjes werden een aantal jaar gebruikt en als de bovenlaag
uitgeput was, werd er weer een nieuw stuk bos gekapt. De
oude akkers werden als weidegrond gebruikt. Ze raakten
begroeid met grassen en struikhei, dat zich prima op ver
armde vooral kalkarme zure zandgrond kan redden.
 
Uit het strooisel van hei komen veel organische zuren vrij.
Hierdoor spoelen organische stoffen en metalen als ijzer
(bruin) en aluminium (grijs) uit. De uitgespoelde bodembe
standdelen vormen op enkele decimeters diepte een
roestbruine (ijzerhoudende) oerbank die soms zo dicht kan
worden dat ze geen water meer doorlaat, waardoor er een
ven kan ontstaan. Tussen de humeuze bovengrond en de
oerbank zit grijs (aluminiumhoudend) ‘loodzand'. De
voortgaande uitspoeling zorgt ervoor dat  struikhei een
steeds dominantere rol gaat spelen. De meeste grassen
redden het niet meer op de uitgespoelde en verarmde
grond. De soorten die het wel redden zijn voor veel vee niet
interessant, omdat het verteren soms meer kost dan dat
het oplevert.
 
Gedurende de twaalfde eeuw verdubbelde de Nederlandse
bevolking tot ongeveer een half miljoen mensen. De
brandstof van  deze mensen was hout. Nederland raakte in
deze periode letterlijk ontbost, dit ten gunste van de hei
degronden. Er ontwikkelde zich in Nederland en het
noorden van Duitsland geleidelijk een landbouwsysteem,
de zgn. eng- of enk-dorpen. De mensen woonden in kleine
dorpskernen. Bij het dorp lag een akkergebied, een zoge
naamde eng, waar gewassen als rogge en boekweit werden
verbouwd. Het vee, met name schapen, werd overdag ge
weid op de grote heidevelden rond het dorp en ’s nachts
gestald in een zogenaamde potstal. Op de bodem van de
stal lag een laag heideplaggen. Als deze heideplaggen
verzadigd waren met mest, werd de vloer opgehoogd met
een nieuwe laag. Als de potstal vol was, werd de plaggen
mest gebruikt en ingeploegd op de velden van de eng, die
daardoor niet uitgeput raakten.
 
Door het zich steeds herhalende proces kwamen de engen
steeds een beetje hoger te liggen. De heide werd door de

Eng bij Blaricum, Co Breman

Potstal, Anton Mauve

schapen struik- en grasvrij gehouden. Jonge hei vormt een
goede kwaliteit veevoer. Oude heidevelden werden tegen
het eind van de winter afgebrand. Na een brand kiemen er
duizenden heidezaden, zodat de hei zich verjongt. Hei werd
ook gebruikt voor het steken van plaggen voor de potstal.
Het herstel van een geplagd veld duurt ongeveer 10 jaar.
Het landgebruik luisterde dus vrij nauw. Door overbegra
zing of door overmatig plaggen, konden zandverstuivingen
ontstaan. Struikheide kan zeer slecht tegen overstuiving
waardoor zandverstuivingen snel konden groeien.
 
Toch heeft ook hier in het Gooi dit landbouwsysteem tot
ruim in de negentiende eeuw gefunctioneerd. De mensen
waren voor voedsel en kleding, direct of indirect afhankelijk
van de hei. De hei leverde tal van producten. Wol van de
schapen, was een belangrijk handelsproduct. Het leverde
de grondstof voor de productie van allerlei textiel. Bekend
is bijvoorbeeld de lakennijverheid rond Naarden en Hilver
sum tussen de 14e en de 17e eeuw. De beschikbaarheid van
wol stond aan de bakermat van de textielindustrie in de
19e eeuw. De heide was gemeenschappelijke grond, die
voor allerlei nijverheid werd gebruikt. In Blaricum vind je
bijvoorbeeld nog leemkuilen en bij Laren werd in de negen
tiende eeuw nog grind gewonnen. De hei werd gebruikt voor
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de productie van honing. Er waren tientallen bijenschansen
alleen al in het Gooi. Heide zelf werd gebruikt voor het
vervaardigen van boenders en het binden van bezems. Het
taaie kiezelzuurrijke heidehout is slecht brandbaar en werd
daarom gebruikt voor het vervaardigen van pijpenkoppen.
In de volksgeneeskunde werd de heidebloesem gebruikt
voor de bestrijding van blaasontsteking. Het bevat dezelfde
werkzame stoffen als de nauw verwante bosbessen,
veenbessen en cranberries, die ook nu nog voor hetzelfde
doel worden gebruikt.
 
In de negentiende eeuw kwam er een einde aan het land
bouwsysteem van de eng-dorpen. Er werd kunstmest uit
gevonden, waardoor bemesting vanuit de potstal niet
langer nodig was. Uit Australië en Zuid-Afrika, kwam

Herder bij Mauvebosje, Anton Mauve

goedkope wol beschikbaar, waardoor de schaapskuddes
niet langer rendeerden. De heide had als bestaansbron
afgedaan en werd ‘ontgonnen’ of bebouwd.  
 
Het grote wonder achter dit landbouw-systeem was dus de
struikheide. Waar andere planten het opgaven door de
voortdurende onttrekking van voedingsstoffen door begra
zing en afplaggen, wist de heide zich steeds weer te her
stellen en op deze wijze gedurende honderden jaren de
levensader te zijn voor de regionale economie. Het is dan
ook geen wonder dat in de mythologie doorgaans positief
over heide wordt gesproken. Er is een oud Duits gezegde
dat vertaald luidt “marjolein, sint-Janskruid en witte hei,
doen de duivel veel pijn”. Hei zou geesten uitdrijven. In
Bretagne, mocht men na zonsondergang niet vegen met
een heidebezem omdat men de goede geesten, die dan
sliepen, zou wegjagen en het dorp zonder voorspoed zou
achterlaten. Boeren plaatsten een heidebezem voor of
boven de staldeur. Heksen zouden gedwongen zijn alle
blaadjes in de bezem te tellen. Die klus kon een heks niet
klaren voor de dageraad. In Toscane plaatste men een
bezem naast de kerkdeur. Als een vrouw geen heks was
dan kon ze gewoon de kerk binnenlopen. Een heks zou
echter op de bezem proberen te vluchten. Dit zal best wat
vrouwen het leven hebben gered. De hei is traditioneel aan
Maria geweid. Mijn vrouw zegt nog altijd, “de hei is het
mooist tussen de grote en de kleine Maria”. Dat is dus
tussen 15 augustus (Maria ten hemelopneming) en 8 sep
tember (Maria-geboorte).  Toen wij trouwden, verliet zij het
ouderlijk huis in Laren onder een boog van gevlochten
heidetakken. Het was 8 september en de hei was mooi en
dat was ook afgelopen jaar zeker waar.
 
Jetse Jaarsma

Leemkuil bij Blaricum (foto: Jetse Jaarsma)
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Column: Opnieuw beginnen 
Enige tijd geleden zag ik een programma waarin werd ge
discussieerd over de CO2- en de stikstof-problematiek die
Nederland en omstreken in haar greep houdt (en op het
moment van het verschijnen van deze Ratelaar ongetwij
feld nog steeds). Terwijl allerlei doem-scenario’s de revue
passeerden, zei één van de panelleden zoiets van: “Nou ja,
wat er ook gebeurt, de aarde is al zo oud, die redt zichzelf
wel!” Los van het feit of dit wel klopt, vond ik het ook een
grappige en bijna geruststellende opmerking. De aarde
bepaalt kennelijk haar eigen koers en wij zijn slechts tijde
lijke figuranten. Misschien is dit ook wel zo. 
 
Ik moest opnieuw aan deze opmerking denken toen ik enige
weken later een lezing moest voorbereiden met als onder
werp  Insecten. Op zoek naar de oorsprong van de eerste
insecten aan land, zo’n slordige 460 miljoen jaar geleden
en nog ver voor de eerste dinosauriërs, bedacht ik mij het
volgende: Stel dat de wereld door een ramp van ongekende
orde, zou vergaan met man en muis. Ongetwijfeld zouden
er dan nog enkele organismen overblijven. Wat bacteriën,
wat schimmels, een paar primitieve planten en wellicht
nog wat groepjes mini-diertjes, denk ik zo. Insecten, de
meest fantastische en aangepaste beestjes die ik ken,
maken daar ongetwijfeld deel van uit. Zou de wereld zich
dan in de daarop volgende 460 miljoen jaar weer net zo
ontwikkelen zoals ze dat heeft gedaan tot nu toe? Zit er dan
opnieuw iemand achter een computerscherm na te denken
hoe het zou zijn als de wereld zou vergaan en lijkt die ie
mand dan nog op een mens zoals wij die kennen? U en ik
gaan dat niet meemaken maar we zullen zien dat het dan
waarschijnlijk heel anders loopt….
 
Alleen de architectonische bewegingen van de aardschol
len zouden vermoedelijk al tot een compleet andere op
bouw van onze werelddelen en de daarop volgende ontwik
keling van organismen leiden. Zouden wij als mens er weer
net zo uit zien als nu of zouden er dan misschien vreemde
wezens rondlopen met voelsprieten op het hoofd, zes poten
en bolle facetogen, opgejaagd door tirannieke dinosauriërs
die, nu niet meer gehinderd door een meteorieteninslag, 
een hoge mate van intelligentie hebben verworven in de
tussenliggende  miljoenen jaren? Je weet het niet!
 
Voor zover we dat kunnen of mogen aannemen is er tot nu
toe sprake van “The big five”, vijf perioden  in de geschie
denis die worden aangegeven als momenten van mogelijk
massaal uitsterven van leven. Het meest bekende moment,
voor mij althans, is de meteorieteninslag die, naar men
aanneemt, ooit heeft plaatsgevonden in Mexico, zo’n 65
miljoen jaar geleden. Het uitsterven van de dinosauriërs
wordt hieraan toe geschreven. Laten we vooropstellen dat
het nog steeds om theorieën gaat. Volgens wetenschappers
is de zesde extinctiegolf overigens al 8000 jaar aan de gang
met ditmaal de mens in een dubieuze hoofdrol. Helaas een
zeer twijfelachtige eer! Het is bijzonder dat wij, als Homo
sapiens, een klein stipje op een tijdlijn van miljarden jaren,
zo’n grote impact kunnen hebben op de toekomst van de
aarde. Laten we daar in 2020 maar eens goed en vooral
verstandig over na denken zodat onze nazaten in 2121
kunnen zeggen: gelukkig kwamen onze voorouders tijdig
tot inkeer en namen de juiste besluiten. Ik heb daar ver
trouwen in en wens iedereen een mooi, groen en vooral
verstandig 2020 toe!

foto & artikel door Rob Le Febre

Kampeervakanties KNNV 2020
 
Spreekt de combinatie van kamperen, samen je verdiepen
in de natuur, gezellig en goedkoop je aan? Ga dan eens mee
met een kampeervakantie van de KNNV. Want waar anders
kun je dagelijks kiezen uit twee of drie excursies. In gezel
schap van mensen, die net als jij heel erg kunnen genieten
van de natuur. Je vindt uitgebreide informatie op www.
knnv.nl/kampeervakanties.
Sommige mensen hebben geen zin om met een groepsreis
mee te gaan. Iedere dag weer de hele dag met elkaar op
trekken. Maar dit is hier toch anders, want je zorgt zelf voor
je heen- en terugreis en voor je eten. Er is alleen een plek
op de camping gereserveerd, je kunt met één van de excur
sies meegaan en er is ’s avonds een korte bijeenkomst om
de plannen voor de volgende dag te bespreken.
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangebo
den. Uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers omdat ze in
een schitterend natuurgebied liggen. Variërend van een
paar dagen tot twee weken. Dit jaar bijvoorbeeld rond He
melvaartsdag 4 dagen naar de Weerribben. Of een week
naar Steenwijkerwold, naar Viroinval in België of aan de
Elbe in Duitsland. Of 14 dagen naar Zweden of Oostenrijk.
Het is misschien wel de goedkoopste manier om vakantie
te vieren: je betaalt zelf je campingkosten, eten, vervoer en
een klein bedrag aan inschrijfkosten. Je kampeert in je eigen
tent, caravan of camper. Vaak zijn er op de camping of in
de directe omgeving ook wel huisjes of appartementen te
huur, maar dat moet je dan wel zelf regelen.
Voor vragen: Volkert Bakker: kampeervakanties@knnv.nl.
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Vogels Kieken en nog meer 
De klok is weer een uur teruggezet, als ik dit verhaal schrijf.
De wintertijd is weer begonnen! De donkere dagen verkor
ten zich langzaam weer. De vogeltrek is al over zijn hoog
tepunt heen. Onze zwaluwen vliegen inmiddels rond in
Afrika.
Vroeger dachten de mensen, dat ze in de modder waren
weggekropen of naar de maan waren gevlogen. De koekoek
veranderde in een sperwer om het volgend jaar weer in een
koekoek te veranderen. Inmiddels weten we wel beter!
 
Zwermen met tienduizenden spreeuwen vlogen in schitte
rende vormen boven het Naardermeer , tijdens mijn laatste
avondvaartocht aldaar. Ze gingen in het riet overnachten.
De roodborsten, vooral de vrouwtjes , zijn vertrokken naar
Zuid Europa en Engeland en worden hier vervangen door
grote aantallen roodborsten uit Scandinavië en Rusland.
Een klein deel mannetjes blijft hier achter om hun territo
rium te verdedigen zodat ze komend jaar minder energie
hoeven te gebruiken om een vrouwtje te versieren. Ze
nemen het risico te sterven, als het streng gaat vriezen, op
de koop toe. 
 
Inmiddels worden onze weilanden bevolkt met kieviten,
goudplevieren, ganzen en smienten. Koperwieken, krams
vogels, vinken, kepen en sijsjes komen met miljoenen naar
ons land om hier te overwinteren. Wilde- en kleine zwanen
kunnen nu ieder moment weer in ons land arriveren.
Wintergasten worden ze allemaal genoemd en voor de
vogelaars is er weer een interessante tijd aangebroken. Zou
er een klapekster op de hei zitten? Waar kan ik zaagbekken
vinden? De vele buizerds in de polder, prachtig om te zien!
Tijd om er op uit te gaan met verrekijker en camera om
mooie vogel foto’s te maken. 
 

Buizerd

In de vrije natuur heb je daarvoor veel geluk nodig. Bij
nadering vliegen mijn gekozen onderwerpen meestal weg
en heb ik het nakijken. Daarom ben ik in deze tijd, voor
vogelfoto’s, regelmatig in een schuiltentje of een vogelhut
te vinden. In onze tuin staat de voedertafel weer gereed
naast de hulstboom die dit jaar overvol met bessen zit. Een
paar meter verderop heb ik mijn schuiltentje neergezet om
van dichtbij foto’s te maken van kramsvogels en koperwie
ken die elk jaar onze tuin komen bezoeken. Soorten op onze
voedertafel zijn: mussen, roodborst, vinken, mezen, dui
ven, eksters, gaaien en kauwtjes. 

 
Naast de openbare vogelhutten zijn er in ons land een paar
honderd vogelhutten te huur, vaak gelegen in afgesloten
natuurgebieden compleet met een ondiepe waterpartij
voor het drinken en badderen van de vogels. Takken en
stronken liggen op een natuurlijke manier met een rustige
achtergrond, ingericht met voer en lokaas. Er zijn speciale
hutten voor bosvogels, roofvogels, uilen, water- en moeras
vogels. Verscholen achter gespiegeld glas kun je op een luie
stoel wachten tot de vogels en zoogdieren voor je lens
verschijnen zonder dat zij jou kunnen zien. Om van
dichtbij mooie foto’s te kunnen maken is dit gegarandeerd
de beste manier. Ook Het Goois Natuurreservaat heeft in
samenwerking met mentor voor natuurfotografie, Bart
Siebeling, een fotohut te huur vlak bij de watertoren in
Bussum. Het onderhoud van deze hut verzorg ik samen met
mijn fotomaatje. Als de hut niet is verhuurd, mogen wij er
zelf gebruik van maken. Eekhoorns, vossen en de boom
marter heb ik het afgelopen jaar, daar kunnen fotograferen.
 
Inmiddels heb ik zo’n honderdduizend vogelfoto’s op mijn
computer staan, die ik soms gebruik voor mijn presentatie’s
bij de vogelherkenningscursus . Als natuurgids blijf ik ge
nieten van het struinen in de natuur zelf. Ik maak dan foto’s
van paddenstoelen, insecten, bloemen en nog veel meer. 

Keep           

Eekhoorn         
 Foto's & artikel:  Bertus v.d. Brink
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Eilandwachter op de Marker Wadden
Tussen 26 augustus en 2 september 2019 waren wij eiland
wachter op de Marker Wadden. Als eilandwachter ben je
vooral gastheer/-vrouw. Je ontvangt de bezoekers op het
eiland en informeert ze over dit bijzondere project. Hoofd
doel is dat mensen met een heel positief gevoel weer het
eiland verlaten. Daarnaast neem je de gebiedsbijdrage in
ontvangst en reken je, als er geen havenmeester is, ook het
liggeld af. Natuurlijk moet je ook een oogje in het zeil
houden: geen loslopende honden, mensen mogen alleen
op de paden, want er is op sommige plekken levensgevaar
lijk drijfzand en bovendien moet het gebied niet worden
verstoord. Verder waren we gids voor de groepen van de
charterboten. Ook schoonhouden van de toiletvoorziening,
het eilandwachtersonderkomen en de vogelkijkhutten
hoort erbij. Al met al is het een heel pakket!
 
Een week op een onbewoond eiland vergt de nodige voor
bereiding. Je kunt niet even naar de supermarkt voor een
vergeten boodschapje. We werden er met het vrijwilligers
bootje heen gevaren samen met een aantal onderzoekers
met al hun spullen. De schippers zijn ook vrijwilligers en
allerhartelijkst. Dagelijks brengen ze andere vrijwilligers,
onderzoekers, projectmedewerkers naar het eiland en
komen dan altijd koffie bij de eilandwachters drinken. We
overnachtten in het eilandwachtersonderkomen, nu nog
een soort bouwkeet van Boskalis. Binnenkort wordt dit een
nieuw duurzaam onderkomen.
 
Vanuit Lelystad is het een klein uurtje héérlijk varen naar
Marker Wadden. Koffie en thee stonden klaar, de over
dracht kon beginnen door het af te lossen duo eilandwach
ters. Helaas deed de internetverbinding het niet goed en
het tablet was niet op gang te krijgen. Om een lang verhaal
kort te maken, de overdracht viel in het water mede door
een grote toestroom van dagjesmensen. De schippers
moesten hoognodig aan de terugreis beginnen met de ei
landwachters en een kleine delegatie van Vroege Vogels die
zich had georiënteerd voor de filmopnames van de volgen
de week. Ondertussen meerde er een charterboot aan met
enkele tientallen eilandgasten. Gelukkig hadden die een
eigen gids bij zich en konden wij ons richten op het ont
vangstritueel. Dus wij op eigen kracht en goeddunken op
de bezoekers af… Het begin van een enerverende week!

 
Na de “lunch”, het was inmiddels over vieren, werd het
rustiger. Dagjesmensen weer op de terugweg, charterboot
vertrokken. Maar wel langswandelende overnachters uit
de haven die even gezellig kwamen aanwippen met vragen
en voor een kletspraatje. Hartstikke leuk en wederzijds
leerzaam. De inmiddels gearriveerde havenmeester had de
apparatuur weer op gang gekregen, zodat we de volgende
dagen onze taken, hoewel een béétje onvoorbereid, toch
naar wens konden uitvoeren. Tussen die bedrijven door
gegeten en rond 20:00 konden wij op de dienstfietsen onze
eerste ronde over het eiland doen. Gewapend met telescoop
langs de verschillende uitkijkpunten, beetje opruimen
waar nodig en genieten van de spectaculair ondergaande
zon.
 
Terug bij ons onderkomen, het werd al donker, eerst het
aggregaat uitgezet. Heerlijk, die rust die er dan over je komt.
De afwas kon later op de avond wel bij kaarslicht, want
zonder aggregaat geen elektriciteit natuurlijk. Na alle ver
hitte avonturen op deze eerste, warme, eilanddag was een
lekkere douche zeer welkom. Dus welgemoed de kraan
open, ingezeept, en… ineens geen water meer! Op het ag
gregaat is ook de waterpomp aangesloten die zorgt voor
álle watertoevoer…
 
Voor ons begon het échte werk. Dagelijks stonden we met
zonsopgang (6:30) op voor onze eerste ronde over het eiland.
Dat was de meest spectaculaire omdat we meestal de
eersten waren die rondliepen. Duizenden vogels over
nachtten op de eilanden. De vogeltrek was al begonnen. Zo
zagen we meerdere dagen wolken oeverzwaluwen aan het
begin van de ochtend, duizenden foerageerden over het
meer bij kijkhut de Steltloper. Daar waren ook honderden
slobeenden die echter op de wieken gingen zodra ze
mensen aan zagen komen. Het eiland is nog erg kaal dus
je bent heel zichtbaar. We hebben ook nog nooit zoveel
watersnippen gezien. Kijk vooral op het kanaal van Vroege
Vogels op youtube. Daar vind je meerdere filmpjes over de
Marker Wadden, over de oeverzwaluwen bijvoorbeeld. Op
NPO-start kun je de uitzending van Vroege Vogels over de
Marker wadden  terugkijken. Dan ben je gelijk op de
hoogte van het verhaal erachter.
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Na onze ronde kwamen dagjesmensen met hun bootjes
(van soms een miljoen euro!) vanuit alle richtingen de
haven binnen. Altijd hele leuke contacten en stimulerende
gesprekken. Als mensen het verhaal van de Marker Wad
den horen, worden ze vanzelf enthousiast, op enkele
grootbootbezitters na, die tóch probeerden om zonder te
betalen op en af het eiland te komen. 
Honden mogen alleen aangelijnd in de havenkom. Er zijn
natuurlijk altijd hardleerse baasjes die ondanks meerdere
correcties door ons toch steeds weer hun hond los lieten
lopen.  Dit zorgt  voor verstoring van de vogels en levert ook
overlast voor andere eilandgasten. Zo wordt regelrecht
aangestuurd op een totaal hondenverbod.
 
Dagelijks kwamen er grote charterboten binnenvaren met
passagiers doorgaans geen eigen gids mee hadden. In dat
geval waren wij voor hen de eilandgidsen. Meestal bij
toerbeurt, maar er kwamen ook wel eens twee charters zo’n
beetje tegelijk binnen, die beide een eilandwachter als gids
hadden aangevraagd. Verbazend hoe snel je dan een ge
smeerd verhaal tot je neemt en aan het publiek kunt
overdragen. Iedereen altijd enthousiast, succes verzekerd.
Het was soms ook improviseren als er bijvoorbeeld 48
mensen op de boot zaten in plaats van de aangekondigde
14. Prachtig gezicht om die grote charterschepen, twee- en
driemasters, over het water aan te zien komen. Hun masten
steken méters boven de zandduinen uit. Zo moet het er in
de Gouden Eeuw ook ongeveer uit hebben gezien. Een
aantal dagen stond er redelijk wat wind en voeren die
schepen met volle zeilen: spectaculair, onze eigen “Sail” op
de Marker Wadden!
 
Behalve de dagjesmensen kwamen er iedere dag bootjes
binnenvaren die enkel nachten in de haven wilden over
blijven. Werk voor de vrijwillige havenmeester, maar die
was er niet altijd. Dus deden wij dat er ook bij. Zo waren de
meeste dagen best heel druk! Zo druk dat we die week
overdag slechts twee keer toekwamen aan een ronde per
fiets over het eiland om ook daar toezicht te houden. De
bereiding van het avondeten prutsten we er dan tussendoor
zodat we dat rond een uur of zeven wel achter de knopen
hadden. Want dán begon ons vaste avondrondje. En dat
was écht iedere avond een fantastische ervaring. Overal
vogels, prachtige luchten, vrijwel verlaten eiland, fantas
tisch ondergaande zon. Genieten! En het bijzondere is dat
je op alle manieren hét eilandgevoel hebt en je er steeds
weer over verbaast dat het water er omheen niet zout is.
Strand en branding, het had ook aan zee kunnen liggen.

En de weersomstandigheden? Het was de week van de
tweede hittegolf en dus bijzonder warm. Volop zon en
weinig wind. Ideaal vaarweer voor motorbootjesbezitters.
Dus overdag best veel drukte op het eiland en ’s nachts veel
bootjes in de haven, waarvan de opvarenden niet altijd even
“geruisloos” waren. Tja, en wanneer neem je de beslissing
om daar op af te gaan en om meer rust te verzoeken terwijl
je zelf net ekker in bed ligt? Lastig.
 
Verder hebben we twee onweersbuien gehad. De eerste was
schitterend. Gewéldig hoe je over dat vlakke water tiental
len kilometers om je heen kunt kijken en overal de meest
fantastische bliksemflitsen ziet. Onze tweede onweersbui
kwam recht over ons heen en bracht een ware zandstorm
met zich mee. We zagen hem al aankomen en konden op
tijd alle ramen dichtdoen. Het zand perste zich door alle
naden en kieren. Windkracht ‘heel veel’,  vermengd met
het horizontaal over het eiland spattende regenwater. We
vonden de volgende ochtend bij daglicht werkelijk óveral
zand in ons net helemaal geveegde en gezogen onderko
men. Buiten waren overal zandduintjes ontstaan en het
toiletgebouwtje was zelfs bijna onbegaanbaar geworden.
Wij dus opnieuw aan het vegen… Maar met de daarna weer
prettige temperaturen en het zonnetje erbij was uitstekend
toeven op Marker Wadden.
 
Voor de samengevatte terugblik: het was een drukke week
én een fantastische nieuwe levenservaring. Het is heel
stimulerend om zo af en toe iets totaal nieuws in je leven
te doen! Rond oud en nieuw staan we weer ingepland. Dat
zal een heel andere ervaring worden.

Artikel & foto's : Nicole en Johan van Gans
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Heb jij er plezier in om nieuwe leden wegwijs te maken in
onze IVN-afdeling en heb je een brede kennis van het IVN
(Gooi)? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als afdelingsmentor
begeleid je één of enkele gidsen-in-opleiding van de IVN
GooiNatuurgidsenopleiding en zorg je ervoor dat ze de weg
leren kennen binnen het IVN Gooi. Ook begeleid je jouw
cursist(en) inhoudelijk bij het maken van hun werkstuk en
bij het voorbereiden van de proefexcursie.
 

Je taken als afdelingsmentor:

- Regelmatig contact onderhouden met jouw cursist(en).
- Cursist(en) bekend maken met de inrichting, werkwijze
en de activiteiten van IVN Gooi en IVN in het algemeen.
- Vraagbaak en wegwijzer voor jouw cursist(en).
- Inhoudelijke begeleiding van de proefexcursie en het
werkstuk. Cursisten kiezen zelf een onderwerp. Jij geeft
suggesties b.v. voor de verdere inhoudelijke invulling,
bronnen, werkvormen, welke deskundigen te raadplegen,
vertaling naar de IVN-praktijk, etc.
N.B. de docent-mentor zorgt voor de procesmatige begelei
ding van het werkstuk en voor de beoordeling.
 

Wij zien jouw reactie graag tegemoet
als je:

- Zelf al in het bezit bent van het diploma IVN Natuurgids.
- Er plezier in hebt om nieuwe leden op weg te helpen
binnen het IVN Gooi .

Vacatures Docententeam en nascholing. 

Vacature IVN Afdelingsmentoren
voor onze gidsen-in-opleiding

- Tijd hebt en bereid bent om een goede relatie op te bouwen
met jouw cursist(en).
- Ook zelf het initiatief neemt in de begeleiding en bereid
bent om de begeleiding vol te houden zo lang als de oplei
ding loopt (1,5 jaar).
 

Praktisch:

Heb je belangstelling voor de rol van afdelingsmentor kun
je dit, vóór 1 mei 2020, kenbaar maken bij het docenten
team. Afdelingsmentoren worden voor de start (eind au
gustus 2020) van de opleiding geïnstrueerd door het docen
tenteam. Het afdelingsmentoraat begint +/- 1 maand na
aanvang van de Natuurgidsenopleiding (reken op oktober
2020) en eindigt op het moment van de diploma-uitreiking
(mei 2022). Cursisten met hetzelfde werkstukonderwerp
hebben ook dezelfde mentor. Het docententeam koppelt de
mentoren aan de cursisten en zorgt voor de wederzijdse
uitwisseling van contactgegevens.
Het tijdsbeslag van deze rol is naar verwachting enkele uren
per maand. De rol van afdelingsmentor is nieuw voor het
IVN Gooi en het functioneren van het afdelingsmentoraat
zal regelmatig zowel met cursisten als met afdelingsmen
toren worden geëvalueerd.
 

Reageren:
natuurgidsenopleiding@ivngooi.nl
 

Het docententeam IVN Gooi is verantwoordelijk voor het
geven van de IVN-natuurgidsenopleiding èn voor het rea
liseren van een permanent nascholingsprogramma voor
gediplomeerde gidsen. Voor beide taken zoeken wij verster
king. Vind je het leuk om les te geven en jezelf daarin
verder te ontwikkelen, of organiseer je liever korte cursus
sen over allerhande onderwerpen? Lees dan verder.

Vacature: (aankomend) docent IVN
Natuurgidsenopleiding
 
Het docententeam zoekt versterking in de vorm van een
(aankomend) docent IVN Natuurgidsenopleiding. In deze
functie bereid je zelf lessen voor en geef je deze lessen voor
de gidsen-in-opleiding. Hierbij word je eerst begeleid door
de andere docenten, waarna je na verloop van tijd deze
taken steeds zelfstandiger uitvoert. In het team denk je mee
over de planning, opzet en programmering van de oplei
ding. Gezamenlijk evalueren we alle lessen. Ook word je
mentor van één of meerdere deelnemers. Door jouw inzet
krijgen de gidsen-in-opleiding energie voor natuureduca
tie! We zien je reactie graag tegemoet als je:
- Zelf al in het bezit bent van het diploma IVN Natuurgids.
- Bij voorkeur al actief bent bij / ervaring hebt met het werk

van het IVN.
- Er plezier in hebt om les te geven en te experimenteren
met werkvormen.
- In staat bent tot zelfreflectie.
- Affiniteit hebt met didactiek en je hierin verder wilt be
kwamen.
- Een teamspeler bent maar ook zelfstandig kunt werken.
- Nieuwsgierig bent.
- Voldoende tijd hebt.

Vacature: Coördinator Nascholing
 
Een leven lang leren, dat is ook het motto bij IVN Gooi. Om
hier invulling aan te geven zorg je als Coördinator Nascho
ling voor een interessant programma van nascholingscur
sussen, dat aansluit bij de behoeften van onze natuurgidsen
en bij actuele ontwikkelingen in natuur en landschap. Jij
stelt jaarlijks in overleg met de docenten het curriculum
vast en je zorgt ervoor dat alle praktische zaken geregeld
worden. Denk aan het zoeken van docenten, datum- en
locatieplanning, de communicatie en het bijhouden van de
deelnemerslijsten. Een deel van de nascholingscursussen
wordt door docenten uit het eigen team verzorgd, maar
soms zal je ook externe docenten werven. Door jouw inzet
blijven onze gidsen ook na de IVN Natuurgidsenopleiding
betrokken en worden ze voortdurend gestimuleerd om hun
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kennis en vaardigheden te onderhouden! We zien je reactie
graag tegemoet als je:
- Zelf al in het bezit bent van het diploma IVN Natuurgids.
- Actief de actuele ontwikkelingen op het gebied van natuur
en landschap bijhoudt.
- In staat bent tot het (zelfstandig) opzetten van educatieve
programma’s.
- Je hand niet omdraait voor de praktische coördinatie.
- Bij voorkeur een goed netwerk hebt binnen/buiten IVN
Gooi.
- Een teamspeler bent maar ook zelfstandig kunt werken.
- Voldoende tijd hebt.
 

Reageren:
Voor beide functies zien we graag vóór 1 februari 2020 jouw
schriftelijke reactie met motivatie tegemoet via natuurgid
senopleiding@ivngooi.nl.
 
Wil je eerst meer weten voordat je reageert? Neem dan
telefonisch contact op met Sander Koopman (035-7723267 /
06-31665452) of Michaël Gründeman (06-52501348).
Het docententeam zal met geschikte kandidaten één of
twee gesprekken voeren. Eventueel is er voor geïnteresseer
den de mogelijkheid om een keer een teamvergadering bij
te wonen.
 
Met vriendelijke groet, Docententeam IVN Gooi

 

Nascholing 2020
 
De Werkgroep Cursussen heeft weer een aantal nascho
lingscursussen gepland.We starten in januari en februari
met een cursus Gesteenteherkenning, die eerder in is 2013
gegeven. De cursus wordt door Sander Koopman verzorgd.
 
Nieuwe interessante wetenswaardigheden over de Ecolo
gische natuurverbindingen in het Gooi. In maart kijken we
naar de ontwikkelingen bij het Naardermeer en de Groene
Schakel. Deze cursus is een vervolg op de cursus uit 2016.
 
In mei en juni wordt de nascholingscursus over onderwa
terleven gegeven: Wat leeft er in sloot en Plas?. Wie kent
niet de beroemde schoolplaat van M.A. Koekoek “In sloot
en plas”? Welke fauna is te vinden en wat zegt de flora over
de waterkwaliteit?

Voor september staat de workshop NatuurApps gepland.
Deze borduurt voort op de  workshop in 2018. Apps voor
smartphones worden geregeld vernieuwd maar zijn dit ook
verbeteringen?

In de late herfst staat de Determinatie van bomen op
winterkenmerken op het programma.
 
Kijk op  https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/
nascholing voor informatie en aanmelding.
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Uitgaans- en contactdag op Zaterdag 2
mei 2020
Hatertse vennen en de stad Grave

Deze uitgaansdag is speciaal voor leden en donateurs van
IVN en KNNV het Gooi en hun introducees. Vertrek zater
dagochtend om 8:00h met de bus vanaf de grote parkeer
plaats van station Bussum-Zuid. We verwachten om om
streeks 17:00h weer terug te zijn. Bij deze excursie zijn de
kosten voor de welkomst koffie en de lunch inbegrepen.
 

Overasseltse en Hatertse vennen

Het gebied bestaat uit vennen en rivierduinen en is geolo
gisch gezien zeer jong (het is 110.000 tot 10.000 jaar geleden
ontstaan). De hoge droge stuifzandruggen waren uiterma
te geschikt voor bewoning. Er zijn hier veel vondsten ge
daan uit verschillende periodes van rond 8000 voor Chr. tot
1500 na Chr. Tot 1900 kende het vennengebied zijn eigen
specifieke waterhuishouding, onafhankelijk van het regio
nale grondwater. Omstreeks 1900 veranderde dit. Zowel
gemeenten als particulieren groeven sloten en greppels om
het water af te voeren.

Staatsbosbeheer heeft in 1964 het gebied als natuurreser
vaat aangekocht en is toen begonnen met herstelbeheer.
De ontwatering is nu gedeeltelijk ongedaan gemaakt door
de aanleg van stuwtjes. Een andere oorzaak van verdroging
zijn de vele bomen die hier groeiden. Zij verdampen enorm
veel water. In 2013 en 2014 is daarom ongeveer 11% van het

aanwezige bos gekapt. Sloten en dammen zijn gedempt of
afgedamd.
 
In het vennengebied groeien veel bijzondere planten zoals
zonnedauw, veenpluis, snavelbies, beenbreek en melkep
pe. Vanaf midden april kunnen diverse soorten libellen
worden waargenomen. Er broeden hier ongeveer 80 soorten
vogels en er leven dassen, reeën en vossen en kleinere
zoogdierensoorten als bunzing, konijn, haas, eekhoorn,
wezel, hermelijn en egel. Bij de vennen komen verschillen
de soorten salamanders, padden en kikkers voor. Padden
stoelen zijn vooral na vochtige zomers en nazomers talrijk.
Door zijn diversiteit zowel voor wat betreft flora en fauna,
maar ook vanwege het geaccidenteerde en afwisselende
landschap is dit een uniek natuurgebied waar het in ieder
jaargetijde prima toeven is. Eind 2013 heeft er een groot
schalige renovatie plaatsgevonden van het vennengebied,
door Staatsbosbeheer.
 
Vlak bij het restaurant lig de ruïne van de Middeleeuwse
St. Walrickkapel. Aan de zuidmuur van de ruïne staat een
oude zomereik, die nog altijd dienst doet als koortsboom.
Het volksverhaal vertelt dat als een lapje stof aan een
koortsboom (ook wel lapjesboom) wordt gebonden, deze
boom ervoor zorgt dat ziekte verdwijnt. Wanneer er voor
het eerst een lapje aan de boom is bevestigd, is niet bekend.
Wel is er een legende over hoe de predikende Willibrordus
(eind 7e of begin 8e eeuw) hier gevangen genomen werd
door de heidense rover Walrick. Willibrordus wist echter

22



Grote Ratelaar

de zieke dochter van Walrick te genezen. Walrick deed
boete in Rome, bekeerde zich en stichtte een kerk midden
in de wildernis. Hij vroeg de dorpelingen een eik te planten
waar ze, ook na zijn dood, om genezing van de zieken
konden bidden. Maar zijn roversbende pikte dat niet, ze
vermoordden vader en dochter en staken het huis in brand.
Walrick werd heilig verklaard, de plek werd een bedevaarts
oord. Tot in de twintigste eeuw werden vanuit Wijchen
processies gehouden naar de kapel met zijn boom. Inmid
dels is een nieuwe lapjesboom vlakbij de oude eik geplant,
waar je beter bij kunt om een lapje in te hangen.
(tekst IVN afdeling Grave)

De vestingstad Grave
 
In het oude stadshart ademt u geschiedenis van honderden
jaren terug. De authentieke kasseiwegen met hun 17e- en
18e- eeuwse huizen, de fraaieen nauwe steegjes en indruk
wekkende monumenten weerspiegelen een vervlogen
tijdperk. Zij vertellen allemaal van een onderdeel van de
kleurrijke en bewogen geschiedenis van de vestingstad
Grave.
 
In de 12e eeuw bouwen de heren van Cuijk een kasteel aan
de monding van de Raam, op de enige plek in het land van
Cuijk met een gunstige aanlegplaats aan de Maas. Steeds
meer mensen vestigen zich rondom het kasteel en zo
ontstaan Grave.
 
In de 13e eeuw krijgt Grave stadsrechten. In de eeuwen
daarna ondergaat de stad zeven zware belegeringen
waaronder bezettingen en verwoestingen van de Spanjaar
den en Fransen. Maar zoals het stadslied vol trots verteld:
“Keer op keer herrees zij weer in vrijheid onze fiere stad.”
Samen met tien andere vestingsteden is Grave onderdeel
van de Zuiderwaterlinie: de oudste, langste en meest be
nutte waterlinie van Nederland.
 
Vanaf de middeleeuwen groeit Grave ook uit tot een
bloeiend handelsstadje. Veel monumenten die behouden
zijn gebleven getuigen hiervan. De Maas is nog steeds een
belangrijke handelsroute en tegelijkertijd een mooie toe
ristische plek.
(Uit folder beleef historisch Grave Platform toerisme en
recreatie historisch Grave)

Aanmelden
 
Interesse voor deze uitgaans- en contactdag? Wacht niet
maar meld je snel aan! De uitgaansdag kan alleen doorgaan
als op maandag 2 maart het minimum aantal van 35
deelnemers zich hebben opgegeven en betaald. Alleen dan
is de uitgaans- en contactdag financieel haalbaar. Je aan
melding kun je mailen naar Theo van Mens: theovan
mens@gmail.com
 
Vergeet s.v.p.niet te vermelden:
- Het aantal personen
- Je naam en, indien van toepassing, die van je introducé
- Je email adres
- Je telefoonnummer, bij voorkeur je mobiele nummer
 
Als opgave per email niet mogelijk is kun je een briefje met
de gevraagde gegevens sturen aan:
Theo van Mens, Meikevermeent 26, 1218 HE Hilversum.
Telefonische of mondelinge opgaves worden niet aangeno
men. De bijdrage aan deze uitgaans- en contactdag
is: € 41,-- per persoon Dat is inclusief welkomstkoffie met
gebak en de lunch. Eventuele andere kosten die je maakt,
bijvoorbeeld in Grave, zijn voor eigen rekening.
 
De aanmelding is pas definitief als het verschuldigde be
drag van € 41,-- per persoon is ontvangen op rekening
nummer: NL90 TRIO 0391 0839 88 van IVN Gooi onder
vermelding van je naam en die van je eventuele introducé
en “Uitgaansdag 2020”.
 

Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de uitgaans- en con
tactdag niet door, hierover ontvang je voor 31 maart bericht.
Het overgemaakte geld wordt dan zo spoedig mogelijk door
de penningmeester teruggestort op je rekening.
 
Als je na de aanmelding onverhoopt afzegt moeten we je
om een vergoeding vragen van € 25,-- per persoon voor de
al gemaakte kosten en verplichtingen. Bij afzeggen in de
laatste week voor vertrek is geen restitutie mogelijk.
 
Nadere informatie te verkrijgen bij en bereikbaar tijdens de
uitgaansdag zijn:
Jan van den Berg vadenbergjan@gmail.com (0653219137)
Ellie Fluitsma ellie.fluitsma@kpnmail.nl (0653709481)
Theo van Mens theovanmens@gmail.com (0630825198)
Uitgaans- en contactdag 2020 zal een gezellige dag worden!
Graag tot dan.
 
Namens de werkgroep:
Ellie Fluitsma,
Inge Brandenburg,
Theo van Mens,
Jos Ketelaar,
Jan van den Berg
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