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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 een Grote Ratelaar die grotendeels gemaakt is toen
Corona niet zo'n gtrote invloed op ons leven had als sinds vandaag
het geval is. Het is onwerkelijk: scholen, restaurants, musea: al
lesmaal gesloten. Ook IVN Gooi en Omstreken en KNNV hebben
activiteiten, zowel binnen als buiten, tot in elk geval 6 april gean
nuleerd. Laten we hopen, dat de maatregelen het gewenste ef
fecthebben en de activiteiten na die datum wel door kunnen gaan!
 
De natuur trekt zich van dit alles niets aan. Het weer is omgesla
gen naar een aangenaam lenteweertje. De regen van de afgelopen
tijd was goed voor het waterpeil, dat ook op de droge zandgronden
in het oosten van het land in de buurt van “normaal” begint te
komen, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje winter
wel gemist heb. Een (liefst stevige) vorstperiode hoort er voor mij
wel bij en die hebben we nauwelijks gehad.
 
Een cynicus hoorde ik zeggen: “De winter viel dit jaar op donder
dag, toen moest ik mijn ruiten krabben!”. Daar zit wel wat in: de
natuur loopt zo’n 35 dagen voor op het gemiddelde, met als gevolg
dat ik op 29 februari twee ooievaars druk zag op een nest. Het leek
alsof er jongen in zaten, maar bij terugkomst was er niets meer
te zien. Die jongen zullen dus wel verbeelding geweest zijn, maar
toch! Die winter kan ik wel vergeten!
We gaan op naar het (hopelijk normale) voorjaar en dat is zicht
baar in deze editie van de Grote Ratelaar.
 

In dit nummer aandacht voor de operatie Steenbreek. Deze speelt
in op de grotere hoeveelheden regenwater die afgevoerd moeten
worden.
Ook het afrtikel over de voltooiing van de Groene Schakelis de
moeite waard. We hebben/krijgen hele mooie natuurverbindin
gen in onze omgeving, waar vast weer veel te gidsen valt.
Het interview laat u kennismaken met Gaetan Dirven, de tekenaar
van de Bloopers. Wie is hij, wat drijft hem?
Verder vragen wij uw aandacht voor een nieuwe serie: Dubbel
portretten. Hierin beschrijft Christine Tamminga natuurver
schijnselen met dezelfde naam, maar een heel ander voorkomen.
Lees, kijk, verwonder en geniet!
 
Joke Calis - van den Abbeele
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Dubbelportret
Wouw
Er zijn natuurliefhebbers die vooral naar vogels kijken,
terwijl anderen  zich voornamelijk op bijvoorbeeld planten
richten. En er zijn specialisten die zich grotendeels bezig
houden met paddenstoelen, vlinders of mossen. Soms
komen soorten uit verschillende soortgroepen dicht bij
elkaar. Zeker als je kijkt naar het grote geheel van de eco
logie, maar ook wel eens in het klein als het om dezelfde
naam gaat. Dan kunnen twee totaal verschillende soorten
die geen enkele relatie hebben, toch samen besproken
worden.
Een plantenliefhebber zal wouw als lange slanke plant
kennen, terwijl een vogelaar denkt aan een roofvogel met
een gevorkte staart.
 

De plant
De wouw (Reseda luteola) hoort bij de resedafamilie. Een
andere verwante plant is de wilde reseda (Reseda lutea).
Beide nogal op elkaar lijkende soorten zijn drachtplanten
voor bijen. Ze hebben veel meeldraden in elke bloem. Beide
soorten zijn te onderscheiden door naar het blad te kijken.
Wouw heeft smal, ongedeeld blad dat aan de randen ge
kruld is, terwijl de bladeren van de wilde reseda ingesneden
zijn.
Wouw is een slanke plant die wel anderhalve meter hoog
kan worden. De hoofdstengel maar ook de zijstengels
groeien recht omhoog. De lange aren zitten vol gele bloe
metjes die van juni  tot september in bloei zijn. Uitgebloeid
zijn de aren oranje. Oorspronkelijk uit het Middellandse
Zeegebied is deze plant via spoorlijnen en steden naar het

noorden opgeschoven. De wouw staat op open, omgewerk
te grond. Het is een pionier. Al in de prehistorie gebruikte
men de gele verfstof die uit de plant te halen is (lutea = geel).
 

De vogel(s)
Van de vogel wouw zijn in Nederland drie soorten te ont
dekken: de grijze wouw, de rode en de zwarte wouw. De
meest voorkomende is de rode wouw (Milvus milvus).
Milvus is het Latijnse woord voor vlieger. In de lucht is deze
vogel te herkennen aan de vleugels die gehoekt zijn en aan
de lange diepgevorkte staart, die gebruikt wordt als roer.
De spanwijdte van de rode wouw is het grootst en kan meer
dan anderhalve meter bedragen. De overheersende kleur
is roestbruin met een kenmerkend wit vleugelveld. De kop
is licht. Deze schaarse broedvogel van half open bossen,
moerassen en graslanden wordt in Nederland regelmatig
gesignaleerd als doortrekker. Op het menu van deze aaseter
staan vooral kleine en middelgrote zoogdieren, insecten en
andere vogels.
De zwarte wouw (Milvus migrans) heeft een minder diep
gevorkte staart dan zijn rode soortgenoot en is donkerbruin.
Hij eet naast allerlei zoogdieren en insecten ook kleine
visjes en vliegt boven vuilnisbelten voor lekkere hapjes. De
laatste jaren broeden in Nederland enkele exemplaren.
Deze soort overwintert in Aftrika.

De grijze wouw (Elanu caerculeus) is geen familie van de
twee bovengenoemde wouwen. Hij is een stuk kleiner dan
de andere soorten. Hij heeft een witte kop met blauwgrijze
vleugels. De Afrikaanse en Aziatische vogel wordt een en
kele keer in Nederland als dwaalgast gezien. Zo zie je maar
dat vogelaars en plantenkenners anders zullen reageren
als ze horen: “Wow, een
wouw”.
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In gesprek .... met Gaetan Dirven
Vanaf 1 januari dit jaar vindt u in elke Grote Ratelaar een
cartoon met een gidsenblooper waarin een komische of
misschien een gênante situatie wordt weergegeven die elke
natuurgids ongetwijfeld zal herkennen. De cartoons wor
den gemaakt door Gaetan Dirven. Maar wie is hij? Tijd om
nader kennis te maken met deze audiovisueel vormgever
in zijn woonplaats Kortenhoef.
 
Gaetan (61) is geboren en getogen in Badhoevedorp maar
zegt zelf deze plek niet direct aan te bevelen als plaats waar
veel te beleven valt. Hij is getrouwd met IVN-er Liesbet die
wij o.m. kennen als coördinator van de IVN-Slootjesdag.
 
Hoewel Gaetan eigenlijk nooit precies wist wat hij later
wilde worden, bleek zijn elektrotechnische opleiding in
Amsterdam, gevolgd door een opleiding aan het grafisch
lyceum toch een goede start te zijn voor een carrière in de
grafische vormgeving. 
 
Hij startte bij Fokker op de afdeling Maintenance Training
Centre als illustrator. Gaetan: “Vanwege mijn ervaring met
airbrushtechnieken kon ik daar meteen aan de slag. Een
airbrush is een soort mini spuitbus waarmee je bijna foto-
realistische tekeningen kan maken. Er werden technische 
llustraties gemaakt voor gebruik in lesmateriaal t.b.v.
technisch grondpersoneel van vliegtuigmaatschappijen.
Mijn eerste “computer-graphics” ervaring heb ik daar op
gedaan op grafische computers. Ik tekende met een elek
tronische pen op een groot plastic plateau. In die tijd was
dat een unieke en bijzondere ervaring”.
 
Met deze ervaring begon ik lang geleden bij de grafische
afdeling van de NOS om daar voor allerlei programma’s
beeldmateriaal te ontwerpen. Animaties voor Sesamstraat,
introfilmpjes (Sinterklaasjournaal) enz. Ik werk nu, sinds
2009, als freelancer op de grafische afdeling van het jour
naal”. Gaetan is gespecialiseerd in Infographics, een uni
versele beeldtaal. Gaetan: “Om iets uit te leggen is het voor
de kijker vaak duidelijker om dit met beelden te doen in
plaats van met woorden. De afbeeldingen die ik gebruik in
zo’n informatiefilmpje teken ik soms zelf of ik gebruik
beelden van z.g. stocksites, websites die rechten-vrije
beelden aanbieden. Zo heb ik bijvoorbeeld destijds over de
verdwenen vlucht MH370 een animatiefilmpje gemaakt
voor het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Zo kregen de
kijkers een idee hoe diep de “Black box” zich bevond in de
oceaan. En dat was heel diep!. Bij zo’n opdracht maak ik zo
veel mogelijk gebruik van realistisch beeld”.
 
Maar nu naar de “gidsenbloopers”. Hoe is dat ontstaan?
Gaetan: “Liesbet zou een verslag maken van de jaarlijkse
Slootjesdag en het leek haar wel leuk om er een tekening
van mij bij te doen. Dat sloeg kennelijk aan want daarna
werd mij gevraagd of ik dit niet vaker voor de Grote Ratelaar
wilde doen maar dan met gidsenbloopers. Het leek mij leuk
om weer eens met potlood en papier te werken. Al snel
kreeg ik een hele lijst met gidsenbloopers mee!”
Maakt Gaetan zelf ook wel bloopers mee? “O ja hoor! Ik
herinner me nog goed dat ik voor het jeugdjournaal een
bekende rapper moest weergeven in een Hawai-achtige
omgeving. Daarnaast moest ik hem ook in een “kale” vari
ant weergeven. Ik vatte dat letterlijk op dus ik maakte een
versie van de rapper in een Hawaï decor en hem met een
kale kop. Helaas bedoelde mijn opdrachtgever een kale

omgeving en niet een rapper met een kale kop! Tja, zoiets
moet je ook niet tegen een grafisch vormgever zeggen. Die
denken in beelden!”.
 
Hobby’s? Gaetan: “Zeker wel! Ik knutsel heel graag en
daarbij vind ik “upscaling” erg leuk. Dat is kapotte appara
ten een tweede leven geven. Ik bezoek regelmatig de
kringloopwinkel en kijk stiekem in containers langs de weg.
Vaak lukt het me om de weggegooide spullen weer te
maken of voor een ander doel te gebruiken. Als ik ze niet
zelf kan gebruiken, geef ik ze weg of breng ze naar de
kringloopwinkel. Soms gebruik ik onderdelen voor bij het
Repair cafe. Eens in de maand repareren we samen met nog
een aantal vrijwilligers spulletjes die mensen komen
langsbrengen.”.
“We hebben ook een moestuin waar Liesbet en ik in het
seizoen wekelijks te vinden zijn, soms ook met zoon en
dochter. We gebruiken bij het verbouwen van onze gewas
sen bewust geen kunstmest, gif of monoculturen. Ook fiets
ik graag en veel. Ik heb meerdere fietsen in mijn schuurtje
staan, een ligfiets, een mountainbike en een downhillbike,
dat is een fiets om zo snel mogelijk van een berg af te dalen,
voor op vakantie. Zo meteen ga ik ook weer op de fiets naar
het mediapark. Lekker door het bos door weer en wind. En
je ziet nog eens wat. Een tijdje terug overkwam het mij dat
ik een vreemd regelmatig tikkend geluid hoorde bij mijn
achterwiel. Toen ik achterom keek om te kijken waar het
wiel aanliep, bleek dat er een ree een stukje met mij mee
rende. Dat was wel heel bijzonder ja!”.
 
Gaetan kijkt op zijn horloge en beseft dat hij zo weer aan
het werk moet. Snel neem ik nog enkele foto’s met mijn
mobieltje  en nemen we afscheid van elkaar. Tot de volgen
de blooper…. Wie meer werk wil zien van Gaetan, kan te
recht op www.gaetano.nl of via instagram https://www.
instagram.com/gaetandirven/
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Je kunt nog zo je best doen, af en toe loop je gewoon een afslag voorbij!
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Sprinkhanen vangen
Terwijl ik dit schrijf, waart het Coronavirus met name in
China nog steeds stevig rond, mag het cruiseschip de Sta
tendam eindelijk aanmeren in Cambodja, hebben we de
storm Ciara enkele dagen achter de rug en komt storm
Dennis er aan, krijgt Australië, geholpen door de hevige
regenval eindelijke de gigantische bosbranden onder con
trole. Zomaar een selectie uit de vele nieuwsberichten die
de wereld momenteel, februari 2020, in hun greep houden
en vooral de natuur treffen. Soms lijkt de wereld je één grote
chaos toe en volgens mijn trouwe viervoeter is dat normaal.
Gelukkig weet ik dat de wereld er over een paar weken weer
veel beter uit ziet, althans dat houd ik mijzelf altijd voor en
het helpt me om een positieve kijk op de wereld te houden.
Moet u ook eens doen. Het helpt echt!
 
Eén bericht wat ik niet heb genoemd, trok mijn speciale
aandacht en dat ging over een insectenplaag in Afrika. Waar
wij niet anders horen dan dat aantallen insecten afnemen
in onze contreien, dreigen miljoenen en miljoenen woes
tijnsprinkhanen de complete oogst op te eten in delen van
Oost-Afrika en Zuid- Azië. Landen zoals Pakistan, Somalië,
Ethiopië en Kenia luiden de alarmklok.
 
Overvloedige regenval door hogere temperaturen van de
oceanen wordt als één van de oorzaken aangegeven door
wetenschappers. Aanvankelijk toegejuicht door de lokale
bevolking die een overdadige oogst tegemoet zag, lijkt het
nu uit te monden in een nachtmerrie omdat het vele he
melwater en de daarbij gepaard gaande vegetatiegroei ook
een ideale bodem blijkt te zijn voor de eitjes van de woes
tijnsprinkhaan. In vier tot zes weken groeit het eitje uit tot
een forse sprinkhaan met een lengte van wel 6 cm. Tja en
die hebben honger, heel veel honger!
 
Het bijzondere is dat de lokale overheden eigenlijk niet goed
weten hoe ze deze beestjes moeten bestrijden. Traditioneel
wegwapperen, zoals ik zag gebeuren door de lokale bevol
king, lijkt mij niet echt de oplossing voor deze giga-zwer

men. Een gemiddelde zwerm bestaat uit zo’n 40 miljoen
sprinkhanen! Ook het bespuiten met insecticiden vanuit
vliegtuigjes lijkt mij een achterhaalde en ongezonde me
thode.
 
De beste suggestie naar mijn idee kwam van de FAO, de
voedsel en landbouworganisatie van de VN. Die suggereer
de om de sprinkhanen te vangen en op te eten. Behalve
vetten, krijg je dan ook nog je portie calcium, magnesium
en ijzer binnen. Frituren en/of drogen voor latere tijden!
Goed plan toch? Zou Johannes de Doper nog geleefd heb
ben, dan zou hij dat zeker beamen.
Het vreemde is echter dat diezelfde VN tegelijkertijd drones
wil gaan inzetten om de zwermen sprinkhanen te lokalise
ren en vervolgens met pesticiden te lijf te gaan. Dat klinkt
dan toch wel weer wat tegenstrijdig! Aan de andere kant
als je ze wilt vangen, hoe doe je dat dan? Met een reusach
tig net? Verdoven? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik ben wel
benieuwd hoe dat zou kunnen.
 
Wie een goed idee heeft, laat het mij weten! (r.febre@upc
mail.nl). Eerst zelf maar eens een bitterbal met meelwor
men proberen!
 
Rob le Febre.

   

Operatie
Steenbreek
Wat is Operatie Steenbreek?
IVN, Vogelbescherming Nederland en KNNV hebben een
workshop "Een levende tuin maak je zelf" ontwikkeld voor
gemeenten en hun bewoners. Het project loopt in principe
van maart tot en met juni van dit jaar en zal door vrijwilli
gers van het IVN Gooi e.o., KNNV Gooi en de afdeling Gooi
Noord van Groei & Bloei worden gegeven. In de workshops
worden er tips en voorbeelden gegeven om de tuin aantrek
kelijker te maken, niet alleen voor de mensen zelf, maar
ook voor vogels, insecten en andere dieren. Men kan veel
inspiratie op doen om tot een echte levende tuin te komen
met veel groen en minder of weinig stenen. Kortom een
echte levende tuin. Mensen gaan met veel nieuwe ideeën
weer naar huis.
 

Wat gaan wij er dit jaar mee doen?
In Gooi e.o. hebben inmiddels 9 mensen een training ge
volgd om voor de bewoners een zeer boeiende workshop te
kunnen geven. De duur van een te volgen workshop is 2,5
uur en hij zal in de avonden worden gegeven. De gemeen
te Gooise Meren biedt de workshop gratis aan. Tevens heeft
deze gemeente een nieuwe duurzaamheids-website gelan
ceerd, ter bevordering van duurzaamheid, klimaatbesten
digheid en biodiversiteit: https://gooisemeren.nl/duur
zaamheid/  Eind maart/begin april zullen er 3 bijeenkom
sten worden gegeven voor de bewoners van Gooise Meren,
te weten in Muiden/Muidenberg, in Naarden en in Bussum.
Ook de gemeente Weesp heeft zich aangemeld.  Mocht er
veel belangstelling zijn, dan zullen meerdere bewonersbij
eenkomsten worden georganiseerd.

Yvonne Clement
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Van het IVN-Bestuur
Op 11 maart hebben we met 21 aanwezigen de algemene
Ledenvergadering gehouden. Vooraf had het bestuur aan
gegeven dat het bijwonen van de vergadering op eigen
verantwoording gebeurde nu het Corona-virus behoorlijk
dreigend aanwezig is in onze samenleving. Op aanraden
van de overheid en de bevoegde instanties hebben inmid
dels alle (interne en externe) activiteiten en bijeenkomsten
tot in ieder geval 6 april opgeschort.

Tijdens de ALV zijn Maurits Heldring (als algemeen be
stuurslid) en Fred Jansen (als voorzitter) voor hun tweede
termijn benoemd. Jan van den Berg is nieuw in het bestuur
en neemt de taak van secretaris over van Maurits. Het be
stuur bestaat nu uit 5 leden, wat we als een grote luxe zien.
We hebben zes leden van de lichting 1995 in het zonnetje
gezet (Afwezig waren Maartje en Nicole). Zij zijn 25 jaar
actief in onze vereniging. Robert, Jacob, Marijke, Ariana,
Bertus, Gerd, Maartje en Nicole hebben een grote en belang
rijke bijdrage geleverd aan excursies, cursussen, PR en or
ganisatie. We zijn ze daarvoor zeer erkentelijk. We hopen
dat ze hun kennis en ervaring blijven inzetten, ook om
nieuwe gidsen te inspireren.
 
Leden krijgen binnenkort een brief van de penningmeester
met het verzoek om een machtiging voor het incasseren
van de contributie af te geven. Landelijk IVN zal dan de
contributie voor de afdeling innen. De afdracht aan het
landelijk is € 12,-, de rest van de contributie wordt overge
maakt aan onze afdeling. Vanaf 2021 treedt dit in werking
voor IVN Gooi e.o. De hoogte van de contributie verandert
hierdoor niet.

 
In 2020 loopt de Actie Steenbreek in Gooise Meren. Dit is
een samenwerkingsverband van IVN en de gemeente. Er
zijn mensen getraind om met bewoners in gesprek te gaan
over hoe ze hun tuin kunnen verduurzamen. Ook in Weesp
gaat deze actie lopen. Yvonne Clement is namens onze
afdeling de trekker van dit project.
 
In de ALV heeft Danitsja Kallendorf ons digitaal marketing
plan gepresenteerd. Ze heeft sinds oktober 2019 onderzoek
gedaan om een plan te maken om onze afdeling bij een
groter publiek bekend te maken. De insteek is dat we in
onze communicatie doeltreffender gebruik kunnen maken
van zoektermen in Google waardoor we beter vindbaar zijn
voor publiek. De inhoud van onze activiteiten en de com
municatie daarover zou meer kunnen aansluiten bij actu
ele ontwikkelingen. Daarmee kun je meer aandacht van de
schrijvende pers oproepen. Verder heeft Danitsja aanbeve
lingen voor de website gedaan. Ze wil graag in gesprek met
werkgroepen over hun activiteiten en hoe we die beter voor
het voetlicht krijgen.
 
Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid toe. Hopelijk
kunnen we in april/mei weer onze activiteiten oppakken.
Tot die tijd vraag ik je zorgvuldig te zijn in je contacten.
Alleen de natuur ingaan is trouwens ook heel heilzaam en
bovendien gezond.
 
Fred Jansen
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Zwavelkopje

Biodiversiteitje
Roodborstje zingt dag en winternacht
 
Het roodborstje is een van onze populairste vogels. Wie
vindt roodborstjes nou niet schattig? Hun opbollende
buikje met de oranjerode borst, waar boven twee kraaloog
jes glimmen is vertederend en koddig. Roodborstjes hippen
en scharrelen door de tuin, en als je spit, schoffelt of harkt,
komt er al gauw zo’n dotje poolshoogte nemen. Het zou
overigens kunnen dat het gezellige vogeltje meer belang
stelling heeft voor de door de tuinier blootgelegde insecten
dan voor de tuinier zelf.
 
Roodborstjes zijn er de hele winter en zingen zelfs soms in
de winternacht. Niet voor niets staan ze op menige kerst
kaart en afgelopen jaar ook op die van mij. Op Facebook
ging een bericht rond van twee roodborstjes, waarvan één
tegen een raam vloog en versuft neerviel, waarna de ander
zijn vriendje probeerde op de been (poot) te porren. Hon
derden mensen reageerden met hartjes . Geweldig vond
men het en ontroerend. Ik was er niet bij, maar durf te
wedden dat het versufte roodborstje zich te pletter vloog
tijdens een poging te ontsnappen aan zijn bloeddorstige
rivaal. En dat die rivaal zijn overwinning bekrachtigde door
de verslagen vijand nog even een pik na te geven.

Foto: Ben Walet 
Roodborstjes zijn in het algemeen intolerant en agressief,
uitgezonderd hun geliefde. Zowel in de winter als in de
zomer verdedigen zij hun territorium tot het agressieve toe.
Ze zingen, omdat ze hun jachtgebiedje, mijn tuin bijvoor
beeld, voor zichzelf willen houden. Ik ga er dan ook van uit
dat ik altijd dezelfde zie, al scharrelend op zoek naar larfjes,
zaadjes en door mij geserveerde kruimels. Hij blijft voor mij
dan ook altijd één van de mooiste en leukste tuinvogels.
 
Harm Klinkenberg

Voorjaarspaddenstoelen
Als de lente nIet te droog is (niet te hard lachen, we weten
allemaal dat het de laatste periode erg nat is geweest)
zullen ook de voorjaarspaddenstoelen, de een na de ander,
weer in alle glorie te voorschijn komen. Alleen die ene soort
die zo afgrijselijk stinkt vinden we wat minder leuk.

Half april, begin mei zullen we toch wel de  eerste padden
stoelen tegenkomen. Er zijn honderen soorten die vooral
in de nazomer en herfst te vinden zijn. Maar een aantal
verschijnen in het voorjaar, zoals b.v. het alom bekende
zwavelkopje.
 
Een erg zeldzame paddenstoel is de voorjaarskluifzwam.
Deze paddenstoel, die groot en zwaar kan worden, ver
schijnt in maart op zandige bodem in het binnenland, vaak
onder dennebomen. Na bosbranden is hij een enkele keer
plaatselijk wat algemener.
 
Als de bosanemonen bloeien zijn vlak daarbij vaak tot en
kele centimeters grote, dicht tegen de grond gedrukte
bruine schoteltjes van de anemonenbekerzwam te vinden.
Bij uitgraven blijken deze schotels een lange wortelachtige
steel te hebben die in een bruin zwart knolletje eindigt. Zo'n
knolletje, dat geheel met schimmelweefsel is gevuld, is het
restant van een anemoon die in het vorige voorjaar geïn
fecteerd werd. De paddenstoeltjes zijn dan ook te vinden
als je zoekt aan de randen bloeiende bosanemonen.
 
Er zijn vele soorten knolbekerzwammetjes, die op allerlei
planten parasieteren. De schoteltjes of bekertjes, die ze
vooral in het voorjaar vormen, zijn meestal veel opvaller
den dan die van de anemonenbekerzwam. Je kunt ze vinden
tussen salomonszegel, speenkruid en helmsoorten.
 

Tot slot wil ik nog het vingerhoedje noemen. Dit is een
voorjaarssoort die soms verschijnt met het kleinhoefblad.
De hoedjes zijn van een tot drie centimeter hoog en de
stelen worden tussen de twee en elf centmeter lang. De
steel is hol en dus breekbaar en heeft geelbruine schubjes.
De kleur is geelachtig en de hoed is donker bruin. Deze
paddenstoel staat in Nederland op de rode lijst als bedreigd.
 
Het vingerhoedje wordt wel eens tot de eetbare padden
stoelen gerekend, maar dat is niet geheel zonder risico voor
de kok en zijn gasten. Bij het verhitten komen giftige
stoffen vrij en als deze niet allemaal verdampen hopen ze
zich na consumptie op in het lichaam. Daarom alleen naar
ze kijken met de handjes op de rug.
 
Gerrit Jaspers
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Cursus Nederlandse
(on)kruiden
Straatgras, Herderstasje, Grote teunisbloem, Bijvoet en
Guichelheil. Dit zijn zo maar een paar namen van “onkrui
den”, die tussen de straattegels doorpiepen of zich een
plekje hebben veroverd in onze wegbermen. Wilt u eens
wat meer weten over deze alledaagse planten?
 
Jetse Jaarsma verzorgt op drie woensdagavonden een cur
sus over onze Nederlandse (on)kruiden. Nederland kent
tussen de 1500 en 2000 plantensoorten, waarvan ongeveer
10% zeer algemeen voorkomt. De cursus is een kennisma
king met planten die we dagelijks zien, hun kenmerken en
eigenaardigheden. In het weekeinde aansluitend op elke
cursusavond is er een excursie, gericht op het in praktijk
leren herkennen van (on)kruiden.
 
De cursus kost € 30 per persoon, over te maken op
NL03INGB0000094250 t.n.v. KNNV Gooi en omstreken.
Aanmelden per e-mail: secretaris@gooi.knnv.nl.
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opne
men met Jetse Jaarsma tel. 06-11530023.
Locatie: infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg
103a te Hilversum.
 
Cursusdata:
maandag 18 mei 2020 20:00 tot 22:00
maandag  8 juni 2020 20:00 tot 22:00
maandag 22 juni 2020 20:00 tot 22:00
 

Excursies:
zaterdag 23 mei 2020 10:00 tot 12:30
zaterdag 13 juni 2020 10:00 tot 12:30
zaterdag 27 juni 2020 10:00 tot 12:30

KNNV: Exoten
Leden van de KNNV kunnen zich abonneren op de Exoten-
nieuwsbrief via: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten. Kijk op
Exoten wordt dan automatisch toegezonden. De KNNV
werkt samen met de VOFF aan het project Signalering
Exoten van het Team Invasieve Exoten van het Ministerie
van EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenauto
riteit).
 
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons
land thuishoren en schade kunnen aanrichten. Waarne
mers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om
het signaleren van potentieel invasieve exoten. In dit pro
ject heeft de KNNV afgesproken dat zij haar leden zal in
formeren over specifieke soorten via  haar nieuwsbrieven,
website en in Natura. De nieuwsbrief roept op om exoten
te melden op www.telmee.nl en op www.waarneming.nl.
Alle voorgaande nieuwsbrieven zijn te vinden op de pro
jectwebsite van de KNNV: https://www.knnv.nl/meld-
invasieve-soorten
 
Op Natuurtijdschriften.nl worden ook alle bijdragen opge
nomen en die zijn daar eenvoudig terug te vinden.
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Heukels' Flora is niet zomaar een boekje
“Heukels’ Flora is niet zomaar een boekje” kopt de NRC als half
februari in Naturalis de 24e editie van deze flora wordt
gepresenteerd. Die bewering is waar. Heukels’ is op dit
moment nog altijd de flora waar studenten biologie aan de
Nederlandse universiteiten mee leren determineren. Toch
zit er een wereld van verschil tussen de eerste druk en dit
nieuwe boek.
 
In de 19e eeuw bestond biologie nog niet als zelfstandig vak.
“Natuurlijke historie” werd, op de universiteit, onderwezen
als ondergeschikt vak bij de faculteiten medicijnen of wis-
en natuurkunde. In de tijd van Heukels begon men voor het
eerst botanie als zelfstandig vak te doceren, vaak met een
sterke nadruk op tropische planten en gewassen. De Ne
derlandse flora was eigenlijk gewoon onkruid.
 
Pas in 1870 verscheen de eerste Nederlandse flora, die in
het veld te gebruiken was. Het was een boekje onder de titel
“(Handleiding tot het bepalen van de in Nederland) wild
groeiende planten” van dr. Willem.F.R. Suringar. Suringar,
gaf dit boekje aanvankelijk in eigen beheer uit. Het kwam
hierbij van pas dat zowel zijn vader als zijn broer Hugo
boekdrukkers waren. Later kwam dit boekje onder de titel
"Zakflora" uit bij drukkerij Wolters in Groningen. Het werd
een behoorlijk succesvol boek, dat tot in de jaren 20 in
herdrukt werd. Ik denk dat de belangrijkste reden, dat we
nu Heukels bezingen, is dat Suringar in 1898 onverwacht
overleed. Ondanks latere toevoeging van prachtige illustra
ties (J.M. Geerts) en diverse nabewerkingen (A.J.M. Garjean
ne, J.Calkoen en L.Vuyck), was toch de motor eruit.
 
In 1883 verscheen de eerste druk van de “Schoolflora van
Nederland” van Hendrik Heukels. Het was een bewerking
van “Otto Wünsche’s Schulflora von Deutschland”. Dit was
een eenvoudige flora, die geschikt was voor het gebruik op
middelbare scholen. Heukels was was bovenal leraar en
bovendien een bevlogen organisator met een passie voor
natuur. Hij publiceerde naast de schoolflora diverse diver
se andere leerboeken op het gebied van biologie. Heukels
bewerkte en verbeterde hiernaast 'de Flora van Oudemans',
een standaardwerk over de Nederlandse flora. Deze bewer
king verscheen in drie lijvige boeken als de "flora van Ne
derland", tussen 1909-1911. Hij was bestuurlijk actief in de
Nederlandse Botanische vereniging. Samen met Heinsius
was hij initiatiefnemer voor de oprichting van de Neder
landse Natuurhistorische Vereniging ((K)NNV). Hij was
nauw betrokken bij de oprichting van Natuurmonumenten.
Via het tijdschrift “De levende natuur", zette hij een waar
vrijwilligersnetwerk op voor het waarnemen van de ver
spreiding van plantensoorten in ons land, een soort Floron
avant la lettre. De resultaten publiceerde hij weer in het
tijdschrift en gebruikte ze bovendien voor het uitbouwen
van zijn flora.
 
Er was wel kritiek op de flora van Heukels. Het belangrijkste
commentaar was eigenlijk, dat ondersteunende illustraties
volledig ontbraken. Heukels hikte er tegenaan, dat het
toevoegen van illustraties een kostbare zaak was, die ook
invloed zou hebben op de prijs van het boek. Heukels heeft
misschien net te lang gewacht met het doorhakken van
deze knoop. In 1899 verscheen een eerste geïllustreerde
flora, namelijk die van Heimans, Heinsius en Thijsse. De
kogel was hiermee door de kerk. In 1900 was de “Geïllu

streerde schoolflora voor Nederland door H.Heukels” een
feit. De gewone schoolflora bleef ook gewoon verkrijgbaar.
Men kon eventueel de illustraties in een los boek “De
plantenatlas” bijkopen. Een groot deel van de illustraties,
van de hand van G. Sluyters zijn in de 24e druk nog steeds
terug te vinden. Heukels bleef tot aan zijn dood in 1936
werken aan zijn flora. In 1932 schrijft Heukels: ”Wegens
hoogen leeftijd scheen het mij gewenscht om een medewerker voor
mijn flora’s te zoeken”. De medewerker werd Willem H.
Wachter. De Geïllustreerde schoolflora werd volledig om
gewerkt geheel naar de laatste botanische inzichten van
die tijd (1934). “Heukels” werd meer en meer een weten
schappelijke flora. De schoolflora werd ook volledig her
zien. Het boek was te dik en te moeilijk geworden voor
gebruik op school. Het kwam in 1932 uit onder de titel “Be
knopte schoolflora”.
 
In 1946 overleed Willem Wachter volledig onverwacht. Zijn
werk werd gelukkig opgepakt door Simon van Ooststroom,
van het rijks-herbarium, aanvankelijk in de avonduren en
vrije weekenden. Van Oostroom heeft over een periode van
meer dan dertig jaar “Heukels” gedragen. In 1956 bij de 14e
druk van de Geïllustreerde schoolflora, kreeg het boek een
nieuwe titel: “Flora van Nederland”. In 1960 werd ook de
beknopte schoolflora nog bijgewerkt naar de veranderin
gen in de “Flora van Nederland”. Het boekje heette voort
aan "Beknopte school- en excursieflora".
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In 1981 wilde de uitgever als eerbetoon aan Heukels in 1983
een nieuwe, geheel herziene “Heukels” uitbrengen. Van
Ooststroom moest om gezondheidsredenen bedanken. Een
team van het rijksherbarium in Leiden klaarde de klus
onder leiding van Ruud van der Meijden. Het was best een
schokkende verandering, de flora was bijna 300 pagina’s
dunner geworden. Eén van de grote veranderingen was het
schrappen van microsoorten. Dit zijn soorten die door een
genetisch defect, zaden vormen die het alleen volledige
genetische materiaal van de moederplant doorgeven. Ei
genlijk een soort klonen dus. Van der Meijden heeft deze
volgens mij terecht, als één soort benoemd. Zo was er
plotseling maar één soort paardenbloem in plaats van meer
dan 20.
 
Met de 23e druk volgde nog een ingrijpende verandering.
Er werd overgeschakeld op het APG–systeem. In dit systeem
worden planten niet (alleen) op grond van hun vorm, maar
op hun genetische verwantschap ingedeeld. Sommige
grote plantenfamilies, vielen plotseling geheel uitéén. De
helmkruid-familie is hiervan een voorbeeld. Sommige fa
milies verdwenen zelfs volledig. De weegbree-familie
groeide daarentegen enorm.
 
Ruud van der Meijden vond in 2006 een waardige opvolger,
namelijk Leni Duistermaat, die na het schrijven van een
grassen-flora in Singapore, terugkeerde naar Nederland.
“Toen ik na zes jaar terugkwam, was Ruud van der Meijden, die
vier edities van de Flora heeft gemaakt, naarstig op zoek naar een
opvolger. Hij ging ervan uit dat iemand die in de tropen is geweest
geen interesse meer heeft in de Nederlandse flora. Tot zijn verba
zing zei ik het fantastisch te vinden”. Ruud van der Meijden
werd enkele maanden later ziek en overleed in 2007 op
62-jarige leeftijd.
 
Met de 24e druk volgt dan na ruim 15 jaar weer een nieuw
tijdperk voor de “Heukels”. In deze nieuwe druk gaat best
weer veel veranderen. “Meer dan 500 nieuwe soorten” was
in de Trouw te lezen. Een kanttekening is dat wel dat een
groot deel hiervan weer de microsoorten zijn, die door van
der Meijden waren geschrapt. Deze komen dus weer terug,
maar daarnaast zijn er ook tientallen exoten, die zich door

het slepen met planten over de gehele wereld in Nederland
hebben gevestigd en soorten die geheel op eigen kracht,
door de verandering van het klimaat, ons land hebben
bereikt.
Om met Leni Duistermaat te spreken: "De Nederlandse flora
is nooit af".
 
Jetse

Hendrik Heukels
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Vuilboom of Sporkehout
Vuilboom of sporkehout is een onopvallende verschijning
in onze bossen, die niet zelden over het hoofd wordt gezien.
Deze soort is absoluut niet zeldzaam. Hij komt in bijna het
gehele land voor en heeft een voorkeur voor lichte stand
plaatsen met een iets zure zandige of venige bodem. Hij is
nauw verwant aan de wegedoorn, een kalkminnende soort
die we vooral in de duinen tegenkomen.
 
Beide soorten behoren tegenwoordig tot de wegedoornfa
milie (Rhamnaceae), een grotendeels tropische plantenfa
milie. Beide worden tot het geslacht (Rhamnus) vuilboom
gerekend. Dit plantengeslacht komt over de gehele wereld
voor. Er zijn ongeveer 150 soorten die voornamelijk in
Oost-Azië en Noord-Amerika te vinden zijn. Europa en
Afrika hebben er slechts een handje vol.
 
Alle Rhamnus-soorten hebben kleine gesteelde groenwitte
bloemen die in trosjes in de bladoksels staan. De bladeren
zijn enkelvoudig en gaafrandig met steunblaadjes die
doorgaans al snel afvallen.
 
Sporkehout is een lage tot middelhoge heester, met ver
spreide takstand, die bloeit van mei tot september. De
oudere takken zijn bruin, de jongere grijsbruin. Ze zijn met
kleine, lensvormige, witachtige wratjes bezet en hebben
geen doorns. De bladknoppen hebben geen knopschubben.
De bast is donker paarsbruin.
 
Het jonge blad is goudbruin van kleur. De kortgesteelde
bladeren staan verspreid Ze zijn gaafrandig en ovaal tot
rondachtig met een toegespitste top. Ze hebben aan
weerszijden van de middennerf 6- 12 bijna evenwijdige,
rechte zijnerven die niet tot de bladrand doorlopen. De
steunblaadjes zijn half zo lang als de behaarde bladsteel.
 
De bloemen zijn vijftallig en tweeslachtig. Ze zijn doorgaans
protrandrisch (meeldraden bloeien eerst). Van buiten zijn
ze groen en van binnen zijn ze vuilwit. Op de rand van
bekervormige bloembodem zitten vijf kelkbladen en minie
me kroonbladen die als schutblaadjes voor de meeldraden
dienen. In het centrum staat een bovenstandig vruchtbe
ginsel met een korte stijl, omgeven door een schijfje dat
nectar afgeeft. De vruchten zijn besachtige steenvruchten.
In de loop van de zomer worden de vruchten rijp, terwijl
aan de top nieuwe bloemen verschijnen . Door de lange
bloeiperiode varieert de kleur van de vruchten van licht
groen tot helderrood en zwart.
 
Het verspreidingsgebied omvat Europa, West-Siberië, de
Kaukasus en het Atlasgebergte. Vuilboom groeit in onge
veer dezelfde biotopen als kamperfoelie. Beide groeien vaak
op natte, niet ondergelopen grond, vaak op plekken waar
enige ophoping van humus plaatsvindt. In broekbossen op
voedselarme, venige grond groeit sporkehout vooral op
open plekken en langs randen, waar het samen met grauwe
en geoorde wilg en soms met gagel moerasstruwelen
vormt. In verwaarloosde veenmosrietlanden is het één van
de pioniers van bosvorming. Op arme, grove zandgrond
groeit sporkehout in het volle licht samen met bijvoorbeeld
ratelpopulier, brem en bramen.
 
Sporkehout is ecologisch van belang voor insecten, vanwe
ge zijn lange bloeitijd en rijke hoeveelheid nectar. Sporke

Vuilboom (Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Thomé)

hout is een belangrijke drachtplant voor een groot aantal
insectensoorten. Het is ook een waardplant voor een groot
aantal vlindersoorten. De bekendste hiervan zijn waar
schijnlijk de citroenvlinder, het boomblauwtje en een
aantal boomspanners. Vogels, waaronder fazanten en di
verse lijstersoorten eten graag de besachtige vruchten.
Voor mensen zijn ze giftig, maar sporkehout kan goed
worden gegeten door het meeste vee, met uitzondering van
paarden. In de bloeitijd heeft het blad vaak oranje gekleur
de zwellingen. Dit wordt veroorzaakt door de Kroontjes
roest, een schimmel die het grootste deel van het jaar op
grassen parasiteert.
 
Aan de hand van archeobotanische vondsten van sporke
houtzaden wordt geschat dat deze soort hier al ruim 5000
jaar voorkomt. Het is een prima soort voor ondergroei en
voor struweelhagen op daarvoor geschikte plaatsen.
 
Bij de mens is vuilboom dan ook al lange tijd in gebruik.
Het blad van de plant levert uitstekend veevoer. Het zou
goed zijn voor de melkproductie bij koeien. Er werden uit
de vruchten verschillende verfstoffen bereid. Uit de rijpe
bessen werd sapgroen gewonnen, het sap van de onrijpe

16



Grote Ratelaar

bessen werd als gele waterverf gebruikt. De overrijpe bes
sen leverden een rode kleurstof. Zowel de vruchten als de
bast zijn of waren als purgeer- en laxeermiddel in gebruik.
Het spinthout is geel en het kernhout is roodbruin van kleur.
Het is licht en buigzaam. Het hout werd vroeger gebruikt
als lont omdat het zeer gelijkmatig brandt. Het hout van
deze struik bevat weinig anorganisch materiaal en levert
daardoor uitstekende houtskool die bruikbaar is als teken
kool. De verpulverde houtskool is uitermate geschikt voor
de productie van buskruit. Hiervoor werd sporkehout in
behoorlijke hoeveelheden aangeplant. Vuilboom kan uit
stekend tegen regelmatig omhakken, op de stobbe lopen al
snel vele lange twijgen uit. Van de twijgen werden door
slagers vleespennen gemaakt. Ze werden ook als dwars
spijlen voor bijenkorven gebruikt en ook in het vlechtwerk
voor leemwanden, in bijvoorbeeld vakwerkhuizen. Boven
dien werden de twijgen gebruikt om pijlen uit te snijden.
 
Vreemd genoeg is er weinig te vinden aan mythologie of
volksverhalen over vuilboom. Er zijn echter weinig bomen
of struiken met zo’n verscheidenheid aan namen. Aller
eerst is sporkehout de naam die tegenwoordig als volks
naam in onze flora staat. Deze naam is vooral in gebruik in
het zuiden van ons land. Er zijn twee verklaringen voor de
naam. De meest gebruikte is dat sporkehout een verbaste
ring is van sprokkelhout. Een andere verklaring is dat het
woord is afgeleid van het Latijnse woord “spurcur”, dat “
vuil” betekent. Er is niemand die het zeker weet.

foto: Hans Braxmeier (pixabay)

De naam vuilboom heeft ook verschillende verklaringen.
Eén verklaring is dat het hout van vuilboom stinkt. Er zijn
diverse andere volksnamen die hier op wijzen zoals “ful
holt” (vuilhout) of “stinkbaum” (stinkboom) en ”honnebeis
hout” (hondenpishout/hondsbessenhout), honnemigers
hout (hondenpissershout) en “honzehout” (hondenhout).
 
De naam kan ook wijzen op de purgerende werking van de
besachtige vruchten en de bast, getuige andere volksnamen
als vuilbessenhout, boerenrabarber, laxeerbast, rambasjes,
hondskersenhout en doodskralen.
 
Behalve sporkehout en vuilboom zijn er nog veel meer
namen voor deze soort. Om er enkele te noemen: sprakel,
wakelenhout, bijspijlenhout (productie van bijenkorven),
pinnenhout (vleespennen) , piel- of pijlhout (pijlen).
 
Tot slot van dit verhaal wil ik u de Russische naam voor
deze soort niet onthouden: “Tjernobyl”. De Nederlandse
naam “vuilboom” is dan best toepasselijk.
 

foto: Hans Braxmeyer (pixabay)  artikel: Jetse Jaarsma

Boekbespreking
IK WOU DAT IK EEN VOGEL WAS.
M. van Mourik & M. Diederix.
Illustraties: F. Preston-Gannon.
 
 
In dit grote boek staan gedichtjes voor iedere dag van het
jaar, voorzien van prachtige illustraties. De gedichten
hebben allemaal met de natuur te maken en zijn zowel
geschikt voor kinderen als voor volwassenen. Een grote
waslijst van dichters komen aan bod, om enkele te noemen:
Sjoerd Kuyper, Joke van Leeuwen, Herman Gorter, Willem
Wilmink, Kees Stip en nog veel meer.
 
Het is een boek om meteen van begin tot eind uit te lezen,
lekker door te bladeren en af en toe een versje lezen of om
iedere dag een gedichtje lezen of voor te lezen. Een
aanrader! Maartje Hogenboom
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De voltooiing van de Groene Schakel 

Met een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over
de spoorlijn Hilversum - Amersfoort ter hoogte van Anna's
Hoeve, wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en
't Gooi met elkaar verbonden. De aanleg van deze bijzon
dere natuurverbinding heet de Groene Schakel en is een
initiatief van de provincie Noord-Holland, stichting Goois
Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, Pro
Rail en Rijkswaterstaat. Het project Voltooiing Groene
Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur rondom de
faunatunnel en de natuurbrug. Ook worden de recreatie
voorzieningen in Anna's Hoeve en Monnikenberg verbe
terd.
 
Tijdens alle belangrijke fasen in het ontwerpproces is er
contact met de omgeving. De startbijeenkomst in april 2019
werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Sindsdien is
er een werkgroep (15 leden) actief die meedenkt en mee
praat. Ingenieursbureau Arcadis werkt in nauw overleg met
de werkgroep de opgehaalde wensen en suggesties uit tot
ontwerpvoorstellen.
 
Begin september 2019 werd het schetsontwerp gepresen
teerd aan ongeveer 70 belangstellenden. Het ontwerp (pdf,
78 MB) was voor de gelegenheid op een vloerkleed van 4 x
4 meter geprint. Het kleed is op woensdagen en vrijdagen
tussen 14.00 en 17.00 uur te bezichtigen in Informatiecen
trum HOV in 't Gooi in de Riebeeckgalerij in Hilversum. Daar
zijn ook detailkaarten en referentiebeelden te bekijken.
 
Het opnieuw inrichten van het gebied rond tunnel en brug
gebeurt onder de noemer ‘Voltooiing Groene Schakel’. Om
de variatie in soorten zo veel mogelijk ruimte te geven,
wordt het bestaande bos straks afgewisseld met open
heidegebied en poelen voor amfibieën. Rondom de natuur
brug komt een rustgebied. Want alleen volstrekte rust,
zonder sporen van mensen en huisdieren, geeft dieren het
vertrouwen de oversteek te wagen. Grondwallen langs de
gebundelde infrastructuur beschermen dieren en recrean
ten tegen overlast van geluid, licht en beweging van treinen,
auto’s en bussen.
 
Buiten het rustgebied komt de focus op wandelen, spelen
en recreëren te liggen. Zowel in Anna’s Hoeve als op
landgoed Monnikenberg gaan we aan de slag met het ver
beteren van recreatieve voorzieningen. Het aanpassen van
de wandel- en fietspaden bijvoorbeeld, het opknappen van
het uitkijkpunt op Monnikenberg én de aanpak van de ‘ver
sleten’ bergen van Dudok. Over veel van die maatregelen
kunt u meedenken: bewoners en gebruikers kunnen mee
praten over de invulling en aankleding van dit gebied.
 

Het grote plaatje
De Groene Schakel verbindt de grote leefgebieden van
dieren in ‘t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. De
aanleg van bruggen en tunnels maakt onderdeel uit van de
aanpak. Veel is al klaar. Zo zorgen de natuurbruggen bij

Zanderij Crailo, Laarderhoogt, Hoorneboeg en Zwaluwen
berg dat dieren op verschillende plaatsen al veilig kunnen
oversteken. Daar maken vooral de vos, das, ree, eekhoorn,
egel, hermelijn, haas, konijn en allerlei soorten muizen
gebruik van. In en rond de waterpoelen en vennetjes leven
ringslangen, kikkers, padden en ook de beschermde kam
salamander.
 

Flessenhals
 
Aan de oostkant van Hilversum zorgen landgoed Monni
kenberg en Anna’s Hoeve voor nóg een uitdaging: niet
eenvoudig om in deze smalle groene strook tussen Hilver
sum en de A27 een schakelfunctie tot stand te brengen. De
dieren in dit gebied komen 3 serieuze hindernissen tegen:
• de onlangs verbrede A27 met 6 stroken, op- en afritten
• de spoorlijn Hilversum-Amersfoort waar straks ook de
HOV-busbaan naast komt te liggen
• de Weg over Anna’s Hoeve met 8.000 motorvoertuigen per
dag, die straks verlegd wordt en eveneens parallel langs het
spoor wordt gelegd
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Foto van de site vn de provincie Noord holland

Faunatunnel Monnikenberg
 
Bij het verbreden van de A27 heeft Rijkswaterstaat ter
hoogte van het landgoed Monnikenberg een grote fauna
tunnel aangelegd. De tunnel is maar liefst 40 meter breed
en 5,5 meter hoog. Met boomstronken, waterpoelen en
natuurlijke hoogteverschillen worden de dieren de juiste
kant op gestuurd. Sporenonderzoek laat zien dat dieren
direct al gebruik maken van de passage. Reptielen en am
fibieën hebben in de regel meer tijd nodig om hun weg te
vinden: aan de beide uiteinden van de tunnel zijn water
partijen aangelegd zodat zij beschutting kunnen vinden.
 

Natuurbrug Anna’s Hoeve
 
De bundeling van infrastructuur parallel aan het spoor le
vert een flinke barrière op: busbaan, spoorlijn, fietspad én
weg. Dat risico nemen dieren niet. Daarom wordt in de
smalle groenstrook ten westen van de A27 de natuurbrug
Anna’s Hoeve gebouwd, omringd door bos- en heidegebied
met waterpoelen en vennetjes. De brug wordt zo’n 50 meter
breed zodat dieren in 1 keer de oversteek kunnen maken.
Vanwege de rust sluiten we het gebied rondom de natuur
brug af voor publiek. Grondwallen langs de gebundelde
infrastructuur beschermen dieren én recreanten tegen
licht, geluid en beweging van treinen, auto’s en bussen.
Stichting Goois Natuurreservaat organiseert - als het klaar
is - met enige  egelmaat excursies in het gebied, zodat be
langstellenden het rustgebied toch kunnen ervaren.
 

Verleggen van Weg over Anna’s Hoeve
 
Door de Weg over Anna’s Hoeve te verleggen en parallel
aan het spoor te plaatsen, ontstaat er ten noordwesten van
de spoorlijn een robuust natuurgebied met goede mogelijk
heden voor recreatie. De bergen van Dudok en de bergvijver
staan straks direct met elkaar in verbinding en wandelaars
kunnen in 1 keer doorlopen naar het Laarder Wasmeerge
bied en de Zuiderheide. U kunt meedenken over het op
nieuw inrichten van dit gebied (wandel- en fietspaden,
opknappen van de bergen en de aankleding rondom de
waterpartijen). Bij veel van de maatregelen zoeken we
nadrukkelijk het overleg met omwonenden en gebruikers.
 

Monnikenberg
 
In Monnikenberg blijft de rust centraal staan. Rond de
faunatunnel en de natuurbrug wordt een flinke strook in
gericht als rustgebied dat niet langer toegankelijk is voor
publiek. De akker wordt verschraald om diversiteit te be
vorderen en het weiland wordt afgegraven om het voorma
lige ven te herstellen. Ook op Monnikenberg beschermen
grondwallen dieren en wandelaars tegen hinder van licht,
geluid en beweging van voertuigen. Tenslotte passen we
de wandelpadenstructuur aan en krijgt het uitkijkpunt een
opknapbeurt.
 

Heide in plaats van bos
 
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk dieren gebruik
maken van de tunnel en brug, maken we het gebied om die
voorzieningen heen zo aantrekkelijk mogelijk. Dit betekent
dat het dichte bos op sommige plekken wat meer ‘open’
gemaakt moet worden: meer licht, meer gras en vooral
heide. Het uitdunnen gebeurt met beleid: beeldbepalende

bomen zoals beuken en eiken blijven staan. Heide is aan
trekkelijk voor dieren die niet in bossen leven zoals diverse
soorten hagedissen, kikkers, vlinders en insecten. Om de
ontwikkeling naar heidegebied goed en spoedig te laten
verlopen, planten we op de overgangen struiken en strooi
en we op de kale grond maaisel. Waterpoelen en vennetjes
zorgen dat ook de beschermde kamsalamander en de
ringslang goed vertegenwoordigd blijven in het gebied.
Onderzoek op de al gerealiseerde verbindingen laat zien
dat dieren in de juiste omstandigheden snel en veel gebruik
maken van bruggen en tunnels.
 

Grondwallen
 
Het creëren van rust is van doorslaggevend belang: alleen
met een minimum aan licht, geluid en geuren durven de
dieren het aan nieuwe leefgebieden te verkennen. Naast
het instellen van rustgebieden, leggen we aan weerszijden
van spoor en busbaan grondwallen aan. Ze dempen het
geluid en nemen het zicht op voortrazend verkeer weg. Het
gaat om brede wallen van circa 16 meter breed en circa 5
meter hoog. Om plaats te maken voor de grondwallen
moet bos gekapt worden. Na de aanleg worden de grond
wallen weer ingericht met nieuwe bomen en groen.
 

Bomen: kappen én compenseren
 
Voor de aanleg van de HOV-busbaan, de natuurbrug en
grondwallen moeten er veel bomen weg. Die bomen die
worden gekapt voor de infrastructuur worden gecompen
seerd: voor elke gekapte boom wordt een nieuwe boom
geplant. Waar mogelijk in het projectgebied en - als dat niet
lukt - elders binnen de provincie Noord-Holland. Binnen
het project Voltooiing Groene Schakel wordt er vooral ge
kapt voor de aanleg van grondwallen. Na aanleg worden
die wallen weer ingericht met bomen en groen. Ook de
strook waar nu de Weg over Anna’s Hoeve ligt, wordt straks
ingericht als natuur.
Video Voltooiing Groen Schakel: https://youtu.be/9OftbBgkt
bQ
Bron: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/
Projecten/Voltooiing_Groene_Schakel
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Maartje Hogenboom

Foto: Joke Calis - van den Abbeele

Contactavonden, excursies en nascholing
In verband met het corona-virus, zijn alle genoemde acti
viteiten onder voorbehoud. Activiteiten tot 6 april komen
te vervallen. Ook de op 2 mei 2020 geplande uitgaansdag
komt voorlopig te vervallen.
De interne activiteiten van IVN en KNNV zijn over en weer
toegankelijk voor leden en donateurs van beide verenigin
gen.
Floragroep: Heb je interesse meld je dan aan bij Christine
Tamminga, floragroep@ivngooi.nl. Je ontvangt dan vooraf
de meest recente informatie over de komende wandeling.
26 april /17 mei /7 juni /21 juni  Aanvang 10.00 uur.
 
Publieksexcursies Laarder Wasmeer: Iedere 3e zondag van
de maand: 19 april /17 mei /21 juni. Aanvang 10.00 uur.
Parkeerterrein bij 't bluk, Zuiderheide 2, 1251 SE Laren. Op
18 juni is er ook een avondwandeling Aanvang 19:00 uur.
 
Schaapskooi: zie voor (jeugd)activiteiten de websites van
GNR en IVN Gooi. Iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur vrijwilligers in de schaapskooi.
 
19 april wandeling door Cruysbergen & Gijzenveen
Tijdens de wandeling wordt ingegaan op het historisch
perspectief van het gebied, de natuurbruggen in het Gooi,
de flora en fauna en enkele specifieke accenten zoals de
voormalige kolonie Walden. Het Gijzenveen vormt een
belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Zanderij
Cruysbergen en Laegieskamp en Naardermeer. De excursie

is geschikt voor alle leeftijden. Stevige waterdichte wandel
schoenen zijn wel van belang. Opgeven op website: ivn.nl/
afdeling/gooi-en-omstreken/activiteiten of op emailadres:
wandelingen@ivngooi.nl. Verzamelen bij de Nieuwe‘s-Gra
velandseweg ter hoogte van nr 68. Aanvang excursie 10:00
 
19 april Ontdek de bijen en hommels.
Tijdens de nationale bijentelling organiseren IVN Gooi e.o.
en de Imkers Gooi & Eemland zondag 19 april gezamenlijk
een bijenexcursie Vertrek vanaf de parkeerplaats naast de
begraafplaats aan de Woensbergweg te Blaricum. Aanvang
13.30 uur.
 
20 april  Excursie Zandverstuiving bij het Bluk
Jan Sevink neemt ons mee over de Zandverstuiving bij het
Bluk. Als mooi vervolg op zijn lezing van 20 januari houdt
Jan Sevink een excursie vanuit het Bluk. Een geweldige
mogelijkheid eens echt te zien waar hij het over gehad
heeft. Plaats: Theehuis het Bluk  Aanvang 19:00h. Kom
zoveel mogelijk met de fiets in verband met de beperkte
parkeermogelijkheid bij het Bluk.
 
22 april /25 april  lezing / excursie duurzaamheid.        
Ella van der Lof/Jan van den Berg organiseren een lezing
over duurzaamheid, met in het aansluitende weekeinde
een excursie. Plaats Infoschuur. Aanvang 19:45
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2 mei   voorjaarswandeling Westerheide met Ella van der
Lof enYvonne Rinkel
Aanvang 10:00 Nadere info volgt
9 mei IVN lentefeest Plaats: Infoschuur. Nadere info volgt
 
Nascholing: wat leeft er in sloot en plas?
Michël Gründeman en Jaap van der Vliet. Vanaf 12 mei 2020
2 lesavonden, een practicum en een excursie. Wie kent niet
de beroemde schoolplaat van M.A. Koekoek : In sloot en
plas? In deze nascholingscursus gaan we dieper in op het
onderwaterleven. Welke fauna is te vinden en wat zegt de
flora over de waterkwaliteit. Deze cursus is ook een mooie
voorbereiding op de Slootjesdag.
 
14 juni. Slootjesdag voor kinderen tussen 5 en 10 jaar. 
Plaats: troephuis scouting Erica (Nieuw ’s Gravelandseweg
68) Aanvang 13:30.
 

Foto: MabelAmber via Pixabay

18 juni. Lange wandeling Naarden – Muiderberg- Naarder
meer (18 km.)
We volgen vandaag het spoor van J.A. de Rijk die in zijn
boek Wandelingen Gooi en Omstreken deze tocht rond 1905
heeft gemaakt en beschreven. Benieuwd wat daar nu nog
van te zien is? Ga dan mee en laat je verrassen. We starten
bij Naarden Vesting en lopen om de vesting heen naar de
Naardermeent. Van hier naar Muiderberg waar we rusten
bij een horecagelegenheid. Vervolgens via de Googdijk naar
de Overscheense Polder. We bezoeken de molen van het
Naardermeer waar we een rondleiding krijgen. Langs het
Naardermeer gaan we terug naar de vesting. Aanmelden
via aanmeldformulier op de IVN website. 
 
21 juni. Excursie op de Empese en Tondense Heide o.l.v.
Paul vd Poel
Dit natuurgebied bevindt zich in de IJsselvallei en werd
begin 20e eeuw ontgonnen. Het gebied bestaat uit bloemrijk
grasland, met  zeldzame planten als blauwe knoop,
Spaanse ruiter, moerashertshooi, kleine zonnedauw, gagel
en gevlekte orchis. Her en der zijn restanten natte en droge
heide waar de levendbarende hagedis voorkomt. In het
gebied broeden raaf, ooievaar (boomnest) en grauwe
klauwier. Verder zijn soorten als geelgors, roodborsttapuit
en grasmus voor onze begrippen algemeen. Door de vele
bloemen is het gebied ook vlinderrijk.  Is er na afloop van
deze wandeling nog behoefte aan meer fraais, dan gaan we
naar landgoed het Leusveld, een gebied met oude bomen
lanen en graslanden met orchideeën. De vogelbevolking
omvat alle spechtensoorten en van de vlinderfauna is de
daar algemene kleine ijsvogelvlinder het vermelden waard.

Foto: Wolfgang Heubeck via Pixabay

Vertrektijd excursie: 09:30 uur bij parkeerplaats, adres
Hallsedijk, 7399 RP Empe (in navigatiesysteem 7399 Empe
invoeren, of de coördinaten 52.145712, 6.092627). Leusveld:
Rhienderensestraat 21, 6964 BG Hall. carpoolen: Vertrek om
08:30u parkeerplaats station Bussum Zuid. Graag uiterlijk
op donderdag 18 juni aanmelden bij Theo van Mens op
0630825198 of per email naar theovanmens@gmail .com
 
21 juni. Publieksexcursie natuur en planten Cruijsbergen/
Gijzenveen. Onder leiding van Don Scheers, Eelco Evers en
Yvonne Clement. Aanvang 10:00 Nadere info volgt

kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw op Gijzenveen.   foto Jetse

heidekartelblad op Cruijsbergen      foto: Jetse
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Landelijke grassendag op  20 juni
Wat zijn grassen? Hoe herken je ze? Wat is een gras en wat
niet? Hoe is de relatie tussen grassen en mensen en hoe
heeft die zich ontwikkeld? Antwoord op deze en andere
vragen krijg je op de landelijke grassendag. Deze studiedag
organiseert de KNNV in samenwerking met de KNNV-af
deling Nijmegen. Ditmaal nabij natuurgebied de Stads
waard te Nijmegen.
 
 
Het ochtendprogramma bestaat uit een lezing van Norbert
Peeters over de domesticatiegeschiedenis van grassen en
een inleiding in de grassenkunde en het gebruik van een
flora, door Gerard Dirkse. Er is demonstratiemateriaal
aanwezig dat je bij aanvang, in de pauze en bij de afsluiting
van het ochtendprogramma kunt bekijken.
 
 
Na de lezingen en de lunch ga je onder leiding van kundige
gidsen op zoek naar grassen in de Nijmeegse Stadswaard.
Een flora en een loep (met vergroting 10x of 15x) komt
daarbij goed van pas. Vergeet deze dus niet mee te nemen!
Na de excursie sluiten we gezamenlijk af om 16.00 uur.
Het ochtendprogramma en de afsluiting worden gehouden
in “De Lindenberg Huis voor de Kunsten”, in het centrum

van Nijmegen. Natuurgebied de Stadswaard ligt op 10 mi
nuten loopafstand. De kosten bedragen 15 euro, inclusief
koffie, thee en een gezamenlijke lunch. Aanmelden (voor
1 juni):
www.knnv.nl/werkgroep-grassen-en-schijngrassen/landelijke-dag-
grassen-en-schijngrassen-2020
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Oplossing puzzel januari
 
  1. (zemelig) donsvoetje
  2. klimop (Hedera helix)
  3. winterhoutzwam (jong)
  4. gele trilzwam
  5. ijsvingertjes
  6. klimop
  7. hazelaar
  8. elzenvlag
  9. echte tonderzwam
10. winterjasmijn
11. bruine winterjuffer

 
Er waren wederom 2 deelnemers, beiden met 2 foutjes.
Misschien heeft u meer succes bij de puzzel in dit nummer.
Oplossingen graag voor 15 mei naar groteratelaar.ivnknn
vgooi@gmail.com. Deze keer doen we een takkenpuzzel,
veel plezier.

Foto's buitenzijde: Harm Klinkenberg
Voorzijde: Rhododendrons
Achterzijde: grote ratelaar
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