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

 
Dit doen we met zo'n twintigduizend
betrokken leden en een enorm netwerk
van groene professionals. Dat maakt
IVN een unieke partner in duurzaam
heid en verantwoord ondernemen. 

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

KNNV-leden organiseren natuurexcur
sies, inventarisaties, lezingen en cur
sussen en wandelen, fietsen en kampe
ren veel buiten. Want wat is er leuker
dan samen met anderen de natuur te
ontdekken?
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Voorwoord
Het nieuwe normaal begint zich te stabiliseren. Na maanden van
onzekerheid over het verloop van de pandemie zijn we nu beland
in de fase waarin we weer meer met elkaar kunnen gaan doen.
Afstand houden (social distancing) blijft het devies. Maar met 1,5
meter afstand kunnen we gelukkig weer starten met onze activi
teiten in de buitenlucht. Voor de gidsen weer een nieuwe ervaring,
maar ook dat gaat met inachtneming van de regels lukken.
 
De afgelopen maanden hebben er ook voor gezorgd dat veel meer
gebruik is gemaakt van onze mooie natuurgebieden. Er werd veel
gelopen en hardgelopen, alleen of in kleine groepjes van een gezin.
Later kwamen er ook fietsers bij. Op sommige momenten leken
de fiets- en wandelpaden op de Zuiderheide wel op een soort
Kalverstraat, maar wel met voldoende afstand.
 
We zijn blij dat we ons weer aan ons gidsenwerk kunnen wijden.
Onze natuurgidsenopleiding zou eind augustus van start gaan.
Om ervoor te zorgen dat de kandidaten toch al kennis kunnen
maken met de docenten en elkaar, zullen er in september en
oktober enkele buitenactiviteiten plaatsvinden. De opleiding zal
waarschijnlijk in het najaar vol van start gaan in de Infoschuur,
als de 1,5 meter afstand daar voorbij is.
 
Op 20 juni stond er een groot artikel in de Gooi- en Eemlander
waarin werd verteld dat Gerrit Jaspers na bijna 50 jaar stopt met
zijn wekelijkse bijdrage Bomen. We hebben het artikel en de fraaie
cartoon in dit nummer voor jullie opgenomen.
 
Ik wens ieder een mooie zomer. Geniet van de natuur en blijf
gezond!
 
Fred Jansen
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Foto: Th G via Pixabay
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Stippellijn 2 kolommen

Yolande Bosman
 
Begin mei bereikte ons het droeve bericht dat Yolande
Bosman is overleden.  Velen van ons kennen Yolande als
‘het gezicht’ van de paddenstoelenwerkgroep, maar ze was
veel meer.  Yolande hield van natuur. Wie wel eens bij
Yolande thuis is geweest in haar huisje op Gooilust, zal dat
onmiddellijk beamen.  De vogels zitten er letterlijk in het
open raam.  Yolande was actief lid van de KNNV, de vogel
werkgroep.  Ze telde vogels voor Sovon.  Ze liep wekelijks
een monitoringroute voor vlinders en libellen langs de
Kromme Rade voor de vlinderstichting.  Ze inventariseerde
vlinders, libellen en paddenstoelen op Zanderij Crailo en
later ook op Gijzenveen.  Ze was  actief in de siertuin van
Gooilust.  Yolande was in 2016 ook betrokken bij  het op
stellen van het rapport over de natuurwaarden bij de
Stichtse brug.  Met dit rapport kon de vernietiging van een
uniek stuk natuur, in ieder geval gedeeltelijk, worden te
gengehouden.  Yolande was bijzonder creatief en mis
schien ook wel perfectionistisch, maar ik herinner haar
vooral als bijzonder betrokken. Yolande was er bij bijna elke
jaarvergadering en “leden voor leden-avond” van de  KNNV
en altijd was er appeltaart.
Vanaf 2013, na het overlijden van Wim Appelhof,  werd
Yolande misschien wel tegen wil en dank de trekker van
de paddenstoelenwerkgroep. Van jongs af is zij gefasci
neerd geweest door paddenstoelen. Je kunt haar naam te
rugvinden in diverse nummers van het tijdschrift “Coolia”
het contactblad van de Nederlandse Mycologische Vereni
ging, Ik herinner me dat het soms best even kon duren
voordat de soortenlijsten van excursies de paddenstoelen
werkgroep werden opgeleverd.  Alle onzekerheden
moesten toch tenminste zijn gedetermineerd. Nauwkeurig
onderzoek was echt belangrijk voor Yolande. Met onder
zoek kun je verandering bewerkstelligen en je leert de grote
lijnen te zien.  Met het resultaat van onderzoek kun je een

beter natuurbeheer mogelijke maken. Onderzoek naar
paddenstoelen deed Yolande op wetenschappelijk niveau.
Ze heeft me er tijdens een gesprek in 2019 iets van laten
zien en ik was er diep van onder de indruk.  Yolande was
er altijd voor onze KNNV. Bij haar wist je niet waar de mens
ophield en de natuur begon. Yolande we zullen je ontzet
tend missen.

Van het KNNV-bestuur
Sinds afgelopen maart wordt ons leven voor een goed deel
bepaald door het Coronavirus. Van de ene op de andere dag
was het thuiswerken afstand houden en heel veel handen
wassen.  Ik denk dat de meesten van u daar inmiddels wel
een ritme in hebben gevonden. Voor onze en vele andere
verenigingen betekende en betekent Corona  nog steeds
een streep door heel veel leuke activiteiten. Zo is de uit
gaansdag geannuleerd en ook het lezingenprogramma dat
in september zou beginnen staat vooralsnog ‘on hold’. Ook
de jaarvergadering van onze afdeling in maart is afgelast
en voorlopig is er nog geen vervangende datum geprikt.
Voor de jaarvergadering gelden immers dezelfde regels als
voor lezingen.  
 
Corona was helaas niet het enige slechte nieuws. Begin mei
overleed Yolande Bosman. Zij was jarenlang de trekker van
de paddenstoelenwerkgroep. Het bestuur wenst haar
partner Fred van Klaveren heel veel sterkte in deze moei
lijke periode.
 
Toch is er ook goed nieuws, we mogen voorzichtig aan weer
een beetje naar buiten.  Monitoring van natuurterreinen is
bijvoorbeeld doenbaar.  Vanaf juli zijn excursies  in de
buitenlucht waarschijnlijk ook weer mogelijk, zij het met

de nodige mitsen en maren. Kleine groepen, vooraf inschrij
ven, dicht bij huis en vooral afstand houden.
 
Het bestuur is in de afgelopen periode niet bijéén geweest
. Op dit moment bestaat het bestuur nog uit drie leden, zoals
het er nu naar uit ziet zullen dit er na een eventuele jaar
vergadering  twee zijn.
Ondanks herhaalde oproepen heeft niemand zich gemeld
om te helpen de vereniging draaiende te houden. Ik vind
het erg jammer, maar met een tweekoppig bestuur is het
eigenlijk niet mogelijk de vereniging in leven te houden. 
De afgelopen paar jaar zijn we al onvoldoende in staat onze
kernpunten uit te dragen. Ik noem ze nog maar eens: liefde
voor de natuur, natuurstudie en natuurbescherming. 
Om dit als vereniging te kunnen uitdragen zijn wij op zoek
naar een enthousiaste organisator die helpt bij het opzetten
van activiteiten, het ondersteunen van werkgroepen en
cursussen. 
Herkent u zich hierin neem dan contact met ons op, want
de KNNV is een nuttige maar vooral een leuke club, die
zeker langer dan 104 jaar mee moet kunnen.
 
Jetse Jaarsma 
06 1153 0023
bestlid@gooi.knnv .nl
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Herstart activiteiten
IVN-activiteiten buiten vanaf 1 juli
 
Vanaf 16 maart hebben we onze activiteiten moeten staken
vanwege de lock down. Het bestuur heeft op 22 juni een
aantal afspraken ten behoeve van onze activiteiten ge
maakt, waar we ons aan dienen houden. Vanaf 1 juli starten
we onze buitenactiviteiten weer, zij het in aangepaste
vorm. Datzelfde geldt ook voor de activiteiten die we in
samenwerking met KNNV en Goois Natuurreservaat doen.
 
De richtlijnen van het RIVM, de overheid en van de veilig
heidsregio zijn leidinggevend.
 

Excursies
·      Groepsgrootte is 10 volwassen personen inclusief gids
       (eventueel plus maximaal 5 kinderen)
·      De 1,5 meter afstand wordt altijd in acht genomen
       (Gezinsleden hoeven de 1,5 meter niet in acht te
        nemen.)
·      In de aankondiging staat geen startpunt, wel starttijd
·      Vooraf opgeven via de mail met hoeveel personen men
        wil komen
·      Startpunt wordt na opgave doorgegeven
·      Start de excursie met een korte uitleg van de regels

·      Geef geen spullen door om contact te vermijden
       (Bezoekers nemen zelf zoekkaarten, loepjes en kijkers
        mee.)
·      Gebruik indien nodig eigen desinfectiemiddelen
 

Jeugdactiviteiten
Jeugdactiviteiten voor 12 jaar en jonger kunnen worden
uitgevoerd. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt de 1,5
meter niet meer. Echter, zodra daar volwassenen bij aan
wezig zijn, gelden bovenstaande afspraken.
 

Contactavonden
Onze activiteiten die binnen plaats vinden, stellen we nog
uit tot een nader te bepalen tijdstip. Dat betekent dat we
geen contactavonden en andere activiteiten in de Info
schuur beleggen.
 

Uitgaansdag
De uitgestelde uitgaansdag van IVN en KNNV gaat dit jaar
niet meer door. Reizen met een bus of met auto’s wordt
afgeraden omdat de 1,5 meter niet gewaarborgd kan wor
den.
 
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken.
Namens het IVN-bestuur

De gids staat er comfortabel bij! hopelijk hebben de deelnemers aan de excursie een goede zonnebril! ;-)

Tekening van Gaetan Dirven
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reisbeperkingen, dus even niet helaas! Dat mis ik toch wel!”
 
“Je bent vers van de jongste lichting Gidsenopleiding
(2017-2019) en nu zit je al sinds enkele maanden in het
bestuur van IVN Gooi. Heb je je daarvoor aangemeld?” Jan:
“Nou, ik werd benaderd door Fred Jansen. Met vier mensen
was het bestuur toch wel krap bemeten en ze konden nog
wel een vijfde bestuurslid gebruiken en aangezien ik al
enige ervaring had opgedaan als secretaris bij mijn oude
tafeltennisvereniging Succes uit Laren, dacht ik: waarom
niet? En zo is het gekomen! We vergaderen nu even tijdelijk
via Skype en dat gaat prima!”
 
Zou je nog bepaalde dingen anders willen zien binnen onze
vereniging? “Persoonlijk zou ik het heel leuk vinden als wij
ook excursies buiten onze eigen regio zouden geven. Nu
zijn alle gebieden een beetje verdeeld over regionale IVN’s
met eigen gidsen waardoor je steeds in hetzelfde gebied
blijft. Dat mag van mij best wat meer door elkaar lopen”.
 
Laatste vraag: Hoe vond je de gidsenopleiding eigenlijk? “Ja,
ik mag wel zeggen, dat was de leukste opleiding die ik ooit
gedaan heb in mijn leven!” Ondergetekende sluit zich daar
helemaal bij aan!
 
Voor een foto op locatie lopen we nog even door langs het
water en zien veel grauwe ganzen met hun donzige pullen.
Ook een dode wilde eend, een woerd. Hij ligt met gebogen
kop naast een paar flinke zwerfkeien. Wellicht er tegen aan
gevlogen of ruzie gehad met de ganzen? Na wat foto’s
nemen we afscheid en ik wens Jan nog veel succes in zijn
bestuursfunctie! Tot in betere - na corona - tijden!
 
Rob Le Febre (tekst en foto)

In gesprek met
Jan van den Berg
 
Het is nog fris als ik op 5 mei, al fietsend vanuit Hilversum
richting Zanderij rijd. Tussen de wapperende vlaggen lijken
de bomen groener dan groen. Komt dat door de zuivere
lucht in deze corona-tijden? Het zou zo maar kunnen! Ik
ben op weg naar Jan van den Berg, sinds maart dit jaar de
nieuwe secretaris van IVN Gooi e.o. Ik tref Jan bij de water
meter op de zanderij Crailoo. Jan vertelt over zijn eindop
dracht vanuit de IVN-gidsenopleiding. Jan: “Ik heb de ar
cheologie-opdracht samen met Aart Monster uitgevoerd.
Deze plek is bijzonder omdat tot hier de ijsgletsjer is geko
men tijdens de voorlaatste ijstijd. Dat kun je zien aan de
zwerfkeien die hier van het ijs zijn afgegleden. Verderop
naar het noorden liggen namelijk geen stenen”.
 
Jan is geboren in 1957 in Laren als oudste boerenzoon van
een erfgooier. “Ja”, zegt Jan, “Als het nog bestond dan zou
ik, als oudste zoon, de schaarrechten hebben gekregen. Dat
is het recht om vee te mogen weiden. Dat is nu verleden
tijd natuurlijk.” Jan woont nu samen met zijn vrouw in
Huizen. Al op zijn 10e was Jan lid van de Jeugdnatuurwacht,
een stichting die sinds 1947 bestaat. Ik zeg Jan dat ik tot
mijn schande moet bekennen dat ik daar nog nooit van
gehoord heb. Jan: “Ja, die bestaat echt hoor! Dan moest je
allerlei opdrachten doen in de natuur en als je dat goed
deed kreeg je een soort diploma en dan was je jeugdnatuur
wachter. Ik was dus al vrij jong bij de natuur betrokken”.
 
Als opleiding koos Jan voor procestechniek en kreeg daar
mee een technische achtergrond . Hij kwam als procestech
noloog in dienst bij Givaudan, Naarden, één van de grootste
producenten van geur en smaakstoffen. De laatste jaren
van zijn loopbaan was Jan vooral actief met zuiveringstech
nieken. Jan geeft een voorbeeld: “Voor al die chemische
processen gebruikte men water en dat was daarna veront
reinigd. Mijn werk was het dan om dit verontreinigde water
middels allerlei processen weer zo schoon mogelijk terug
te geven aan het milieu”. Inmiddels is Jan alweer ruim 1,5
jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan. Nu geeft hij
regelmatig adviezen aan mensen die hun huis willen ver
duurzamen.
 
Jan’s grootste hobby is langeafstandswandelen. Jan: “Dat
zijn wandelingen tussen de 30 en 80 (!) kilometer. Alleen of
in groepsverband, dat maakt mij niet zoveel uit. Hoewel je
alleen natuurlijk wel lekker snel opschiet”. Ik vraag Jan hoe
zo’n wandeling van 80 km dan in zijn werk gaat. “Nou, je
vertrekt dan ’s avonds om een uurtje of tien en dan onge
veer 14 uur stevig doorlopen. Toevallig stond er voor vol
gende week een wandeling gepland maar door de corona
crisis gaat die nu uiteraard ook niet door evenals vele an
dere evenementen helaas. Ik heb gisteren nog een wande
lingetje gemaakt van 30 km vanaf Zonnestraal, richting
Loenen gelopen langs de Vecht. Schitterend gebied!”
 
Stilletjes denk ik bij mezelf, ik zal maar niet zeggen dat ik
een wandeling van 10 kilometer al een flinke wandeling
vind! Wat Jan nu erg mist zijn de bergen en de wandelingen
in het Harzgebergte (Dui). Jan heeft daar een huisje. “Ja ons
huisje staat aan de rand van een dorp en ik zit dan in een
ommezien midden in de natuur. Normaal gesproken gaan
we daar 6 à 7 keer per jaar naar toe maar nu, met alle
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Boekbespreking
Basisgids Stinzenplanten (paperback)
€ 22,95 ISBN: 9789050117104
 
Echt een sluitende definitie voor het begrip stinzenplanten
is er niet. Stinzenplanten zijn planten die min of meer ge
bonden zijn aan het parkachtige milieu rond kastelen,
borgen, kloostertuinen en buitenplaatsen. Vaak gaat het
om bol- of knolgewassen zoals sneeuwklokjes, boerenkro
kus, winterakoniet en bostulp. Maar er is daarnaast een
grote groep vaste planten zoals maarts viooltje en lieve
vrouwenbedstro en ook verschillende één- of tweejarigen
zoals bos-vergeet-mij-nietje die tot de stinzenplanten
worden gerekend.

Boerencrocus

 
Deze basisgids zet de 120 meest bekende stinzenplanten in
Nederland op een rijtje. Het boek is voorzien van veel
duidelijke fraaie foto’s, redelijke soortbeschrijvingen, gege
vens over de herkomst van soorten en schematische infor
matie over onder andere grootte en bloeitijd.
 

Winteraconiet

Ook bevat het boek een korte inleiding over indeling, his
torie, ecologie van stinzenplanten en het stinzenmilieu. De
indeling die dit boek hanteert is dezelfde als wordt gebruikt
in het bekende boek “Stinzenplanten” van Piet Bakker en
Evert Boeve uit de jaren 80:
- Regionale stinzenplanten, (regionaal) inheemse soorten.
- Nederlandse stinzenplanten, planten van (vaak nabij)
buitenlandse oorsprong, die hier in het stinzenmilieu zijn
ingeburgerd.
- Exotische stinzenplanten, planten uit een (vaak veraf)
buitenland, die hier niet zijn ingeburgerd en zich dus niet
zelfstandig kunnen handhaven.
- Begeleiders, planten die zich goed thuis voelen in het
stinzenmilieu maar ook daarbuiten regelmatig te vinden
zijn. Denk bijvoorbeeld aan speenkruid.
 

Speenkruid

Persoonlijk vind ik dat de titel de lading redelijk dekt en dat
het boek een redelijk handzaam overzicht geeft van stin
zenplanten in Nederland. Ik moest er wel even wennen, dat
de regionale en Nederlandse stinzenplanten als één blok
worden aangeboden en de exotische stinzenplanten in
apart katern worden behandeld. Hierdoor moet ik bijvoor
beeld op twee plekken kijken welk sneeuwklokje ik voor
me heb staan. Ook de begeleiders staan in een apart katern
behandeld.

Maarts viooltje
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Wilde narcis       Foto's en artikel Jetse Jaarsma

 
Ik blijf ook altijd een beetje moeite houden met de defini
ties. Gele dovenetel wordt in dit boek beschreven als regi
onale stinzenplant, terwijl ik deze soort vrijwel altijd in
dezelfde milieus als speenkruid tegenkom, die in dit boek
is beschreven als begeleider. Voor sommige sneeuwklokjes
verwacht ik dat ze vrij snel zullen inburgeren en dus hun
predicaat als exotisch zullen kwijtraken. Planten kunnen
gelukkig niet lezen. Als het toevallig stinzenplanten zijn,
dan is dit boek een handig hulpmiddel. Het boek sluit aan
op de gratis stinzenflora-app die deels door dezelfde au
teurs is gemaakt (helaas alleen voor Android).

Stippellijn 2 kolommen

9Juli 2020



Grote Ratelaar IVN  GOOI & KNNV GOOI

 

Vogel
 
De hop is een bijzondere verschijning met zijn roestbruine
lijf en opvallende kuif terwijl de vleugels en staart met
zwart-witte banden getooid zijn. Hij laat zich niet gemak
kelijk zien in het halfopen boslandschap waarin hij zich het
beste thuis voelt. In Nederland al helemaal niet omdat er
tegenwoordig jaarlijks slechts een enkele doortrekker
wordt waargenomen. De keren dat ik hem hoorde en soms
zag was in het buitenland en eigenlijk altijd in de buurt van
bewoning.
 
De waaiervormige kuif staat recht omhoog bij het roepen
en tijdens het landen. Ieder veereinde van de kuif eindigt
in een zwart-witte punt. Ook als de kuif naar achteren is
geklapt zijn de donkere uiteinden zichtbaar.
 
Als nestplaats worden holle bomen of boomwortels ge
bruikt. Aan schoonmaken doet de vrouwtjeshop niet en
daarom stinken de nesten nogal. Dat komt ook omdat het
broedende vrouwtje belagers op een afstand weet te hou
den door bij bedreigingen stinkende olie uit een vetklier
aan haar achterlijf te spuiten. Bijnamen zijn dan ook
drekhaan, schijtkop of stinkhaan.

Het valt niet mee om overeenkomsten te vinden tussen
twee soorten die totaal niets met elkaar gemeen hebben
behalve hun Nederlandse naam: dit dubbelportret gaat over
de hop.
 
Voor de vogel hop is het duidelijk waarom deze hop is ge
noemd: het is een weergave van het geluid dat hij voort
brengt hoe-poe-poe of hoep-hoep afhankelijk van welke
vogelgids je openslaat.
 
Waarom de plant hop zo heet is lastiger na te gaan. De
meest verklaringen verwijzen naar woorden voor de
vrouwelijke bloemen die een kwastje (hoppe) vormen of
naar de overeenkomst van de hopbellen met de vruchtdo
zen van vlas (ook hoppe genoemd).
 
Als er dan toch een vergelijk valt te trekken: de wetenschap
pelijke namen van beide soorten hebben veel u’s; de vogel
heet Upupa epops en de plant Humulus lupulus. In de vo
gelnaam Upupa is het geluid te horen, terwijl het woord
humulus de vochtige standplaats aangeeft en lupulus iets
met de wolf te maken kan hebben.

Dubbelportret: Hop

Hop. Foto van Anna Schavikin via Pixabay

 
De kromme snavel is een belangrijk hulpmiddel bij het
zoeken naar voedsel in de bodem: daar leven de veenmol
len, emelten en andere insectenlarven die op het menu
staan. Eerst doden ze het insect, gooien het in de lucht om
het met de snavel op te vangen en dan door te slikken. Ook
in de vlucht is hij gemakkelijk herkenbaar. Een hop lijkt als
een grote vlinder te vliegen: de brede vleugels maken trage
golvende bewegingen.

Hop (foto: Aad Kop)

 

Plant
 
De hop is een van de weinige lianen in de inheemse flora
en hoort bij de hennepfamilie. Het is een vaste plant omdat
de lange windende stengels ieder jaar weer helemaal
vanuit de wortelkluit uitlopen.
 
Ze beginnen vroeg in het voorjaar wanneer het blad aan de
bomen nog niet is uitgekomen. Ze groeien eerst zoveel
mogelijk omhoog tot ze de boomkruinen bereiken waar ze
breed uitwaaieren. Op deze manier kan de plant zoveel
mogelijk gebruik maken van het licht.
 
Hop is rechtswindend, dat betekent dat de stengel van opzij
gezien steeds ‘rechtsaf’ gaat. De bladeren aan de ruwe
stengels zijn handvormig en ook ruw behaard. De stugge
haren zorgen voor extra houvast bij het klimmen.
 
De plant is tweehuizig; er zijn dus planten met mannelijke
bloemen die alleen meeldraden hebben en planten met
vrouwelijk stamperbloemen. De mannelijke bloemen staan
in pluimen. De vrouwelijke hebben geurende klieren en
lijken op kwastjes. Hieruit ontstaan later in het jaar de
bekende hopbellen.
 
Voor de bierbereiding werd eeuwen geleden al de bittere
smaak van de hopbellen gebruikt. Men kweekte alleen
vrouwelijke planten omdat mannelijke bloemen de smaak
nadelig beïnvloeden. Jonge scheuten tot 7 cm kunnen in
het voorjaar als groenten gegeten worden.
 
Uit bovenstaande kun je concluderen dat het onwaar
schijnlijk lijkt dat we ooit een hop in een hop kunnen zien
zitten.
 
Christine Tamminga
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Mei 2020, afstand houden graag! De dierenwereld trekt zich
nergens wat vanaan: “dating and mating” gaat gewoon
door. Hoe anders is dat nu bij ons! Mijn zoon heeft er een
krachtige term voor die ik hier, omwille van het goede
fatsoen, niet zal herhalen. Goed, om niet te veel af te
dwalen: het was een mooie dag in mei en ik besloot om
maar weer eens een fietstochtje door de omgeving te
maken.

Camera en verrekijker mee. Je weet tenslotte nooit wat je
tegenkomt! Mijn echtgenote, die nu noodgedwongen thuis
zit, gaat niet mee. Zij heeft zich helemaal overgegeven aan
het puzzelen en is nu met haar 33e puzzel van 100.000
stukjes bezig. Het kunnen ook wat minder stukjes zijn, daar
wil ik niet over twisten. Eén keer haalde ik een puzzelstuk
je weg om dan na enige tijd triomfantelijk het ontbrekende
stukje te “vinden” waar mijn vrouw zo naar gezocht had.
Ik legde dat eigenhandig aan met de opmerking dat ik nu
de puzzel had afgemaakt. Mijn vrouw oordeelde in duide
lijke bewoordingen anders…. Kortom, volg mijn voorbeeld
niet!
 

Spechter wordt het niet

Goed, alleen op pad dus. Ik fiets over de heide die nu
bremmer is dan brem: een gele gloed kleurt de Hoorneboeg.
Her en der liggen kleedjes met daarop veelal jonge moeders
en hun kroost. Ik zie wat jongeren zitten op bankjes die
daar ruim aanwezig zijn. Ze drinken hun drankjes en eten
snelle happen. Verpakkingen liggen op de grond. Ik hoop
dat ze die na afloop wel weer meenemen… Ik zoek de

stilte en beland uiteindelijk in de bossen van de Lage
Vuursche. Te voet ga ik verder in de hoop een ree of een
ander mooi dier tegen te komen. Het liefst een wolf maar
dat zal nog wel even duren.
 
Het is opvallend stil in het bos en op wat “alledaagse” vogels
na zoals enkele schreeuwerige gaaien, wat merels en wat
kraaien, kom ik niets bijzonders tegen. Nog wel wat vinken
die hun uithaal laten klinken. Het eindigt op “bisquit”
hetgeen overigens volgens vogelkenner Bertus niet correct
is omdat de vink eigenlijk zingt “Zijn er nog koekjes voor
meneer de Bie-ie-ie?” Maar dat is het dan ook wel, wat
waarnemingen betreft.
 
Kortom, enigszins teleurgesteld besluit ik om richting Hil
versum te fietsen en ga via het Cronebos. Langs een wan
delpad zie ik opeens twee kraaien hoog tegen de stam van
een beuk zitten. Kraaien tegen een stam? Dat is toch wel
erg vreemd! Ik pak mijn fototoestel en sluip langzaam
dichterbij. Het zullen toch geen zwarte spechten zijn
waarvan ik al jaren hoop die weer eens voor de lens te
krijgen? Dus wel! De één kruipt via de ovaal uitgehakte
nestopening naar binnen en de ander vliegt weg om na wat
tromgeroffel weer terug te keren. Wat een prachtige en
krachtige vogels. Zo’n karakteristieke kop! Diverse wande
laars passeren. Snel kijk ik neutraal de bossen in. Ophoe
pelen, denk ik! Dit zijn nu even mijn spechten! De dag kan
niet meer stuk! Twee weken later ga ik nog even kijken. Het
nest lijkt inmiddels verlaten. In de verte hoor ik nog een
zware roffel, duidelijk van een zwarte specht. Hij seint:
“Hou je veilig en tot volgend jaar!”
 
Rob Le Febre (tekst en foto's)
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Mispel
Mispel is voor veel mensen redelijk onbekend. Eigenlijk is
dat vreemd, want zo’n 500 jaar geleden waren mispels net
zo bekend als appels vandaag de dag. Je kunt met recht
spreken over vergeten fruit, want het enige wat de meeste
mensen over de mispel weten te melden is het spreek
woord: “zo rot als een mispel”.
 
Mispels kom je in het Gooi vooral tegen op de ’s Graveland
se buitenplaatsen. Maar ook daarbuiten zijn er nog diverse
te vinden. In Nederland vind je de mispel vooral in het
oosten en zuiden van het land. Mispel is niet inheems, maar
het is wel een archeofyt. Dat wil zeggen dat de plant al voor
1492 in ons land was ingeburgerd. Mogelijk is de mispel al
met de Romeinen meegekomen naar onze streken. In
België zijn daar archeobotanische aanwijzingen voor. In
Nederland duikt de mispel pas een paar honderd jaar later
op. We weten zeker dat mispel rond 900 in ons land was
omdat het op het wapenschild van de graven van Gelre al
sinds het einde van de 9e eeuw mispelbloemen zijn afge
beeld. Ook de oudste archeologische vondst van mispelza
den in ons land stamt uit deze periode.

Mespilus Ibn butlan

Mispel bloem. Foto: Jetse Jaarsma

 
Mispel is een telg uit de rozenfamilie. Het geslacht Mespilus
kent maar één soort en is zeer nauw verwant met het ge
slacht meidoorn. De mispel is een klein, 5-8 meter hoog
bladverliezend boompje of struik met een grillig/kronkelig
uiterlijk. De stam bereikt een diameter van ongeveer 25
centimeter met uitschieters tot 50 centimeter. De kroon is
doorgaans breder dan hoog. De schors is zilvergrijs en
schilfert in kleinere platen af. Naarmate de boom ouder
wordt, gaat de schors scheuren vertonen. De takken zijn
verdeeld in lang- en kortloten. De bloemen worden net als
bij appels en peren op de kortloten gevormd. Jonge scheu
ten zijn viltig behaard en kunnen, net als de nauw verwan
te meidoorn, doorns hebben. Bij de meeste cultivars ont
breken deze.

 
De winterknoppen zijn eivormig, 3 tot 5 millimeter lang, en
hebben getande en gewimperde donkere knopschubben.
De bladstand is verspreid. De enkelvoudige en kortgesteel
de bladeren zijn ovaal of elliptisch tot lancetvormig. De
bovenzijde is donkergroen, de onderkant iets lichter en
viltiger. Het blad is 6 tot 12 centimeter lang en 2 tot 4 cen
timeter breed en grotendeels gaafrandig. Alleen de bladtop
is soms een beetje gezaagd.
 
De bloemen zijn tweeslachtig en lijken sterk op rozen. Ze
staan doorgaans alleen op een kortlot en zijn 3 tot 5 centi
meter groot. De vijf kelkblaadjes zijn smal tot ovaal en harig
vanbuiten en vanbinnen. Ze alterneren met de vijf witte
(soms heel lichtroze) kroonbladen. Er zijn 30 tot 40 meel
draden met gele tot rode helmknoppen. De meeldraden zijn
naar binnen gebogen, de binnenste liggen onder de stem
pels, de helmknoppen van de andere op dezelfde hoogte of
hoger dan de stempels zodat er vaak zelfbestuiving plaats
vindt. Pas later in de bloei buigen de meeldraden naar
buiten. De meeldraden zijn ingeplant op een gele schijfach
tige structuur. Deze schijf scheidt nectar af. Centraal in de
bloem staan 5 onbehaarde, aan de voet iets vergroeide
stijlen. Het vruchtbeginsel is onderstandig. De mispel bloeit
tussen begin mei en begin juni.
 
De vrucht is een samengestelde steenvrucht. Deze is bol
vormig en aan de bovenzijde afgeplat. Je ziet hier de uitge
groeide schijf met de duidelijk herkenbare lange kelkslip
pen er omheen. De vrucht heeft een fijn behaarde ruwe
schil en een groen-grijs-lichtbruine kleur, en een omtrek
van 2 tot 6,5 cm. In eerste instantie zijn de vruchten keihard
en hebben een zure en adstringerende smaak. Na de eerste
nachtvorst vermindert het tanninegehalte en stijgt de
suikerconcentratie naar 20 tot 30 %. De twee tot vijf ‘stenen’
of ‘pitten’ bevinden zich direct onder de schijf. De versprei
ding van mispel vindt plaats door vogels die ’s winters de
zoete vruchten eten. Het zaad blijft ongeveer anderhalf jaar
kiemkrachtig.

14



Grote Ratelaar

Mispel habitus. Foto: Jetse Jaarsma

Mispel Thomé

In onze omgeving is mispel een trage groeier. De soort
verjongt zich ook niet makkelijk, doordat het zaad vaak
moeizaam en vooral langzaam kiemt. Al vanaf de middel
eeuwen werd mispel in onze streken geënt op een onder
stam van meidoorn of kwee. Dit leidde tot een snellere groei
en een betere vruchtzetting. Door hun trage groei zijn
volgroeide mispelstruiken vaak een indicatie voor oud bos.
 
Mispel heeft een voorkeur voor zonnige tot licht bescha
duwde standplaatsen op vochtige, matig voedselrijke, bij
voorkeur leemhoudende grond. Het is een soort van bos
randen, houtwallen en hagen. De soort is redelijk vorstbe
stendig. Mispel kan onder gunstige omstandigheden meer
dan 70 jaar oud worden. Er zijn zelfs exemplaren van meer
dan 300 jaar oud bekend.
 
Mispel kent relatief weinig natuurlijke vijanden. In boom
gaarden kunnen de larven van de bladminerende appel
vouwmot (Lithocolletis blancardella) schade veroorzaken.
De vruchten zijn gevoelig voor appelrotkelkje (Monilia
fructigena), een schimmel die fruitrot veroorzaakt. De
meeldauw Podosphaera clandestina zorgt voor schade en
verdorring van blad en knoppen. De mispelis net als veel
verwante geslachten (meidoorn, peer, appel, lijsterbes)
vatbaar voor bacterievuur (Erwinia amylovora).
 

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de mispel is
eigenlijk onbekend. Dit komt doordat de soort al ongeveer
3000 jaar geleden in cultuur is gebracht en het daardoor
niet duidelijk is waar de mens de soort heeft geïntrodu
ceerd. Mogelijk ligt dit gebied ergens tussen Iran, Irak en
klein Azië. In de landen rond de Kaspische zee, werden 3000
jaar geleden al mispels aangeplant. Rond 700 voor Christus
was de mispel al bij de Grieken bekend en ergens na 200
voor Christus ook bij de Romeinen.
 
De plant wordt vooral verbouwd vanwege de vruchten die
ook mispels worden genoemd. Mispels worden direct na de
eerste nachtvorst in oktober of november geoogst (bij ge
brek aan nachtvorst kunnen ze ook in de vriezer worden
gestopt). Direct na het plukken zijn de vruchten nauwelijks
eetbaar. Ze zijn keihard en zitten net als bij onrijpe peren
vol met “steencellen”. De smaak is zuur en het vruchtvlees
heeft een adstringerende werking en een hoog looizuurge
halte. Onrijpe vruchten werden vroeger gebruikt om leer te
looien. Ook werden onrijpe mispelvruchten gebruikt bij de
bereiding van wijn, om de most te klaren.
 
Het rijpen van mispels is een proces dat bletten wordt ge
noemd. Hierbij worden de vruchten uitgespreid met de
vlakke kant naar beneden, op bijvoorbeeld een blad met
hierop oude kranten. Dit wordt vervolgens twee tot vier
weken weggezet op een koele droge plek, totdat de vruch
ten beurs en heel zacht zijn geworden. De kleur verandert
van grijsgroen naar donkerbruin. Eénmaal “rijp” is het
vruchtvlees zo zacht, dat het uit de schil gezogen kan
worden. Dit doe je door het steeltje af te snijden en de vrucht
leeg te knijpen. Hier komt dus die spreekwoordelijke rot
heid vandaan. Het vruchtvlees is rijk aan vitamine C en
heeft naar ik begrijp een aangename smaak. Er wordt ook
jam, siroop, brandewijn en cider van gemaakt.
 
Mispel speelt ook een rol in de volksgeneeskunde. Hilde
gard von Bingen prijst, in 12e eeuw, mispel aan als voedsel
voor mensen met een gevoelige maag. Ook werden onrijpe
vruchten gebruikt als middel tegen inwendige bloedingen
(adstringerende werking) en tegen buikloop. De pitten
werden gedroogd en tot poeder vermalen als geneesmiddel
tegen gal- en nierstenen.
 
Het hout van mispel heeft de dezelfde eigenschappen als
meidoornhout. Het is keihard en heeft een fijne nerf. Het
werd gebruikt voor tandwielen en onderdelen in molens en
ook om wielspaken van te maken. Het is geschikt voor
draaiwerk en het wordt ook als inleghout gebruikt in de
meubelmakerij.
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Mispel vrucht

 
In Limburg placht men fraaie wandelstokken uit mispel
hout te snijden. Volgens de volksoverlevering weert mis
pelhout namelijk heksen en ander kwaad af. Men noemt
zo’n stok een “mispeltère”. De stok werd gemaakt van een
stevige lange rechte mispeltak. Het vinden van zo’n lange

rechte tak aan een mispel is een hele kunst. De Fransen
zeggen: “ aussi droit que branche d’vieil mellier”, “zo recht
als een ouwe mispeltak” wat zoveel betekent als “zo krom
als een hoepel”. Voor het maken van zo’n stok, werd de tak
van zijn bast ontdaan door deze in de oven af te branden
of de tak in de ongebluste kalk te leggen. Vervolgens werd
de tak lange tijd in de paardenmest gelegd, om het hout
een mooie kleur te geven. Bij de smidse werd de stok
voorzien van koper- of zilverbeslag en tenslotte werd er een
leren draagriem of handvat aan gemaakt. Vaak bleef zo’n
mispeltère generaties lang in de familie. Dergelijke stokken
dienden niet alleen als wandelstok maar ook als wapen.
Wij kennen nog het gezegde “dat je het niet met … aan de
stok moet krijgen”. In Limburg is een gezegde “hè geit mit
de mispeltère oet”, wat zoveel betekent als “hij is op een
partijtje knokken uit”. In Baskenland vind je een vrijwel
gelijke traditie in het maken en gebruik van stokken. Ook
de traditionele “Makila” wordt daar uit mispelhout ge
maakt. Misschien was het maken van stokken uit de mis
pelaar ooit wel veel wijder verbreid. Wie zal het zeggen.
 
Mensen die het eten van mispels maar niets lijkt, kunnen
zich vast vinden in deze vertaling van een oud Spaans ge
zegde: “wie alleen mispels eet, alleen bier drinkt en alleen
zijn ouwe moer kust – die heeft nooit gegeten, nooit gedron
ken en nooit gekust”
 
Jetse Jaarsma

Stippellijn 2 kolommen
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Biodiversiteitje
Goud dat vlekt, stinkt en uitdroogt
 
“Als gij u waagt aan het onvoorbereid afplukken van bloem
of stengel, krijgt gij leelijke gele vlekken op uw vingers, die
er in den eersten tijd niet afgaan en de geur van dat kleve
rige vocht is ver van aangenaam”. Aldus F.J. van Uildriks en
Vitus Bruinsma over Stinkende gouwe, in hun ‘Planten
schat’, een boek uit 1898 dat integraal op Wikipedia staat.
 
Stinkende gouwe dus, niet vanwege de goudgele bloemen,
maar vanwege het goudbruine sap uit de stengel, dat je
huid niet alleen vlekt, maar ook doet uitdrogen en verru
wen. Stinkende gouwe wordt ook aangeprezen als middel
tegen galkwalen, omdat het sap gelig is als gal en de blade
ren de vorm van een galblaas hebben. Ik weet niet hoe mijn
galblaas er uit ziet, en ik weet ook niet hoe galkwalen
voelen, maar een gelijkenis in kleur en vorm lijkt mij een

Stinkende gouwe (foto: Aad Kop)

Stinkende gouwe (foto: Aad Kop)

zwakke basis voor het consumeren van deze giftige plant,
hoe goed voorbereid ook.
 
Toch ligt zo’n gelijkenis ten grondslag aan een groot deel
van de kruidengeneeskunde: lijkt een plant op een bot, dan
zal die wel goed zijn voor je botten. Jammer, want die onzin
tast de geloofwaardigheid aan van de hele kruidengenees
kunde, terwijl die toch de basis vormt van de moderne,
farmaceutische geneeskunde.
 
Stinkende gouwe is een bloem van de late lente en vroege
zomer. Op beschutte plekjes bloeien ze ook al in maart, vaak
in verwilderde tuinen of tegen muren in de stad. Bij het
verschijnen van deze uitgave van de Grote Ratelaar is hij
dus volop in de natuur aanwezig.
 
Harm Klinkenberg
 
(deels overgenomen uit Natuurdagboek in Trouw van Koos
Dijksterhuis)

Lente-wandeling op de Westerheide
 
De zon komt op en giet haar stralen over de heide
Een betoverd landschap geeft langzaam zijn geheimen prijs
 
Myst’rieuze grafheuvels, krioelende mierhopen
Paadjes lopen meanderend door het glooiende dek
 
Boven de heide bidt een torenvalk voor het eten
Luid lullu-ende leeuweriken doorklieven het blauw
 
Pril ontloken loof licht op tussen donkere naalden
Verschrikt vlucht het konijn als ik in zijn vizier verschijn
 
Het ree knabbelt onverstoord door aan smakelijk fris blad
Bloesems van bloeiende bomen bevruchten zoet de lucht
 
Opgewekt kruipen kevers en hommels uit holletjes
Kwartsieten warmen al hun windkanten wederom op
 
Tijd verstrijkt terwijl spechten tikken en de koekoek roept
Even wachten en Mauve schildert het landschap weer paars
 
vosje
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Het is mooi geweest. Na ontelbare stukjes en wekelijkse
columns voor deze krant zet ons regionale ’groene geweten’
Gerrit Jaspers er een punt achter. Een terugblik op bijna 50
jaar van die bekende schrijvende boswachter, bij wie het
waarschuwende vingertje nooit ver weg was. "Vind je het
gek? Er is hier bijna niets meer over!”
Uitgerekend op de dag dat Natuurmonumenten flink ge
schrokken meldt dat een otter uit het Naardermeer op de
A1 is doodgereden, treffen we elkaar. En ja, ook Gerrit
Jaspers (86) zag ooit een dode otter. Toevallig ook nog eens
uitgerekend op de A1, bezweert hij. "Het was een van de
laatste exemplaren van het land destijds. Ik werd gebeld.
We hebben hier een dode otter, misschien wat voor jou. Ik
heb hem op laten zetten. Ze hebben hem bij het GNR nog
steeds staan.”
 

Excursie
Het GNR, Jaspers werkte er zo’n 40 jaar. Kende alle natuur
gebieden, paden en weggetjes als zijn broekzak. Planten,
dieren, landschapstypes, ze hadden maar weinig verras
singen voor hem. Getrouwd met Rie, een onderwijzeres op
de lagere school, destijds werkzaam op de Prinses Irene in
Loosdrecht, bleek de uit Overijssel afkomstige Jaspers zelf
ook iets van een schoolmeester in zich te hebben. Vanaf
begin jaren 60 tot aan 1986 ging hij in een mede door
hemzelf opgezet educatief programma samen met een
collega-boswachter nagenoeg alle lagere scholen in de regio
langs. Twee of drie keer per jaar les over de natuur in de
regio of met de klas op excursie. Duizenden in deze regio
zullen er vast herinneringen aan hebben, want zo vaak
mocht je er niet op uit met school, de natuur in.
 

Bomen
Op een gegeven moment kwam er een vraag vanuit de Gooi-
en Eemlander, hoe en door wie,  weet hij niet meer precies,
of hij voor de krant wilde schrijven. "Het zal bijna 50 jaar
geleden zijn nu”, vermoedt zijn vrouw Rie, die wat beter
data en jaartallen bijhoudt. Jaspers stuurde wekelijks wat
op. Begin jaren 90 werd het de column met de titel Bomen.
De natuur als centraal thema, veelal in de eigen regio.
Onderwerpen had Jaspers al die jaren genoeg. Planten,
dieren, insecten, zeker ook bijen. Hij maakte zich regelma
tig druk, vooral over ontwikkelingen waarbij onze natuur
het onderspit moest delven, als stiefkind behandeld werd.
 

Kortzichtig
Fietscrossers die overal doorheen banjeren. Mensen die de
loslopende grote grazers op de hei te dicht naderen. Eige
naren van rauzende, loslopende honden. De weinige aan
dacht voor nijvere clubs als het IVN. Afval dumpen. Het
veronderstelde gebrek aan echt natuurbesef bij menig ge
meente in de regio. De kortzichtigheid en onnadenkend
heid. Dat er bijvoorbeeld geen geld beschikbaar is om te
investeren in natuur. Het waren regelmatig terugkerende
items. En uiteraard Gerrit Jaspers enige e'chte stokpaardje,
de tekortschietende natuureducatie op scholen.
 

Prinses Irene
Dat 15 jaar geleden uitgerekend prinses Irene een lans brak
voor het kinderen kennis laten maken met de natuur deed
hem destijds dan ook deugd. "70% van alle jongeren gaat
niet meer dan eens per jaar naar park of bos. Ze kruipen

vooral achter computer of televisie. Dat kan toch niet”.
Een positieve blik op de toekomst van de natuur heeft hij
er niet aan overgehouden.Ondanks mooie initiatieven van
tal van organisaties, ook in deze regio "Waar ik wel tevreden
over ben? Nergens over. Het gaat steeds slechter, ook omdat
het al die jaren steeds drukker werd, met mensen en ook
honden. Bijna alles is verdwenen. Om wat te noemen, de
zomertortel. Weg. De korhoenders? Al jaren niet meer hier.
We hebben in de jaren tachtig nog van alles geprobeerd om
die vogel op de hei terug te laten keren. Op een gegeven
moment hadden we in Brabant drie hennen gekocht. In de
dagen na de vrijlating liep het stuk voor stuk verkeerd af
met ze. Totaal mislukt.”
 

Larense Wasmeer
De mooiste plekjes in het Gooi? Ook daar is het mineur. "
Neem de leemkuilen. Sjonge, wat was dat mooi. Het was
een van de drie plekken in ons land waar een bepaalde,
zeldzame plant nog groeide. Helemaal weg inmiddels.
Komt ook door de droogte van de afgelopen jaren. Maar ook
doordat we gewoon niet goed hebben opgelet.” Ook de beide
wasmeren moeten zeker genoemd. "Het Hilversumse, maar
zeker ook het Larense. Wat een schitterend gebied was dat
vroeger. Het is helemaal veranderd (door het GNR, dat de
vervuilde grond saneerde, red.). Ook nu is het mooi, maar
geef mij het oude Wasmeer maar. Niemand mocht er
komen, de natuur had vrij spel. Dat er gif in de grond zat
dat weg moest? Grote flauwekul, dat gif, daar ging geen dier
van dood.”
 

Dankbare plek
En dan is het tijd om te stoppen. Hij zat er tegenaan te
hikken, maar het is goed zo, erkent Jaspers. "Je wordt ouder
he.” Vrouw Rie knikt instemmend. Vertelt dat ze regelma
tig even moest bijspringen. Gerrits stukken nakijken ook.
En dan, terloops: "Gerrit is een man van weinig woorden.”
Terwijl hij bij elkaar toch zeker alleen al rond de 1500 co
lumns geschreven zal hebben. Maar de voormalige bos
wachter zegt ook zelf niet echt met zijn mening te koop te
lopen. Ik ben daarvoor een tikkie te lui”, zei hij eerder in
deze krant, gevolgd door "toevallig heb ik met die column
een dankbare plek". ,,Moeite met onderwerpen bedenken?
Nee hoor, ik had altijd een bakje met knipsels. Alleen de
laatste paar jaar werd het wat moeilijker. Je komt bijna
nergens meer he.”
 

Mooie locatie
Tekenend is dat Gerrit Jaspers, gevraagd naar een mooie
locatie voor een foto met hem in de natuur, begint over het
groen en een brede sloot achter zijn huis in Eemnes. Het
dorp waar het echtpaar naartoe verhuisde toen hij met
pensioen ging bij het GNR. Hij moest destijds weg uit het
vrijstaande huis van het GNR in Laren, bij de Mauve-vijver
(ook bekend als de Hut van Mie). Dat deed  flink pijn, maar
met twee dochters nu vlakbij wonend voelen de twee zich
gezegend.
Tot slot nog even over die dode otter. Zou dat ene vrouwtje
juist op pad zijn gegaan omdat het tijd was voor nieuw,
extra territorium? Omdat er steeds meer exemplaren
komen, ook in het Naardermeer. Zelfs Gerrit Jaspers kan
dat niet helemaal uitsluiten. "Wie weet, we zullen zien”,
zegt hij.

Het vingertje is bij Gerrit nooit ver weg 
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Berkenbast met kevergaatjes

Berkenbast met spechtgaten

Waarneming
Gaten in de berkenschors

Deze dode berkenboom stond in De Zuid, het zuidelijkste natuur
gebied in het Gooi bij Hollandse Rading. De rij ronde gaatjes – vijf
boven elkaar - in de schors zijn gemaakt door de larve van de
berkenspintkever en dienen als ventilatiegaten. De larve van deze
schorskever graaft gangen onder de schors, die breder worden
naarmate de larve groter wordt. Zo wordt de schors langzamer
hand losgemaakt van de boom tot deze van de boomstam valt.
 
 
Een jaar of tien geleden schreef ik bovenstaand stukje.
Tijdens een excursie in het vroege voorjaar in het Laapers
bos kwamen we een berk tegen met heel veel gaten. Veel
groter en slordiger gemaakt dan de kleine insectengaatjes.
Steeds een stuk of zes op een rij en alleen aan de zonkant.
Het was te zien dat de boom al voorzichtig aan het uitlopen
was, ondanks alle beschadigen. Welk dier zou dit gedaan
hebben?
 
Bij navraag blijkt dat spechten en ook andere vogels zoals
de boomklever dit kunnen doen. In maart komt de sap
stroom in berken op gang en kun je het sap aftappen door
gaten te hakken. Het zoete sap stroomt er vanzelf uit. Ook
mensen maken er gebruik van door op deze manier ber
kensap te tappen voor een zoet drankje of om er wijn van
te maken.
 
Christine Tamminga (tekst en foto's)

Oplossing puzzel
Grote Ratelaar 2020-2 (april)
 
1)  walnoot
2)  pruim
3)  gewone esdoorn
4)  duindoorn
5)  sleedoorn
6)  Magnolia spec.
7)  gele kornoelje
8)  Noorse esdoorn
9)  linde
10) éénstijlige meidoorn
11) haagbeuk
12) Noorse esdoorn
Er is 1 oplossing binnengekomen, die helaas niet goed was.
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Excursie faunatunnel Monnikenberg
 
Waarom natuurverbindingen belangrijk zijn
Tijdens deze excursie nemen we u mee in een gebied dat
voor publiek gesloten is.  Wij vertellen u alles over de
achtergrond, aanleg en het functioneren van de faunatun
nel.  Ook hoort u wat er gedaan is om de verbinding zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren zoals reeën,
dassen, hagedissen en niet te vergeten insecten. Sporen
laten zien dat de faunatunnel al volop in gebruik is als
hangplek voor de dieren.
De Faunatunnel Monnikenberg onder de A27 vormt een
belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebie
den in ’t Gooi en de natuurgebieden op de Utrechtse Heu
velrug. Het wordt wel De Groene Schakel genoemd waar
mee ook de toekomstige Natuurbrug Anna’s Hoeve over het
spoor Hilversum-Baarn wordt bedoeld.
Data van de excursie zijn 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4
oktober
De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur.
 

Wandeling Laarder Wasmeer
 
Elke derde zondag van de maand om 10 uur kun je mee met
een gids naar het doorgaans voor publiek niet toegankelij
ke Laarder Wasmeer.
Het Laarder Wasmeer is het laagst gelegen gebied binnen
het Gooi. Daardoor stroomde jarenlang afvalwater van
Hilversum naar deze plassen. Halverwege de jaren 2000 is
het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toe
voer van stadswater is gestopt. Het gebied wordt begraasd
en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand,
enkele vennen en vochtige valleien.
Het Laarder Wasmeergebied is een zeer afwisselend na
tuurterrein met plassen en oude heidevennen. Het gebied
heeft een rijke historie en is van bijzondere natuurweten
schappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebie
den, met klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en
snavelbies, die het gebied zo waardevol maakt. Het Laarder
Wasmeer wordt met runderen begraasd om verruiging,
teveel rietgroei en Amerikaanse vogelkers tegen te gaan.
Het gebied is onder begeleiding toegankelijk.
Data van de excursie in 2020 zijn 19 juli, 16 augustus, 20
september, 18 oktober.
 

Kanotocht bij Kortenhoef
 
Deze kanotocht biedt een unieke gelegenheid om de natuur
te verkennen vanaf het water. Er is gekozen voor het gebied
ten oosten van Kortenhoef. In verband met de Corona
richtlijnen zijn er twee groepen met verschillende startmo
menten: 13.30 uur voor de minder geoefende deelnemers
en 14:00 uur voor de geoefende deelnemers. Er kunnen
maximaal 9 deelnemers per groep mee. Gezinsleden kun
nen bij elkaar in de boot. Het is belangrijk dat we bij de start
en gedurende de kanotocht altijd 1,5 meter afstand houden
tussen de boten!
Tijdens de kanotocht vertellen de gidsen over de bijzonde
re geschiedenis van dit verveningsgebied. Natuurlijk wordt
er stilgehouden bij de kenmerkende flora en fauna van de
prachtige omgeving. De tocht duurt ongeveer 1,5-2 uur.

Het startpunt wordt  bekend gemaakt zodra zeker is dat de
tocht door kan gaan (als de gids helemaal gezond is). Het
startpunt zal in de buurt zijn van Jachthaven Kortenhoef.
U heeft de keuze om uw eigen kano mee te nemen of om
er één te huren bij de Jachthaven Kortenhoef (www.jacht
havenkortenhoef.nl en https://jachthavenkortenhoef.nl/co
vid-19/ ). Er zijn daar Canadese kano’s te huur voor twee of
drie personen, een éénpersoons kajak is ook mogelijk.
Neem ruim voldoende tijd voor het afladen of huren van
de kano. Er zijn twee gidsen. Per gids kunnen 6 kano’s mee
en/of 9 personen.
Uiterlijk 10 juli aanmelden
 

Nacht van de vleermuis
 
Vleermuizen zijn het enige vliegende zoogdier wereldwijd
en er komen ongeveer 1200 verschillende soorten vleermui
zen voor. Ze komen overal voor uitgezonderd de poolgebie
den.
In Nederland zijn tot nu toe 21 verschillende vleermuis
soorten aangetroffen. Daarvan komen er 7 soorten alge
meen voor. Zoals de Rosse vleermuis, Dwergvleermuis,
Watervleermuis en de Laatvlieger.
De vleermuizen in Nederland zijn alle insecteneters en
jagen in de schemer of in de nacht. Ze nemen dan het jagen
op insecten over van de vogels zoals dat van de zwaluwen.
In de winter zoeken ze een koele plek op en houden daar
een winterslaap.
Er is nog veel meer te vertellen over vleermuizen dat zullen
we tijdens deze excursie doen en gaan we natuurlijk op
zoek naar vleermuizen.
Wegens de corona regels kunnen er maximaal 9 personen
met een gids mee er zijn 3 gidsen.
We starten op vrijdag 28 augustus op verschillende mo
menten: 20:00 uur, 20:15 uur en 20:30 uur. De startplek is
in de buurt van Hilversum, het startpunt wordt vlak van
tevoren bekend gemaakt, zodra het zeker is dat de excursie
doorgaat.

Activiteiten kwartaal 3-2020

(foto: Nicole van Gans)
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Eemnes en Eemnesserpolder
 
Lange wandeling ca. 17 km op donderdag 17 september
Rond de 12e eeuw was het gebied van het huidige Eemnes
een moeras dat meestal onder water stond. Tijdens een
stormvloed in 1170 is er een gat geslagen in de veenrug
tussen Stavoren en Enkhuizen waardoor het water uit
Midden Nederland de Waddenzee in kon stromen en het
gebied droogviel. Vanuit Nes, gelegen bij het huidige
Eembrugge aan de Eem, is men toen in westelijke richting
het poldergebied gaan ontginnen. Men legde een kade aan,
de huidige zomerdijk waar we overheen zullen gaan. Verder
naar het westen gaf de Graaf van Holland een grens aan
met palen (“de rede”) op de plaats van de huidige Wakke
rendijk en de Meentweg. Op deze grens zijn later de ont
ginners gaan wonen. Zo ontstond Eemnes

Tijdens de wandeling doen we de volgende punten aan:
Gooimeerkust met de uitloop van de Goyergracht, De Zo
merdijk, Eemdijk, Haventje van Eemnes, Eemnes en Oost-
Holland.
Houd rekening met het seizoen, het grasland kan drassig
zijn. We raden u aan een verrekijker mee te nemen. In
Eemdijk is er een mogelijkheid tot rust en een sanitaire stop.
In verband met de Corona crisis is de groep beperkt tot 10
personen inclusief de gids.
Inschrijven is noodzakelijk tot een week voor aanvang.
Indien u niet mee kunt graag schriftelijk afmelden zodat
uw plaats door een andere belangstellende kan worden
ingenomen.

 

Het veelzijdige landschap van Gooi en
Eemland
 
Fietsexcursie
Van heide en bos naar een open weidevogelgebied. Geen
groter verschil dan tussen het Gooi en het Eemland! Op
zondag 20 september organiseert het IVN Gooi een fietsex
cursie waarin we de landschappen van Gooi en Eemland
nader verkennen. Fiets mee met Fred Jansen en Sander
Koopman langs de grafheuvels, een oude zandgroeve, een
herontdekte eendenkooi, de plekken waar ooit de Eemland
se kastelen stonden en nog veel meer moois.
Praktisch: zondag 20 september 2019, 13.00-16.30, start- en
eindpunt bij Theehuis ’t Bluk.
Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
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