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

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

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

 
Dit doen we met zo'n twintigduizend
betrokken leden en een enorm netwerk
van groene professionals. Dat maakt
IVN een unieke partner in duurzaam
heid en verantwoord ondernemen. 
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Voorwoord
De herfst is nu echt begonnen. Af en toe een mooie dag met zon,
vaker een wat grijze dag en buien. Het blad zit nog aan de bomen,
maar de eerste bladeren bedekken de tuin en straat alweer. Eikels,
paardenkastanjes en tamme kastanjes zijn in overvloed te vin
den.
Onze herfstuitgave wordt gesierd door prachtige paddenstoelen.
Een mooi moment om onze fotografen te bedanken! In deze uit
gave zijn de foto's op voor- en achterkant en de middenpagina
van Jaap van der Vliet. Harm Klinkenberg heeft de foto's van de
juli-uitgave gemaakt. Het is bijzonder dat we over veel fotografen
in onze afdeling beschikken die hun foto's elke keer weer beschik
baar willen stellen voor onze Grote Ratelaar.
 
We hebben weer een afwisselend aanbod van artikelen ontvan
gen. Jetse Jaarsma weet elke keer weer een boeiend verhaal over
een boom of struik te maken Dit keer staat de appel in het mid
delpunt.
 
De dubbelportretten zijn van Christine Tamminga. De naam van
een plant is soms ook een dier. Dit keer gaat het om Franjestaar
ten.
 
Rob le Febre weet iedere keer weer een mooi portret van een lid
van KNNV of IVN te schrijven. Zijn interesse in de mens komt dan
boven en in prachtige bewoordingen leer je de geinterviewde 
kennen. Dat Rob een boeiende schrijver is blijkt ook uit zijn co
lumn, dit keer zijn ervaringen op het Voetstappenpad.
 
Achterin het blad staan nogmaals de afspraken die gelden bij onze
activiteiten buiten nu Corona de kop weer opsteekt. We houden
ons aan de afspraken van de overheid. De belangrijkste is 1,5
meter afstand. Verder moet ieder voor zich afwegen wat hij of zij
zelf verstandig vindt. Durf je het niet aan om met publiek op pad
te gaan, doe het dan niet.
 
Ik wens ieder een goede gezondheid toe en mooie herfstactivitei
ten buiten.
Fred Jansen
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Van het IVN-bestuur
Inmiddels ligt de zomer achter ons. Het prachtige weer van
de afgelopen maanden heeft ons veel gelegenheid gegeven
om naar buiten te gaan. Vakanties waren veelal in eigen
land. Het zal voor een IVN-er niet vreemd zijn om in eigen
land te genieten, zeker als het gaat om mooie natuur op
nieuwe plekken. Inmiddels hebben we onze activiteiten
voor publiek weer hervat. De kleine groepen (met gepaste
afstand) zijn wel even wennen, maar bieden ook nieuwe
mogelijkheden. Er is meer aandacht voor de individuele
bezoeker.
 
Inmiddels is het Corona-virus weer in opmars en zullen we
nog voorzichtiger moeten zijn door de afstand te houden,
handen te ontsmetten en zeker bij klachten niet naar buiten
te gaan. We houden ons aan de maatregelen die de regio
nale of landelijke overheid aan ons stelt.
 

Afspraken voor activiteiten
Alle activiteiten buiten voor leden en publiek worden vanaf
1 juli weer uitgevoerd. De situatie omtrent het Corona-virus
is zo dat we dit verantwoord kunnen doen, mits we ons aan
de afspraken houden van de 1,5 meter en een maximaal
aantal van 9 excursiegangers per gids. Opgeven voor de
excursie gebeurt vooraf via het aanmeldformulier bij de
activiteit op de website. Voor de excursie ontvangt de
deelnemer de definitieve startplaats.
 
We gaan ervan uit dat de deelnemer zich uitsluitend op
geeft als zij geen ziekteverschijnselen heeft. Heeft de
deelnemer deze wel, dan meld hij zich af via de mail, zodat
iemand van de wachtlijst nog mee kan.
 

Natuurgidsenopleiding
De natuurgidsenopleiding start officieel op maandag 4 ja
nuari. Op 19 september zijn 25 nieuwe cursisten voor het
eerst bij elkaar geweest om kennis met elkaar en het do
cententeam te maken. Dit najaar zijn er nog twee buiten
bijeenkomsten, zodat er toch kennis kan worden gemaakt
met de opleiding. Deze zal niet in de Infoschuur worden

Kennismakingsmiddag natuurgidsenopleiding 2020-2022 (foto: Fred Jansen)

gehouden. Die is niet groot genoeg en is bovendien niet
goed genoeg te ventileren. De avonden zullen daarom
plaats vinden in het Comenius College in Hilversum, waar
we ons wel aan de voorwaarden kunnen houden. We
wensen de cursisten en de docenten een mooie periode toe.

 

1000-soortendag 2021
In samenwerking met KNNV Gooi wil IVN Gooi de 1000-
soortendag in mei 2021 houden. Yvonne Clement heeft
contacten gelegd met de Hogeschool van Utrecht die een
stagemogelijkheid zocht en graag met studenten wil
meewerken aan het opzetten van deze bijzondere dag. Het
is de bedoeling dat in 24 uur zoveel mogelijk soorten (flora
en fauna, groot tot minuscuul klein) wordt gedetermineerd
en geregistreerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat zoveel
mogelijk natuurgroepen hierin willen samenwerken en
hun expertise inbrengen. Jetse Jaarsma en Yvonne Clement
komen graag in contact met deze groene groepen. Het
evenement zal waarschijnlijk plaatsvinden op 28 en 29 mei.
 
 
Ik wens ieder veel gezellige buitenactiviteiten toe.
 
Fred Jansen
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In gesprek met Bert Groefsema
Het is erg warm op deze 21e  augustus 2020 als ik op weg
ben naar mijn volgende interview. Ditmaal met Bert
Groefsema, gids uit de laatste IVN-gidsenopleiding
2017-2019. De rit is mooi, al fietsend vanuit Hilversum over
het landgoed Gooilust meen ik nog een glimp van Jhr. Frans
Blaauw op zijn paard op te vangen maar dat zal wel door
de warmte komen! Wel zie ik drie ooievaars!
Bert woont recht tegenover het landgoed Gooilust aan de
’s Gravelandse vaart. Een plek met historie en waar hij al
sinds 1984 woont. Op z’n “corona’s” begroeten wij elkaar
en even later zitten we op het terras aan het water met
koffie, gebak en een kan water tegen uitdroging.
 
Bert kan prachtig tekenen. Hij heeft o.a. de strippenkaart
voor de Natuurgidsenopleiding getekend. Dit is één van de
redenen dat ik hem interview. Hij laat het boek Terra In
secta zien, ook mijn favoriet, waarin hij zelf prachtige illu
straties van allerlei insecten heeft toegevoegd. “Mijn
schooltijd was wat leerprestaties betreft geen hoogtepunt
maar biologie en tekenen waren wel mijn favoriete vakken.
Daar was ik goed in!”, zegt Bert.
 
Bert is in 1955 geboren in Amsterdam. De liefde voor de
natuur zat er bij hem al vroeg in zoals blijkt uit zijn verhaal:
“Onze familie had een vakantiehuis op Ameland waar ik de
eerste 17 jaar van mijn leven ieder jaar naar toe ging. Samen
met mijn broer gingen we jutten of schedels van vogels
uitkoken of  op zoek naar bijzondere planten. Ook vingen
we vlinders. Ik herinner mij nog dat we destijds veel dis
telvlinders zagen. Nu zie ik ze bijna niet meer”.
 
Bert heeft ook in Meerkerk gewoond waar hij de middelba
re school in Gorinchem bezocht. “In die omgeving heb ik
heel veel kennis opgedaan over de natuur en met name
over vogels. Ik zag daar van alles: de zwarte stern, de pur
perreiger, de roerdomp”. Na zijn militaire diensttijd ging
Bert de verpleging in en begon in het Wilhelmina Gasthuis
in Amsterdam als algemeen verpleegkundige. In 1985
specialiseerde hij zich als IC-verpleegkundige in het AMC.
Op zijn 61e vond hij het welletjes en is hij met vervroegd
pensioen gegaan. Uiteraard volgt hij nu wel met grote be
langstelling de corona-perikelen en alles wat met IC te
maken heeft.
Bert en zijn vrouw Marja hebben drie zonen die inmiddels
allen in de dertig zijn en waarvan je met enige fantasie zou
kunnen zeggen dat de jongste ook de medische kant heeft
gekozen: het bereiden van medicijnen in een ziekenhuis
apotheek.
 
“Ik ben veel in de natuur, niet zozeer via IVN maar vooral
met vrienden maak ik flinke wandelingen in de omgeving
of fietstochten van soms wel 100 km of meer. Ook heb ik
een bomenroute van ca. 15 km bedacht als wandeling. Van
nature ben ik niet echt een verenigingsmens hoewel ik het
wel leuk vind om iets met elkaar te doen zoals de flora-
wandelingen van IVN en KNNV. Zo onderhoud ik ook
samen met Jacqueline van Dam, met wie ik de gidsenop
leiding deed, de kasteeltuin van Loenersloot. Ik doe dit 1x
per maand. Zoals je al hebt gemerkt is tekenen mijn hobby
maar ook gitaarspelen doe ik al heel lang. Ik vind het leuk
om zo nu en dan wat voor vrienden te spelen”. “Drink je
wel genoeg water trouwens?”, vraagt hij ineens. “Je loopt
een halve liter achter nu!” Ik drink snel mijn glas leeg. “Je

blijft toch kennelijk altijd nog iets van een IC-verpleegkun
dige houden, ook al ben je met pensioen!” zeg ik lachend.
Maar hij heeft gelijk: ik drink te weinig!
 
Voordat we naar de overkant lopen voor een foto, laat Bert
nog even zijn geïllustreerde strippenkaart zien die gebruikt
gaat worden bij de volgende IVN-gidsenopleiding. Het is
een soort aanwezigheidsstrippenkaart die je zelf bijhoudt.
Bert: “Sander Koopman heeft die ontworpen en ik heb de
natuur-illustraties erbij gemaakt”. Alleen al vanwege de
fraaie illustraties is het straks een mooie herinnering aan
de opleiding. Ook laat Bert nog even de originele tekening/
poster zien waarmee de afstudeerdag van zijn lichting werd
aangekondigd in de media. Prachtig gemaakt, ik kan niet
anders zeggen! Als we door de voordeur naar buiten lopen,
wijst Bert naar de weelderige bloembakken die om de
lantaarnpalen langs de weg zitten. “Kijk”, zegt hij, “Deze
bloembakken langs de weg verzorg ik samen met andere
vrijwilligers per toerbeurt met zo’n speciale waterkar”. De
bloemen staan er fris en fleurig bij. Met op de achtergrond
het Tromphuis, schiet ik wat foto’s. Bert: “Ik ken het
Tromphuis goed van buiten maar gek genoeg ben ik daar
nog nooit binnen geweest. Ik vond de toegangsprijs altijd
te hoog op de één of andere manier”. Ik ben het met hem
eens!
 
Bert’s mening over de IVN gidsenopleiding: “Een hele leuke
opleiding waar ik met veel plezier aan terug denk. Voor de
nieuwe gidsenopleiding ben ik gevraagd als mentor”. Ik zeg
dat we elkaar daar dan gaan terugzien, als het goed is! We
nemen afscheid en onderweg stop ik nog even om de ooi
evaars van dichtbij vast te leggen. Wat wonen we toch in
een mooi gebied, ons Gooi!

(tekst en foto: Rob Le Febre)
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Ik denk dat de meesten van u het laatste woord van deze
reclame-slogan wel uit de jaren 70 wel kennen. Wanneer
ik aan fruit denk, is appel ongeveer het eerste wat bij mij
naar boven komt. Een appel is in Nederland waarschijnlijk
het meest gegeten fruit.
 
Appel (Malus) is een plantengeslacht uit de rozenfamilie,
dat ongeveer 50 soorten telt. In Nederland is alleen de wilde
appel inheems. Deze soort komt hier al zeker 10.000 jaar
voor. Tot in de vorige druk van Heukels flora werd de wilde
appel (Malus sylvestris) op één hoop gegooid met de
“eetappel” (M.x domestica). Deze laatste is de appel die wij
in de winkel kopen. Het verschil tussen beide is dat de wilde
appel takdoorns heeft, de bladeren en de kelkbladeren
onbehaard zijn en dat de vruchten van de wilde appel
groengeel van kleur zijn en hooguit een diameter van 4 cm.
halen. De echte wilde appel komt door geheel West-Europa
voor, maar is nergens echt algemeen. In Nederland zijn er
waarschijnlijk nog maar een paar honderd exemplaren te
vinden, vooral op de stuwwal bij Nijmegen, in de Drentse
beekdalen en in Noord-Limburg. Dankzij veelvuldig weg
gegooide klokhuizen, is de eetappel in ons gehele land al
gemeen. Dit soort uit zaad opgeslagen boompjes worden
wel scholiertjes genoemd, naar de vermoedelijke planters.
 
Appels zijn bladverliezende bomen die een 8 tot 15 meter
hoge, brede kroon vormen. De langloten zijn doorgaans
rood tot grijs, enigszins behaard en dragen veel kortloten
die bij diverse soorten, waaronder de wilde appel, vaak in
een takdoorn uitlopen. De verspreide bladeren zijn ovaal,
rond tot eirond of elliptisch, gezaagd met een lange blad
steel. Bij enkele soorten zijn de bladeren (deels) drielobbig
(M. trilobata en M. sieboldii). De vijftallige, radiale bloemen
staan alleen of in tuilen aan de kortloten van de takken en
hebben doorgaans een diameter van twee tot vijf centime
ter. De kroonbladen zijn wit of lichtroze, altijd duidelijk
roodachtig als ze uitlopen. Er zijn veel meeldraden, met
gele helmknoppen, en vijf vruchtbeginsels elk met een
vrijstaande stijl. De appel bloeit tussen eind april en eind
mei. Sinds de jaren vijftig is de bloeitijd van appels bijna
twee weken vooruitgeschoven. De bloemen, die vooral
worden bezocht door bijen, geven een bijzonder suikerrijke
nectar (75%) af.
 
De vrucht wordt net als bij veel andere roosachtigen, voor
een deel gevormd uit de bloembodem. Het vlezige weefsel

Snoep verstandig eet een ….
van de appel, dat wij eten, is afkomstig uit de bloembodem,
die om de 5 vruchtbladen, die gezamenlijk het klokhuis
vormen, heen sluit en daar volledig mee is vergroeid. Een
appel is dus eigenlijk een schijnvrucht. Goede bestuiving is
bij appels een ‘must’. Als een deel van de vruchtbeginsels
niet is bestoven of beschadigd is, ontwikkelt dat deel van
de vrucht zich niet verder, waardoor een vreemd scheve
appel ontstaat. Er wordt vaak gezegd dat appels niet in hun
geheel mogen worden gegeten omdat hun pitten (zaden)
cyanide bevatten. Het cyanidegehalte van appelzaden is
gelukkig erg laag. Toch is er een vergiftiging met dodelijke
afloop bekend. Het slachtoffer had 250 appelpitten veror
berd, dat zijn minstens 25 appels.
 
De schors van de meeste appelsoorten is grijs tot bruingrijs,
gegroefd en in kleine rechthoekige plaatjes loslatend. De
wortel vormt vaak een symbiose met zogenaamde VA-my
corrhiza. Dit zijn lagere schimmels, die geen paddenstoelen
vormen.
Appel met name de eetappel heeft een heel legertje aan
natuurlijke vijanden. Er zijn parasieten die het blad aantas
ten, zoals: fruitboomspintmijt, appelroestmijt, verschillen
de rupsen en echte meeldauw. Er zijn ook plagen die het
fruit aantasten: De appelbloesemplukker (kever), legt in het
voorjaar eitjes in de bloemknoppen. De larve eet deze op,
waardoor de bloemen zich niet ontwikkelen. De larven van
de fruitmot (Cydia pomonella) maken gangen in het fruit.
Appelschurft (Venturia inaequalis) tast de schil van het
fruit aan. Appelbladwesp (Hoplocampa testudinea) ver
stoort de groei van de vrucht. Diverse Moniliasoorten
(schimmels) leiden tot bruin, beschimmeld fruit. Er zijn ook
diverse plagen die de gehele plant bedreigen. De beruchtste
hiervan zijn wel: bacterievuur, Phytophtera (schimmels),
fruitboomkanker, appel-mozaiekvirus en fytoplasma-aan
tastingen.
 
Uit archeologische vondsten bij onder andere Hazendonk,
Schipluiden en Medel, blijkt dat appels ongeveer 6000 jaar
geleden al op ons menu stonden. Het gaat in de meeste
gevallen om verkoolde resten. Tot in de vroege middeleeu
wen gaat het bij archeologische vondsten altijd om de wilde
appel. Rond de 12e eeuw duiken voor het eerst eetappels
op. De herkomst van de eetappel is nog altijd een raadsel.
Inmiddels is met genetisch onderzoek vastgesteld, dat het
gaat om een complexe kruising tussen een aantal wilde
appelsoorten. Met name Malus sieversii uit Mongolië en
onze eigen wilde appel hebben een bijdrage geleverd aan
onze eetappel. Er zijn ook andere soorten als M. baccata
(Siberië) en M. orientalis (Turkije) in het genetisch materiaal
van M. x domestica vertegenwoordigd. De eerste vermel
ding van een appelras dateert van 1135. Het gaat om het
ras Borsdorfer. In de 14e eeuw waren er drie appelrassen
bekend. Een eeuw later waren dit er al meer dan 30. Inmid
dels kennen we letterlijk duizenden appelrassen.
 
De appelaar wordt vooral geteeld vanwege de appels. Die
appels worden niet alleen direct gegeten, maar ook in groot
aantal producten verwerkt zoals: appelmoes, appelcompo
te, appelsap, appelstroop, cider en calvados. In de middel
eeuwen werden appels ook veelvuldig gebruikt voor de
productie van verjus. Dit is het zure sap uit onrijpe vruch
ten, zoals appels en druiven. Dit goedje werd gebruikt als
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zuurtje in diverse gerechten. Verse verjus is scherper en
zuurder van smaak dan azijn. Het kan enige tijd worden
bewaard, waarbij de smaak milder wordt. Met de opkomst
van de citroen is verjus nagenoeg verdwenen.
 
Het hout van de appel is hard en stug, heeft een mooie roze
tot roodbruine kleur, het doet qua tekening aan andere
fruit-houtsoorten denken. Het is redelijk zwaar, ongeschikt
als bouwhout en niet heel duurzaam. Het is redelijk ge
schikt als brandhout. Appelhout werkt heel sterk, dit kan
worden verholpen door het hout enige jaren in het water
te laten liggen en het vervolgens enige jaren te drogen.
Appelhout wordt toegepast in betimmeringsornamenten,
snij- of beeldhouwwerk, draaiwerk en voor knoppen en
grepen.
 
Hoewel appel niet direct bekend is als geneeskrachtige
plant, blijkt dat regelmatige consumptie van appels het
risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, astma
en longdisfunctie, diabetes en darm- en longkanker ver
mindert. Dus misschien is het echt verstandig om regelma
tig appels te snoepen. Gelukkig wordt appel wereldwijd
steeds populairder. In de afgelopen 50 jaar is de productie
van appels verviervoudigd. Momenteel ligt de wereldpro
ductie van appels rond de 86.000.000 ton. Dat is de meer
dan een kilo appels per wereldburger per jaar. Voor deze
enorme schaalvergroting werd wel een prijs betaald. De
hoogstamboomgaarden verdwenen. Appelrassen werden
geënt op zorgvuldig geselecteerde traag groeiende onder
stammen. Sinds de jaren zeventig is de appelteelt nagenoeg
volledig gemechaniseerd. Appels groeien tegenwoordig op
nauwelijks vertakte stammetjes en het plukken wordt door
machines gedaan. Hoogstamboomgaarden komen eigen
lijk alleen nog als een zeldzaam landschapselement voor.
 
Er is een rijke Mythologie rond de appel. Eigenlijk was de
appel bij zowel de Kelten, de Germanen, de Grieken en de
Romeinen een symbool van vruchtbaarheid en van eeuwi
ge jeugd. Ook in de bijbel, (waarin het woord appel zeven
keer voorkomt) vind je appel vooral terug in het Hooglied,

waarin de lichamelijke liefde wordt bezongen. In Grieken
land/Rome was de appel gewijd aan Aphrodite/Venus. Deze
godin beheerde een gaard met gouden appelen, die de
goden het eeuwig leven verschaften. Bij de Germanen
vinden we een dergelijke legende over de god Baldur. Vaak
worden mythologische appelbomen/gaarden bewaakt door
monsterachtige slangen of draken. In het scheppingsver
haal is sprake van een boom van de kennis van Goed en
Kwaad. De vrucht van deze boom wordt vanuit de overeen
komsten met diverse appelmythen vaak afgebeeld als
appel. In de legendes over de legendarische koning Arthur,
wordt de stervende koning naar Avalon, letterlijk vertaald
appeleiland, gebracht. Hij ontvangt hier het eeuwige leven
om ooit terug te keren als heer van Albion. De appel is ook
een symbool van tweedracht. Als de godin Discordia, niet
wordt uitgenodigd op een bruiloft en alle andere goden wel,
werpt zij een appel te midden van drie mooie godinnen met
het opschrift ‘voor de mooiste’. Oorlog en ellende is het
gevolg.
 
Als u de volgende keer een appel eet, doe dat dan met
aandacht, want er ligt veel macht en liefde in verscholen.
Jetse Jaarsma
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enorme schaalvergroting plaatsgehad in de landbouw. De
landbouw is feitelijk een goed georganiseerde industrietak
geworden, met een goede vertegenwoordiging in politiek
en bestuur. De auteur schetst een ontluisterend beeld. De
problemen rond de stikstofuitstoot door de landbouw zijn
inmiddels al 50 jaar bekend. In plaats van het nemen van
adequate maatregelen zien we echter een overheid die
stelselmatig de landbouw ontziet en de werkelijke proble
men verdoezelt.
 
In 2018 oordeelt het Europese Hof dat het Nederlandse “
Programma Aanpak Stikstof” strijdig is met de Europese
richtlijnen. Toch gaat het verlenen van vergunningen aan
boeren gewoon door totdat de Raad van State in mei 2019
de uitspraak van het Europese Hof onderschrijft.  De poli
tiek lijkt volledig overvallen door de uitspraak van de Raad
van State.   Er klinken uitspraken als “ deze uitspraak is
desastreus” en “Nederland gaat op slot”. Alsof het de schuld
is van de rechter, dat Nederland wordt aangesproken op
beleid waarvan we al 50 jaar op de hoogte waren. De politiek
heeft bedroevend weinig gedaan om de biodiversiteit in
Nederland te beschermen. Je zou verwachten dat grote
natuurorganisaties als Natuurmonumenten op de bres
springen voor het behoud van biodiversiteit. Helaas is
Natuurmonumenten zich steeds meer op natuurbeleving
gaan richten. Pas sinds de schokkende uitkomst van Duits
en Nederlands onderzoek dat het aantal insecten in de
afgelopen 50 jaar met 75% is afgenomen, lijkt biodiversiteit
weer terug op de agenda.
 
Dat er een streep is getrokken door PAS is eerder het werk
van relatief kleine natuurorganisaties en ook gedegen on
derzoek vanuit een deel van de dagbladpers. Het is echt tijd
voor een ander beleid, er moet zeer dringend orde op zaken
gesteld worden in de intensieve landbouw en er moet meer
natuur worden gecreëerd. Het huidige beleid is een aanslag
op de biodiversiteit in ons land en ook op onze volksge
zondheid. In 1992 heeft Nederland het biodiversiteitsver
drag ondertekend en zich daarmee verplicht de biodiversi
teit te beschermen. 
 
Dit boek vertelt een verhaal dat bij iedereen op het netvlies
zou moeten staan. Ik beveel daarom bij iedereen dit
prachtige boek aan.
 
Jetse Jaarsma

Boekbespreking
Bescherming van Biodiversiteit,
een weerbarstige uitdaging 
 
Het boek is geen boek, dat je in één avond uitleest. Het is
een zeer actueel boek, toegespitst op de Nederlandse situ
atie, dat een schat aan informatie bevat.  De inhoud zou
verplichte leerstof moeten zijn op iedere IVN-gidsen oplei
ding.
 
Het begrip biodiversiteit is in de afgelopen 30 jaar een be
kend woord geworden. In het biodiversiteitsverdrag dat in
1992 door een groot aantal lidstaten van de Verenigde
Naties, waaronder Nederland, in Rio de Janeiro werd on
dertekend wordt het begrip als volgt gedefinieerd: “de vari
abiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met
inbegrip van onder andere terrestrische, mariene en andere
aquatische ecosystemen en de complexen waarvan zij deel uit
maken; dit omvat mede de diversiteit binnen soorten, tussen
soorten en van ecosystemen.” Deze definitie loopt als een rode
draad door dit boek.
 
De auteur schetst aan de hand van een aantal abiotische
factoren het ontstaan van de belangrijkste ecosystemen in
ons land: het mergelland, de hoge zandgronden, het laag
veen, de duinen, de rivieren, de delta, de Wadden- en de
Noordzee. Het verhaal vervolgt met de steeds toenemende
invloed van de mens op het landschap. Vanaf de tweede
helft van de 19e eeuw komt de biodiversiteit steeds meer
onder druk te staan. Denk hierbij aan verandering van het
landgebruik, het afgraven van de hoogveengebieden, ont
ginning van de heidevelden, dramatische ingrepen in de
waterhuishouding, Intensivering van de landbouw, mecha
nisatie, het massaal gebruik van kunstmest en bestrijdings
middelen, lozingen van huishoudens en industrieel afval
water, luchtvervuiling en klimaatverandering.
 
In de jaren zeventig waren onze grote rivieren nagenoeg
dood. In het Waddengebied constateerden vogelwachters
dat broedende vogels dood uit de lucht vielen. Dit bleek
veroorzaakt te worden door reststoffen uit de bestrijdings
middelenindustrie die op de rivieren werden geloosd en via
de Noordzee in het Waddengebied terecht kwamen.  Dit
soort gebeurtenissen kantelden langzaamaan de publieke
opinie. In 1970 werd na bijna 100 jaar stechelen wetgeving
aangenomen die het lozen van verontreiniging op het op
pervlaktewater verbood. Er verschenen eindelijk op grote
schaal rioolwaterzuiveringen. Het moest nog duren tot de
ramp in 1986 bij Sandoz in Basel, waarbij 30 ton chemicaliën
in de Rijn terecht kwam, voordat eindelijk een punt werd
gezet achter industriële lozingen op deze rivier. Jarenlang
werd de politiek gegijzeld door de belangen van de indu
strie. Nog steeds vallen stadswateren en sloten buiten de
Europese richtlijnen, waardoor de agrarische sector onge
controleerd kan vervuilen. Het Rijnwater is gelukkig scho
ner dan het in een eeuw geweest is en langzaam begint de
schade zich daar te herstellen.
 
Wat voor het waterdossier gold, geldt helaas ook voor an
dere milieudossiers. De auteur werkt dit uit voor de mest
problematiek, oftewel het stikstofprobleem zoals dat te
genwoordig heet. In de tweede wereldoorlog was gebleken
dat Nederland niet in staat was de eigen bevolking te
voeden.  Na de tweede wereldoorlog heeft hierdoor een
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Biodiversiteitje
Een vreemde bloei
 
In het voorjaar zie je in het bos soms forse donkergroene
enigszins glanzende spiesvormige bladeren tussen het
dode boomblad uit de grond komen. Het zijn de bladeren
van de gevlekte aronskelk. Sommige planten hebben
donkerpaarse vlekken op het blad, vandaar dat voorvoegsel
“gevlekte”, maar er zijn doorgaans ook vlekkeloze exem
plaren te vinden. Rond eind april begin mei verschijnen ook
de bloeiwijzen. Deze ogen op het eerste gezicht als bijzon
der gevormde bloemen, maar dat zijn het niet.  Zo’n
schijnbloem bestaat uit een geelgroen schedevormig
schutblad (spatha), dat een bloeikolf (spadix) omvat. Van
die bloeikolf is eigenlijk alleen een gladde knotsvormige top
te zien, die heel toepasselijk knots wordt genoemd. De rest
van de bloeikolf wordt aan het oog onttrokken door een
insnoering in het schutblad. Ter hoogte van deze insnoering
bevindt zich op de bloeikolf een ingenieus traliewerkje, dat

bestaat uit een krans van steriele bloempjes (zie inzet foto
S). Dit traliewerk sluit de insnoering van het schutblad af
als een soort deksel met gaatjes. Het onderste afgesloten
deel van de bloeiwijze wordt de ketel genoemd. In deze
ketel bevinden zich de echte bloempjes. Direct onder de
steriele bloemen (S) bevindt zich een krans met mannelijke
bloemen(M) en helemaal onderin de ketel vinden de we de
vrouwelijke bloempjes (V).
 
Deze vrouwelijke bloempjes, komen als eerste in bloei. Op
dat moment, komt bovenin de bloem de knots in actie. Deze
begint grote hoeveelheden van voor ons nogal ranzig rui
kende stofjes te produceren. Dit is nogal een heftig che
misch proces, waardoor de knots op dat moment wel een
graad of 10 warmer wordt, dan zijn omgeving. De geprodu
ceerde stofjes zijn voor motmugjes (Psychodidae) werkelijk
onweerstaanbaar. Ze komen met honderden tegelijk op de
bloeiwijze af. Ze landen op de bloem en … vallen naar be
neden. De schede en de knots scheiden een spekgladde
olieachtige stof uit en zijn bovendien bezet met microsco
pisch kleine naar beneden gerichte puntjes. Zelfs insecten
poten krijgen geen grip op deze ondergrond. De motmugjes
zijn zo klein, dat ze tussen de steriele bloempjes door in de
ketel van de bloeiwijze vallen, waar ze opgesloten zitten.
Voor de vliegjes is dit geen probleem, want in de ketel is het
een motmugjesluilekkerland. Allereerst zijn daar de vrou
welijke bloemen die nectar afgeven. Als deze zijn uitge
bloeid zijn er de mannelijke bloemen , die de mugjes on
derstuiven met stuifmeel dat ook een prima voedselbron
vormt. Als laatste sterven de steriele bloempjes af, waar
mee de talies uit de celdeur zijn verdwenen. De motmugjes
verlaten vliegend hun tijdelijke gevangenis. Ze gaan op
zoek naar de volgende bloeiwijze waar dit proces zich
herhaalt. De vrouwelijke bloemen worden met het stuif
meel uit de vorige gevangenschap bestoven. Aan het einde
van de bloei knakt de knots om en gaat teloor. Wat uitein
delijk overblijft is het onderste deel van de bloeikolf. Dit
groeit uit tot een aar met scharlakenrode bessen, die vanaf
eind augustus tot in november te vinden zijn.
 
Jetse Jaarsma
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Beheervisie Goois Natuurreservaat
Consultatieronde:
Begin dit jaar is het GNR gestart met een consultatieronde
onder de inwoners van het Gooi over de visie op het beheer
van hun bijna 3000 hectare natuurgebied. Aan de hand van
een presentatie kon iedereen meepraten over de beoogde
beheervisie. Corona gooide echter roet in het eten en vanaf
augustus is de consultatieronde online afgemaakt. De re
actietijd is inmiddels verstreken, maar deze Beheervisie
blijft een interessant stuk om te lezen. Het GNR maakt zo´n
beheervisie om de 10 jaar. Op basis van de reacties wordt
de visie aangepast. In december van dit jaar wordt de be
heervisie door het bestuur van GNR vastgesteld. De beheer
visie vormt dan weer de basis voor het beheerplan. Voor
ons IVN-ers en KNNV-ers is dit alles ook van belang. De
meesten van ons zijn op zijn minst recreanten in de GNR-
terreinen. Een flink aantal van ons monitoren of helpen
mee aan het onderhoud. Maar we organiseren ook van alles
in en rond deze terreinen en dan is het handig om te weten
wat GNR voor plannen heeft.
 
De Beheervisie omvat een viertal elementen die in het kort
hieronder hieronder worden weergegeven.
 

Het landschap:
Het huidige Gooise landschap is gevormd door eeuwenlang
menselijk handelen. Inzet van GNR is om dit unieke en
afwisselende landschap (GNR spreekt van ‘illusie land
schap’) te behouden voor het nageslacht. GNR wil aandacht
en status geven aan de geologische en aardkundige ken
merken van dit landschap.
 

Natuur:
Biodiversiteit staat hoog in het vaandel bij GNR. Er wordt
actief gewerkt aan het behoud van het historische cultuur
landschap en de daaraan verbonden biodiversiteit. Dat kan
betekenen dat er boskap (en verjonging) zal plaatsvinden
als dat van belang is voor ontwikkelingen in de natuur of
van bescherming van bijzondere soorten en de ontwikke
ling van de benodigde ecologische verbindingszones.
 

Cultuurhistorie:
In het Gooi zijn verschillende cultuurhistorische objecten
te vinden zoals grafheuvels, walstructuren en verkave
lingspatronen. Ingrepen door mensen zijn eigenlijk overal
te zien. Waar mogelijk wil GNR daar meer bekendheid aan
geven en deze objecten beter zichtbaar maken voor de
bezoekers.

Recreatie:
Het GNR moet continue een goede balans zien te vinden
tussen natuurbehoud en recreatie. GNR wil gastvrij zijn
voor de bezoekers, maar dat betekent dat er een veilige
infrastructuur (paden voor fietsers en mountainbikers,
ruiters, parkeerterreinen e.d.) moet worden ingepast in de
natuurgebieden. De komende periode gaat GNR haar beleid
ten aanzien van  ruiters, mountainbikers en honden eva
lueren.

Speerpunten
In de beheervisie is een aantal speerpunten geformuleerd:
 
Begrazing van de terreinen wordt als sturende factor
voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.

Structureel bosbeheer wordt gericht op de vorming van
gemengde natuurlijke bossen.

Goede balans tussen verschillende landschappen en  eco
systemen zijn hierbij van belang.

Er wordt gekeken naar een meer ecologisch beheer van de
akkers op de enggronden.

Er wordt ingezet op een integraal en klimaatbestendig be
heer van het heidelandschap. De gevolgen van stikstofde
positie op de mineralenhuishouding in de bodem onder
bos- en heidelandschap worden onderzocht gericht op
eventuele herstelmaatregelen.

De uitgebreide beheervisie is te vinden op de website van
GNR. Daar staat ook een handig filmpje van ongeveer een
half uur waarin een en ander wordt uitgelegd. De uiteinde
lijke beheervisie komt dus pas in december beschikbaar.
We zijn benieuwd!
 
Maartje Hogenboom

grafheuvel  foto Sander Koopman

16



Grote Ratelaar

Dubbelportret:  Franjestaarten
en andere kwastjes
Dit keer wil ik jullie kennis laten maken met enkele gelijk
namige soorten die wat minder bekend zijn.  De soorten
die ik dit keer beschrijf, franjestaarten, leven een groten
deels weinig opvallend bestaan. Een franjestaart is een
vleermuis, maar franjestaart duidt ook een taxonomische
groep primitieve insecten aan, waartoe zilvervisjes en pa
piervisjes horen. 
 
De vleermuis dankt zijn naam aan de twee rijen borstelha
ren op de onderrand van de vlieghuid van de staart. Bij de
insecten zit de franje ook aan de staart, deze is drieledig en
voorzien van fijne borstels. Franjestaarten leven voorna
melijk in het donker. De vleermuis is vooral in de avond en
nacht actief, terwijl de primitieve insectensoorten huizen
bewonen in de donkerte onder vloeren, tussen de bladzij
den van gesloten boeken of achter het behang.
 

Vleermuis
Myotis nattereri wordt de laatste 20 jaar in Nederland meer
waargenomen. Daarvoor was het een uiterst zeldzame
vleermuis. Het kan ook zijn dat men tegenwoordig meer
aandacht heeft voor de soort en dat men zijn echogeluid
beter heeft leren onderscheiden van andere, vaker voorko
mende myotis-soorten zoals de watervleermuis. Een on
derscheidend kenmerk zijn de grote lichtgekleurde oren die
een lepelvorm hebben.
Het is een standsoort die slechts korte afstanden aflegt.
Belangrijk zijn - net als voor veel andere inlandse vleer
muissoorten - de lijnen in het landschap zoals bomenrijen, 
houtwallen en begroeide oevers. Bijzonder is dat hij een
spin aan zijn poten uit zijn web kan trekken zonder er zelf
in verstrikt te raken. Ook plukt hij tijdens zijn langzame en
zeer wendbare vlucht insecten van boombladeren en
muren. ’s Winters zijn deze vleermuizen diep weggekropen
in spleten van ondergrondse ruimtes. In het zomerseizoen
leven ze in boomholtes en gebouwen.

franjestaart         foto: Guido Gerding bron: wikipedia

 

‘Visjes’
Tot de groep franjestaarten, een onderdeel van de vleugel
loze insecten (Apterygota), horen de zilvervisjes Lepisma
saccharine en papiervisjes Ctenolepisma longicaudata. Het
zijn twee op elkaar lijkende soorten met een verschillende
ontwikkeling en een andere levenswijze. Iedereen heeft de
wegrennende schichten met lange antennes wel eens ge
zien, achter in een keukenkast of bij het opruimen van de
boekenkast. Ze genieten mee van zetmeel houdende pro
ducten als het papier en de lijm van oude boeken en het
behang. Eiwitten krijgen ze uit dode insecten.  

Beide soorten hebben een onvolledige gedaantewisseling
ei – nimf – adult. Ze blijven ook tijdens hun volwassen leven
steeds vervellen. Papiervisjes kunnen acht jaar blijven
leven, veel langer dan hun parelmoerachtige familieleden.
Zilvervisjes, die iets kleiner zijn, houden veel meer van een
warme en vochtige omgeving dan papiervisjes die het wel
warm willen hebben maar droog, net als wij mensen.
Als je googelt op deze kruipers vind je vooral bestrijdings
methoden. De doeltreffendste is het huis droog houden en
een lage temperatuur op plekken waar het niet echt warm
hoeft te zijn. Dan kunnen ze zich nauwelijks voortplanten.
Spinnenwebben niet opzuigen helpt ook: spinnen vangen
ze. 
Vleermuizen zullen geen zilvervisjes of papiervisjes eten,
want deze insecten zijn zonder vleugels niet in staat het
luchtruim in te vliegen waar vleermuizen ze zouden kun
nen verorberen.
 

Planten en paddenstoelen
Toen ik op zoek ging naar de franjes herinnerde ik me en
kele andere franje-soorten zoals de planten franjekelk, een
plant die in de stad steeds meer verwildert, en de franje
gentiaan, in ons land een zeer zeldzame soort. Paddenstoe
len zijn de franjehoed en het franjekelkje. Daarvan zijn
zoveel soorten; die kan ik hier niet allemaal opsommen. Ze
hebben tot de verbeelding sprekende namen als de franje
plaatgordijnzwam en het paardenhaarfranjekelkje. 
 
Christine Tamminga
 
 

Papiervisje        foto: Jetse Jaarsma
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(foto's: Wouter van Nugteren)

Uit de Heemtuin
Het was begin september een pracht van een werkochtend
met uitzonderlijk mooi licht bij een heerlijke temperatuur.
De tuin vertoont steeds meer herfstkenmerken. Van de
droogteperiodes van de afgelopen zomer heeft de tuin zich
op het oog uitstekend hersteld.
 
Bij aankomst sprak het zonlicht prachtig op de parelende
dauwdruppels op de spinnenwebben die tussen de heide
struikjes waren geweven. De felgele bloemen van het Ha
vikskruid domineren de tuin nog steeds. Nog nooit zo veel
vlinders op deze bloemen gezien. Vrijwel gelijktijdig waren
er aanwezig tenminste negen Dagpauwogen, wat Atalan
ta’s, een stel witjes, veel Kleine vuurvlinders en heel bij
zonder, twee Kleine Parelmoervlinders. De Kleine Parel
moervlinder is eigenlijk een schaars voorkomende vlinder
van de duinen, maar slaat in de zomer wel eens af naar het
binnenland. 
 
Minder opvallend dan al die gevleugelde bloemen waren
de vele wilde bijen, cicaden, sprinkhanen, loopkevers en
wantsen, ook mooi maar je moet de tijd nemen om ze van
heel dichtbij te bekijken. Maar bij het wespennest kan je
beter wegblijven. Het bijenhotel blijft een succes want het
wordt nog steeds bezocht door wilde bijen (en hongerige
Bonte spechten die de holletjes open hakken).
 

Leuk was de vondst in het Eikenlaantje van een (vervallen)
Aardster, precies op de plaats waar ze tot voor jaren regel
matig te zien waren. Terug van weggeweest dus. We
moeten er vaak langs zijn gelopen zonder deze zwam te
zien. Niet vreemd eigenlijk want hij ging volledig op in zijn
omgeving.
 
Bijgaande foto’s vertellen het verhaal van de fijne werkoch
tend. We beheren een bijzondere tuin vol van leven, fijn
dat we dat mogen doen!
 
Warme groet,
Wouter Nugteren

(foto: Wouter Nugteren)
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Een lange afstandsloper ben ik nooit geweest. Ik zal het ook
niet snel worden. Te gauw afgeleid. Dat schiet niet op bij
lange afstanden. Het voetstappenpad rondom Hilversum
stamt uit 1939 en is nu ongeveer 27 km lang. Ik heb het nog
nooit gelopen.
 
Dit jaar heb ik de leeftijd bereikt waarop men in vroeger
tijden collega’s vaarwel zei om vervolgens een langdurige
relatie aan te gaan met de familie Sansevieria. Voor mij
juist een mooi moment om mij aan het voetstappenpad te
wagen. Mijn conditie is nog wel okay. Rugzak ingepakt,
lunchpakketje mee, voldoende water, fruit en ca. 200
voedzame muesli-repen die mijn zorgzame echtgenote op
het laatste moment nog in mijn rugzak propt. “Je weet maar
nooit hoelang je onderweg bent!”, zegt ze nog bezorgd. Ik
heb het geluk dat het dichtstbijzijnde opstappunt op de
Hoorneboegse heide slechts 100 meter van ons huis verwij
derd ligt en zo ga ik met een volle rugzak als een soort
Quasimodo op pad.
 
Ik zal u niet vermoeien met een reisbeschrijving ook al
vanwege de beperkte ruimte in deze column maar ik kan
u wel vertellen dat het een gevarieerde wandeling is: Cor
versbos, Spanderswoud, Wester- en Zuiderheide, Crone-
en Smithuyserbos, het Dassenveld, Hoorneboegse heide. Ik
zie galopperende Hooglanders, een in stukken gereden
hazelworm en ook vind ik bij de Hilversumse Golfclub zo
maar drie golfballen op mijn pad. Iemand zoekt naar zijn
balletje op het strakke gazon en ik hoop voor hem dat het
niet één van deze balletjes is want die zitten nu alle drie in
mijn rugzak. Wie daar kan golfen, kan vrachtwagens vol
ballen bestellen! De drie ballen heb ik overigens later aan
een golfliefhebber met een bescheiden gemiddelde ge
schonken. Hij was er blij mee.

(foto: Rob Le Febre)

Stapvoets over het voetstappenpad 

 
Tja, en ergens tussen het Cronebos en het Smithuyserbos
zie ik toch echt een betonnen voetstap over het hoofd. Ik
beland uiteindelijk op een weggetje dat mij onbekend is:
het Schepersveld, kent u dat? Op het bord staat dat het
weggetje dood loopt maar vaak kun je er nog wel langs. Na
een eeuwigheid lopen, stuit ik op een groot hek: Verboden
Toegang. Helaas! Bij Hollandse Rading pik ik het juiste spoor
weer op en via het Dassenveld en de natuurbrug Zwalu
wenberg kom ik gelukkig weer terecht op de mij o zo be
kende Hoorneboegse heide. Het voelt als thuiskomen.
 
Thuis, na zeven uur wandelen, controleer ik mijn wan
delapp. Die geeft slechts 20,5 kilometer aan i.p.v. de beoog
de 27 kilometer. Ik begrijp daar niets van. Mijn vermoeide
voeten geven toch duidelijk andere signalen. Later op de
avond zie ik dat de afstand in mijl wordt weergegeven. Aha,
33 km gelopen dus! Alsnog een vreugdedansje. Het missen
van die ene voetstap leverde mij uiteindelijk wel een
omweg op van 6 km. Dat dan wel! Is de tocht de moeite
waard? Zeker wel. Persoonlijk denk ik dat je meer geniet
van de natuur als je de tocht in twee delen loopt en het stuk
Kerkelanden over slaat. “Heb je nog muesli-repen gegeten?
’, vraagt mijn vrouw ’s avonds. “Jazeker, ik heb er twee op.
Ze waren heerlijk. De rest bewaar ik voor een volgende
keer!”
 
Rob Le Febre
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Soms ben je als gids zo druk bezig met je eigen plan, dat je niet door hebt dat je publiek je niet meer volgt. (Tekening door Gaetan Dirven)
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IVN-activiteiten buiten
 
Het bestuur heeft op 22 juni een aantal afspraken ten be
hoeve van onze activiteiten gemaakt, waar we ons aan
dienen te houden. Vanaf 1 juli zijn we weer met onze bui
tenactiviteiten gestart, zij het in aangepaste vorm. Datzelf
de geldt ook voor de activiteiten die we in samenwerking
met KNNV en Goois Natuurreservaat doen.
 
Op 28 september heeft het bestuur besproken dat we op
deze manier verder gaan, ook nu er weer meer besmettin
gen zijn. Met onderstaande afspraken denken we de veilige
excursie in de buitenlucht te waarborgen.
 
De richtlijnen van het RIVM, de overheid en van de veilig
heidsregio zijn bepalend.
 

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 kunnen wel zelf zoekkaarten, loepjes en
    kijkers meenemen.)
- Gebruik indien nodig eigen desinfectiemiddelen

Activiteiten in Corona-tijd
 

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.
 
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken. Zorg goed voor
elkaar en voor de natuur!
 
Namens het IVN-bestuur
Fred Jansen

(foto: Fred Jansen)
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Oplossing fotopuzzel Juli
 
1     blaassilene
2     boerenzwaluw jong
3     weerhuisje
4     harig wilgenroosje
5     gouden tor
6     kolibrievlinder op vlinderstruik
7     scherpe boterbloem
8     platbuik vrouw
9     kleine stinkzwam
10   bosrank
11   kamsalamanderlarve
12   rups van bont schaapje
 
De inzenders hebben een scherpe blik gehad op de foto's.
De grootste stuikelfoto's waren 3 (lijkt erg op de aardster)
en 11 (verwarring tussen larve van de kleine watersalamn
der en deze kamsalamander).
 
Dit keer geen winnaar, maar wel een eervolle vermelding
voor Rob Timmer en Marjan Dorland.

Naturetoday

Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes uit de natuur en
wil je eraan bijdragen, dan is bovenstaande app en de
website aan te raden.
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