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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
Echte winters kennen we niet meer. Het is tenminste al een be
hoorlijke tijd geleden dat er goed op natuurijs geschaatst kon
worden en als het nog even duurt hebben we straks een hele
generatie schoolkinderen die nog nooit in de Nederlandse sneeuw
gespeeld heeft. Jammer, want het is dan zo heerlijk buiten. Ge
lukkig blijft er in het beetje winter dat we wel hebben nog genoeg
over om van te genieten, want we wonen in een schitterende
omgeving.
 
Helaas kunnen we in deze Coronatijd alleen met het eigen huis
houden of met maximaal 2 personen uit meerdere huishoudens
naar buiten. Excursies zijn er de komende weken nog niet bij.
Daarom ontbreekt het excursie-overzicht in deze uitgave. Let
vooral op de website voor het geval de Coronaregels versoepeld
worden.
 
Wat wel kan: een wandeling uit de Route-app proberen met een
gezelschapdat binnen de Coronaregels past. Deze app is er zowel
voor Android- als voor Appledevices en wordt de komende tijd
steeds meergevuld met wandelingen in onze omgeving. De eerste
wandeling in het Gooi is iniddels gepubliceeerd.
 
In dit nummer heeft de redactie van alles weten te verzamelen
om lekker van te genieten als het slecht weer is, dan kunnen we
er bij goed winterweer weer fijn op uit!
 
Het artikel van Jetse Jaarsma over stadsplanten naar aanleiding
van het boek over het zelfde onderwerp van Ton Denters is zeer
de moeite waard. De recensie van dat boek door Ella van Dongen
sluit letterlijk en figuurlijk aan op het artikel.
 
Ook zeer de moeite waard zijn de verslagen over jeugdactiviteiten,
die de afgelopen zomer in de "Coronapauze" hebben plaatsgevon
den. Wat een creativiteit bij de gidsen en wat hebben de kinderen
genoten!
 
Dan nog de uitslag van de fotowedstrijd IVN Gooi 2020. De jury
heeft het moeilijk gehad! Verder deze keer geen puzzel op de
middenpagina's. In plaats daarvan een verzameling foto's, sa
mengesteld door Jaap van der Vliet, met als onderwerp de door
mij zo gemiste witte winter.
 
De Coronamaatregelen zijn aangescherpt, daardoor verlopen de
feestdagen waarschijnlijk anders dan we gewend zijn. Maar hoe
je het nieuwe jaar ook begint, namens de redactieraad en de re
dactie wens ik iedereen een jaar in goede gezondheid met veel
activiteiten in onze mooie omgeving!
 
Joke Calis - van den Abbeele
 
Foto's:
Voorpagina: Joke Calis - van den Abbeele
Middenpagina: Jaap van der Vliet en Harm Klinkenberg
Achterpagina: Harm Klinkenberg
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Van het KNNV bestuur
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor onze vereniging.
Corona was natuurlijk, net als bij bijna elke vereniging in
ons land een enorme spelbreker. Bijna al onze activiteiten
en lezingen werden afgelast en verbetering van de situatie
lijkt de komende maanden nog niet in zicht.  In september
organiseerde onze vereniging haar jaarvergadering. We
hebben afscheid genomen van twee bestuursleden name
lijk Theo van Mens en Ellie Fluitsma. Theo was onze verte
genwoordiger in de klankbordgroep van GNR en  hij ver
zorgde vanuit het bestuur het lezingen- en activiteitenpro
gramma. Ellie Fluitsma heeft de afgelopen 10 jaar onze
afdeling haast onvermoeibaar geleid en is gedurende de
afgelopen 20 jaar secretaris  geweest.  De laatste paar jaar
was zij ook waarnemend  penningmeester en was bij na
genoeg alle verenigingsactiviteiten nauw betrokken. 
Zonder Ellie was er al lang geen KNNV meer in het Gooi
geweest. Ik hoop dat zij nog jaren binnen de KNNV actief
blijft alleen al vanwege haar enorme betrokkenheid en haar
brede belangstelling.

Er hebben zich ondanks herhaalde oproepen geen nieuwe
bestuursleden kandidaat gesteld. Dit betekent dat de vere
niging op dit moment slechts twee bestuursleden heeft en
dat is minder dan in de statuten van de vereniging als
minimum is vastgelegd. Als gevolg hiervan kan of mag het
bestuur op dit moment geen besluiten nemen. Het voelt
niet goed om de vereniging op te heffen. We zijn financieel
gezond en hebben bijna 100 leden. De lopende afspraken
blijven ondersteund worden. Onze vereniging blijft mee
werken aan de lezingen en het blad de Grote Ratelaar. De
vraag is echter hoe nu verder?  Ik zou zo graag weer terug
willen naar de kern van de KNNV: natuurstudie. Er zijn in
Nederland zo’n 20.000 soorten insecten, 8000 soorten
paddenstoelen en zo’n 2000 verschillende soorten planten.

Er ligt hier een wereld om te ontdekken. Er is in onze KNNV
veel kennis aanwezig, maar we moeten hiermee wel weer
aan de gang. Parate kennis is een ongelofelijk krachtig stuk
gereedschap om natuur te beschermen. Die kennis kan ook
richting geven aan hoe terreinen beheerd kunnen worden.
Ik vind het de moeite waard om onze afdeling weer nieuw
leven in te blazen. Er zijn in het Gooi voldoende terreinen
voorhanden en de infoschuur is een goede plek om te
kunnen werken. Feiko Prins en ik zijn op dit moment
voorzichtig bezig een plan te maken om hiermee verder te
kunnen. Het heeft nog geen vaste vorm, maar we hopen in
het voorjaar met een aantal enthousiaste mensen een begin
te kunnen maken. 

Op de ledenvergadering kwam ook de organisatie van een
1000-soortendag in 2021 ter sprake. Het IVN heeft aange
geven belangstelling te hebben voor het organiseren ervan.
De-1000 soortendag is twee keer eerder georganiseerd
waarbij de KNNV het voortouw heeft genomen. Dit laatste
lukt nu niet door gebrek aan menskracht, maar het initiatief
is te leuk en te waardevol om niet voor een derde keer te
organiseren. De dag is van belang voor alle groene clubs en
verenigingen in het Gooi. Ik denk dat de meeste KNNV-ers
van harte willen meewerken aan het welslagen van een
derde 1000-soortendag. Toch hoop ik dat de KNNV-leden
ook en vooral hun energie willen steken in  een herstart
van hun eigen vereniging. Inspiratie nodig en heeft u een
uurtje? Kijk dan eens naar de volgende presentatie:
 

Jetse Jaarsma

Summerschool on tour met het IVN
Natuurontdekkingstocht voor 20 buitenlandse kinderen.

De Summer School (een schoolprogramma voor Neder
landse les aan buitenlandse kinderen) informeerde of het
IVN een activiteit gericht op de natuur kon verzorgen. Maar
hoe pak je zoiets aan voor 9- tot 12-jarigen die een maand
(!) tot een jaar in Nederland zijn. Wat verstaan ze? Wat
weten ze? Wat verwachten ze aan enge en gevaarlijke
beesten en planten tegen te komen in onze bossen?
 
We besloten waterbeestjes te gaan vangen en met verrekij
kers te gaan oefenen. Wij gidsen: Franca, Erik, Hilda, Sascia
en Truus vroegen ons af wat dit programma zou gaan op
leveren. We haalden de kinderen op bij de Kunstbarak in
Hilversum waar ze 3 weken extra Nederlandse les krijgen. 
 
In tegenstelling tot wat Buienradar beloofde, regende het
de hele middag. De leiding en de gidsen waren goed voor
bereid op het ouderwets Hollandse zomerweer. Veel kin

deren echter, uit onder meer Ethiopië, Eritrea en Zuid
Amerika, liepen zonder jas. Toen het na een uur nog niet
droog was, werden plastic poncho’s gekocht. Het mocht de
pret niet drukken voor de kinderen. Zoekbladen, invulbla
den, schoenen en shirts: alles was doorweekt en toch ble
ven ze enthousiast waterbeestjes scheppen, blaadjes zoe
ken en rondkijken. De kinderen hebben genoten!
 
Dit alles gebeurde op loopafstand van het Mediapark, rond
de waterpartij en het hellingbosje achter de VPRO. Wat ons
betreft doen we dit volgend jaar weer, maar dan graag
zonder Corona en met het nieuwe Hollandse zomerweer.
 
Truus Houweling
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Dubbelportret: Hazenpootje

Trifolium arvense Hazenpootje WikimediaImages via Pixabay

Hazenpootje jong en eindstadium. Foto's :  F. v. Klaveren &  M. Schotsman

Enkele jaren geleden was ik mee met een excursie onder
leiding van paddenstoelenkenner Yolande Bosman. Ik wist
niet dat er ook naar planten werd gekeken tot ik iemand:
“Een hazenpootje” hoorde roepen. Dat bleek achteraf nogal
naïef van mij, want dat hazenpootje was helemaal geen
plant maar een paddenstoel. Vandaar dit dubbelportret.  
 

Plant
Het hazenpootje (Trifolium arvense) is een zeer aaibare
plant die in onze omgeving veel voorkomt. Het groeit als
pionier bij voorkeur op zandige, droge en kale grond. Om
standigheden die in het Gooi en zeker in droge zomers
veelvuldig voorkomen. 
Het is een van de klaversoorten van het geslacht Trifolium
waarbij ook rode, witte, kleine en aardbeiklaver horen. De
familie is die van de vlinderbloemen. Als je met een loep
de witte of lichtroze bloemen van het hazenpootje bekijkt,
dan zie je dat de kelk bestaat uit vijf puntige tanden met
heel veel zachte beharing ertussen. Elke bloem heeft ook
vijf kroonbladen. Eén hiervan staat omhoog: de vlag, twee
zijn tot één blad vergroeid dat naar beneden wijst: de kiel
en aan beide zijden hiervan staan de twee zwaarden. Deze
bloembouw is kenmerkend voor alle vlinderbloemen.
De zaden van vlinderbloemen worden peulen genoemd. Bij
het hazenpootje zijn ze klein en bevatten steeds slechts een
zaadje. Als door langdurige droogte het andere groen afge
storven is, slaat hazenpootje zijn slag: het zaad is lang
kiemkrachtig, meer dan 5 jaar. Verstopt in de grond wacht
het zijn kans af en komen de witviltige jonge planten
massaal op. Alles aan de plant is zacht donzig behaard: de
jonge bladeren, de stengel en de bloemhoofdjes.
 

Paddenstoel
Coprinopsis lagopus, hazenpootje of hazenpootinktzwam,
is een paddenstoel behorende bij de inktzwammen. Het is

kleine soort die als saprofiet voorkomt op dood hout,
houtsnippers en half verteerde houtresten.  Binnen één dag
verschijnt het hazenpootje boven de grond; de hoed ont
plooit zich, wordt eerst vlak en krult dan naar boven. En
kele uren later zijn de sporen rijp en vervloeien de lamellen
onder de hoed tot een zwarte massa die er als inktdruppels
vanaf valt. Net als bij andere meer in het oog springende
inktzwammen.
De gelijkenis met de zachte poot van een haas is te zien als
de paddenstoel net boven de grond is. De hoed is dan dicht
bezet met zachte vezels, die wit tot lichtgrijs zijn. Ze vallen
enkele uren later af. Deze soort is vooral te vinden op niet
al te verteerd hout in bossen en in stedelijke gebieden. Als
een hazenpootje op de bodem lijkt te groeien, zitten er

ondergronds altijd houtresten.
Er is een soort die er veel op lijkt: het vals hazenpootje,
Coprinopsis jonesii. Deze is in Nederland veel minder alge
meen. Vooral te vinden op brandplekken en soms langs
paden als saprofiet op planten- en houtresten. De velum
resten op de hoed zorgen voor de donzige uitstraling. Als
de hoed zich uitspreidt is deze gestreept en doorzichtig.
Beide soorten paddenstoelen zijn geur- en smaakloos en
niet eetbaar.
 

Hazen
zowel de  plant als de paddenstoel hebben hun naam
ontleend aan de echte hazenpoten (Lepus europaeus). Die
hebben van onder sterk behaarde kussentjes. Dat is het
derde donzige en harige hazenpootje uit de natuur.

Christine Tamminga
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In gesprek met Veronica van der Meer
3 november 2020, ik ben op weg naar Veronica van der Meer-
Smelt. Veronica is van de laatste IVN-natuurgidsenoplei
ding en woont in een lommerrijk gebied in Naarden. Een
zonnig en bont palet aan herfstkleuren komt mij tegemoet
als ik arriveer. “Welkom! Koffie was het toch, he?”, vraagt
Veronica. Door het raam bewonder ik de groene omgeving
die het huis omringt. Zo zie ik twee vijvers, een enorme
magnolia, veel wilde planten en kruiden. “Die lage vijver is
voor de amfibieën en die hoge is voor de vissen. Allemaal
bij elkaar in één vijver, dat gaat niet goed!”, zegt Veronica
als de koffie arriveert.
De eerste acht jaren van haar jeugd brengt Veronica door
in Amsterdam, waar ze in 1959 wordt geboren. Daarna
verhuist ze met haar ouders naar Naarden. “Als kind hield
ik al van de natuur. Spinnen waren één van mijn favoriete
beestjes. Het was zelfs zo erg dat als ik zag dat een ander
kind een spin doodtrapte, dan wist ik al: daar wil ik geen
vriendjes mee worden. Ook mijn kinderen heb ik geleerd
om insecten en spinnen te laten zitten waar ze zijn”. Als
bewijs wijst ze naar het plafond waar ik inderdaad een paar
spinnen zie zitten. “Nu meer huisgenoten, naast mijn
katten eigenlijk!”
Na haar middelbare schooltijd studeert Veronica voor
diëtist met kindergeneeskunde als specialisatie. ”Deze
specialisatie was best wel uniek. Er waren slechts tien
kinderdiëtisten in Nederland met deze specialisatie in een
academisch ziekenhuis”, zegt Veronica. “Ik heb ook een
eigen praktijk gehad maar die ging aan succes ten onder.
De combinatie met een steeds drukkere praktijk en de
opvoeding van mijn eigen kinderen werd teveel”. Enkele
jaren later ging Veronica werken als diëtist bij Merem Be
handelcentrum Heideheuvel, een centrum voor specialis
tische (long)revalidatie en behandeling van chronische
aandoeningen voor kinderen, jongeren en volwassenen. “Ik
heb dit 4 jaar mogen doen en toen werd de geldkraan
dichtgedraaid en stond ik op straat. Daarna heb ik nog
gewerkt bij de Amaris Zorggroep. Hier eindigde ik als diëtist
in de  ouderengeneeskunde. Een mooi verloop toch?”.
Hoe kwam je bij IVN terecht? “Van IVN had ik eerlijk gezegd
nog nooit gehoord. In de sportschool kwam ik in contact
met Ans Oudshoorn, ongeveer mijn overbuurvrouw, die mij
vertelde over IVN en de natuurgidsenopleiding die zij daar
had gevolgd. Dat was precies waar ik naar op zoek was op
dat moment en na enkele hobbels te hebben genomen, kon
ik alsnog deelnemen aan de laatste opleiding. Ik zeg met
recht ‘opleiding’ want het is zeker geen cursus! Ik vond het
best wel pittig als je het serieus wil aanpakken. Maar met
enthousiaste gelijkgestemden voelde ik me snel op mijn
plek daar”
“Mijn afstudeertraject bij IVN bestond uit een natuurbele
ving voor blinden en slechtzienden. Ik deed dat samen met
Karin van den Eshof en Joke Calis- van den Abbeele. Wij
zijn nog steeds actief met nieuwe activiteiten, ook voor
mensen met een beperking (in het algemeen). Zo hebben
we diverse workshops gegeven, nu helaas online vanwege
corona. Bij het bedenken van zulke activiteiten voor deze
doelgroep is het heel belangrijk om juist in mogelijkheden
te leren denken en niet in beperkingen, m.a.w. wat kunnen
mensen nog wèl!”
“Heb je nog meer hobby’s?” vraag ik. Een vraag waarvan ik
achteraf denk dat Ik beter had kunnen vragen: “Zijn er ook
nog hobby’s die je niet doet?” Veronica is namelijk een echte
alleseter en begint met een opsomming van wat ze doet,

deed of heeft gedaan. Een kleine bloemlezing hieruit: judo
(zwarte band!), jiu jitsu, dansen (goud!), reddingsbrigade,
theoretische kustnavigatie, Vaarbewijs I en II gehaald (“als
je toch bezig bent…), fietstochten, vogels spotten, stenen
determineren, lange afstand wandelen, allerlei vormen van
fitness, diverse IVN-activiteiten zoals de werkgroep IVN
Route app, werkgroep Doe-het-zelf-wandelingen,  flo
ragroep, Gezond-in-het-groen en Slootjesdag.
“Slootjesdag in Weesp vond ik een geweldig nieuw evene
ment. Ik heb daar meegeholpen met de organisatie van het
Wij.landfestival bij de biologische boerderij De Groene
Griffioen. Zie mijn verslag elders in de Ratelaar!”.
Soms wil Veronica teveel, zoals ze zelf ook zegt. Tijdens de
Gidsen-opleiding kreeg ze eens van een docent  te horen:
“Jij waant je in een snoepwinkel en je wilt van alle snoepjes
proeven. Maar van te veel snoep krijg je buikpijn!”. “Daar
zat wel wat in en dat herken ik ook heel goed bij mezelf”,
zegt Veronica.
 
Voor de fotosessie gaan we de tuin in waar ik een uitgebrei
de, enthousiaste rondleiding en uitleg krijg over alles wat
groeit en bloeit. De tuin is heel bewust beplant met o.a.
wilde- en kruidplanten zoals de grote kaardebol om diver
se insecten, vogels zoals boomklevers, boomkruipers,
putters, mezen en vleermuizen en egels aan te trekken.
“Maar nu eerst nog een weekendje naar Schiermonnikoog
voor een korte vakantie. Gaan we vogels spotten en schel
pen zoeken. Ik moet daar trouwens nog een boekje over
kopen want daar wil ik veel meer over weten”.  Ik zie bij
Veronica alweer een nieuwe hobby opkomen!
Ik vraag Veronica of zij nog iets wil meegeven aan IVN.
Veronica: “Ik vind het belangrijk dat wij als IVN meer acti
viteiten voor mensen met een beperking organiseren
waarbij we vooral denken in mogelijkheden en niet in be
perkingen!”.
Dit gezegd hebbende, is het alweer tijd om afscheid te
nemen en ik los op in het Naardense.
 

Veronica van der Meer - Smelt.       artikel & foto Rob le Fevre
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Foto Harm Klinkenberg

Gedicht
 
  
 WINTER 
 
 
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
onder de zon.
 
 
 
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw is, is er hoop.
 
 
 
Herman de Coninck uit
ZOLANG ER SNEEUW LIGT
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"Pardon?" Tekening Gaetan Dirven
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Zoals het een rechtgeaarde natuurliefhebber betaamt, kijk
ik evenals u graag naar het    televisieprogramma Vroege
Vogels. Enige tijd geleden was er een uitzending waarbij
een medewerker van natuurorganisatie ARK gebruik
maakte van een wichelroede om oude drainagebuizen op
te sporen in het Geuldal in Limburg. Groot was de verbazing
van presentator Menno Bentvelt toen ook bij hem de wi
chelroede uitsloeg toen hij het probeerde.
 
Zelf werd ik getriggerd door de eenvoudige constructie:
twee gebogen stukjes ijzerdraad waarmee je kennelijk
bijzondere dingen kunt doen zoals waterbronnen opspo
ren. Ik besloot enig speurwerk te verrichten en schakelde
mijn privé-onderzoeksbureau ’t Stabijtje in zodat ik kon
beschikken over de beste speurneus uit de omgeving. In
ternet biedt een scala aan filmpjes en artikelen over de
wichelroede, wetenschappelijke onderzoeken, tests en nog
veel meer. Na mij goed ingelezen te hebben, besluit ik om
zelf de proef op de som te nemen en te gaan wichelen.
 
Maar hoe kom ik snel en bij voorkeur gratis aan een wichel
roede? Ik zie op YouTube dat je ze op een eenvoudige wijze
zelf kunt maken. Op zolder staat een oud wasrekje dat al
een metalen spijl mist en volgens mij bedoeld is voor de
stort. Perfect materiaal om zelf een wichelroede van te
maken! Tang gehaald en nog een spijl er af geknipt. Het
maken van de wichelroede is werkelijk  een fluitje van een
cent! Trots laat ik de twee staafjes ijzer aan mijn eega zien
maar in plaats van complimenten, vraagt ze op een onheil
spellende toon: “Die spijlen zijn toch niet afkomstig van
mijn wasrek, he???” Ai, slik, foutje! Uit mijn onnozele blik,
begrijpt ze al snel de bittere waarheid. Ik zal u de verdere
details besparen van dat moment ….
 
’s Middags loop ik in het bos samen met mijn trouwe
viervoeter die haar uiterste best doet om als truffelhond
carrière te maken. De wichelroede zit in mijn binnenzak
om niet direct voor Gekke Henkie te worden aangezien door
de eerste de beste wandelaar. Pas op de Zwarte Berg, als ik
niemand meer tegen kom, haal ik de twee staafjes tevoor
schijn en begin te wichelen. Wichelen is eenvoudig te leren.
 
Na enig oefenen, beginnen de staafjes op meerdere plaat
sen zonder aanwijsbare reden naar elkaar toe te draaien.
“Aha, water” denk ik, “graven maar!” Als ik het stukje ter
controle nogmaals loop, slaan de staafjes echter toch an
ders uit of helemaal niet. Ineens valt het me op dat wanneer
ik naar de uiteinden kijk, de staafjes al snel uitslaan of el
kaar kruisen. Wanneer ik echter recht voor me uit kijk, dan
slaan de staafjes niet uit. Ik test dit uitvoerig en kom tot de
conclusie dat ik kennelijk zelf de veroorzaker ben van de
beweging met behulp van mijn ogen. Ik voel toch een
beetje teleurstelling.
 
Aan de ene kant is het jammer dat ik geen bijzondere
sensatie ervaar maar aan de andere kant is het prima dat
ik me kan aansluiten bij de conclusie dat tot nu geen enkel
wetenschappelijk experiment heeft aangetoond dat een
wichelroede beter werkt dan een weloverwogen gok.
Sterker nog: vanaf 1964 tot 2015 bestond er een zgn. “One
million dollar paranormal challenge”, opgezet door de in
oktober 2020 overleden James Randi, waarbij je één miljoen
dollar kon winnen als je onder wetenschappelijke testom

Wichelroede.  tekst en foto: Rob le Febre

Wichelroede lopen

standigheden bijzondere begaafdheden kon aantonen. U
raadt het: het is nog niemand gelukt.
 
Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk! Iemand nog
interesse in een paar mooie stukjes ijzerdraad? Je kunt er
zelfs goud mee vinden, las ik ergens. Als je er maar in
gelooft!
 
  oplossing puzzeloktober
Oplossing fotopuzzel oktober
  1: cantharel
  2: gekraagde aardster
  3: kruisspinweb
  4: geweizwam
  5: okergele korrelhoed
  6: parelstuifzwam
  7: oorlepelzwam
  8: herfst/beuken
  9: vliegenzwam
10: gewoon fluweelpootje
11: schubbige bundelzwam
12: grote bloedsteelmycena
13: netvormig langdraadwatje
14: amethistzwam
15: spechtinktzwam
 
Er waren jammergenoeg geen foutloze inzendingen.
Opgave 1 en 10 waren het moeilijkst. Geen winnaar dus,
maar wel een eervolle vermelding voor Aad Kop met de
meeste goede antwoorden.
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Dat is appels met peren vergelijken

Pyrus Calleriana Chanticleer. Foto: Jetse Jaarsma

peren
Op de lagere school werd mij geleerd dat je nooit appels
met peren moet vergelijken. Toch is het de moeite waard
om juist wel te doen. Er zijn namelijk veel meer overeen
komsten dan verschillen tussen appels en peren. Het zijn
beide boomsoorten uit de rozenfamilie (Rosaceae ) die van
nature in Nederland en België voor als inheemse soort voor
komen. Zowel de wilde soorten van appels als peren hebben
doorns. Van beide soorten zijn duizenden cultuurvariëtei
ten in omloop en ze behoren wereldwijd tot de meest
verhandelde fruitsoorten. Feitelijk gaat het, bij zowel ap
pels als peren, om complexe kruisingen van diverse wilde
soorten, waarover straks meer.
 
Ook qua blad lijken appels en peren op elkaar. De versprei
de bladeren zijn ovaal, rond tot eirond of elliptisch, fijn
gezaagd bijna altijd met een lange bladsteel. Doorgaans
heeft perenblad zeven tot negen nerfparen. Bij appels zijn
er meestal een stuk of vijf.  Mocht je nog twijfelen, dan kun
je het blad drogen. Perenblad wordt zwart, bij appels ge
beurt dit niet. Steunblaadjes aan de kortloten zijn lintvor
mig, tot 1,5 cm lang. Meestal zijn ze dicht bezet met witte
of bruine haren. Doorgaans vallen ze al snel af.
 
Perenbloesem wordt net als bij appels in schermvormige
trossen gevormd aan de top van de kortloten. De bloem
kroon is 2-4 cm in doorsnee en wit van kleur. De helmknop
pen zijn anders dan bij appels rood of paars. Elke bloem
bloeit ongeveer een week. De bloemen zijn proterogynisch.
Bij het opengaan staan de stempels rechtop in het midden
van de bloem en zijn direct geschikt voor bestuiving.  
De meeldraden zijn aanvankelijk, net als bij de mispel, naar
binnen gebogen. De helmknoppen zijn op dat moment nog
gesloten. Insecten zorgen voor kruisbestuiving. In twee tot
vier dagen richten zich de buitenste meeldraden op en
openen de helmknoppen. Geleidelijk strekken zich ook de 
binnenste meeldraden. De stijlen buigen zich intussen naar
de meeldraden toe, zodat ook zelfbestuiving mogelijk
wordt, mocht kruisbestuiving falen.  

 
De schijnvrucht van de peer lijkt qua bouw sterk op die van
de appel. De schijnvruchten hebben in de zone rond het
klokhuis een hoog gehalte aan zogenaamde steencellen.
Dit zijn cellen met een sterk verhoute celwand. Het zijn
deze cellen die bij het eten van een peer het wat zandige
gevoel geven. Bij diverse perensoorten, waaronder de wilde
peer, ontbreekt  de typische peervorm van de consumptie
peer. Ze lijken ook uiterlijk dus sterk op appels.
 
De schors is bij volwassen bomen, net als bij appels, over
langs en dwars gescheurd in dikke, vierhoekige plaatjes. De
takken staan vaak schuin opgericht en eindigen bij wilde
soorten vaak in een takdoorn. Het silhouet van de kroon is
bij perelaars vaak elliptisch. Peren hebben een zogenaamd
zinkerwortelstelsel, de hoofdwortels liggen dicht onder het
oppervlak en van daaruit boren de zijwortels (zinkers) zich
loodrecht de grond in.
 
Peren worden door  groot aantal verschillende insecten
soorten bestoven. Doorgaans gaat het om generalisten,
zoals bijvoorbeeld de honingbij. Voor de zaadverspreiding
zijn peren aangewezen op vogels en zoogdieren.
 
Net als appels hebben ook peren te lijden van een groot
aantal ziekten en plagen. Ziekten als bacterievuur (bacterie:
Erwinia amylovora) en schurft (schimmel: Venturia  inae
qualis) komen bij beide geslachten voor. Peren zijn gevoelig
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Perelaar                            foto & artikel : Jetse Jaarsma

voor perenroest (Gymnosporangium sabinae). Deze schim
melinfectie overwintert op Jeneverbessen. In april vormt
de schimmel oranje sporenlichamen op de takken van de
jeneverbes, precies op het moment, dat bij peren de
knoppen uitlopen. De sporen infecteren het jonge peren
blad. Dit leidt tot oranje wratachtige vergroeiingen op het
blad en later op de vruchten.  Deze wratten produceren
asexuele sporen, die op hun beurt weer jeneverbes aantas
ten. De ziekte leidt bij peren tot vervroegde bladval. Zonder
bestrijding neemt de vitaliteit van de bomen af en sterven
ze. Niet alleen schimmels en bacteriën maar ook mijten en
insecten vormen een bedreiging voor peren. Zo veroorzaakt
de perenbladmijt (Phytoptus Pyri ) perenpokziekte. Een
voorbeeld van een plaaginsect is de perenprachtkever
(Agrilus sinuatus) die met het opwarmen van het klimaat
steeds verder Europa binnendringt. De larven van deze
kever vreten typisch zigzagvormige gangen in de bast van
perenbomen of meidoorns. Dit zigzagpatroon kan er toe
leiden dat de volledige sapstroom van de boom wordt on
derbroken, waardoor de boom sterft. Een boom die is
aangetast is eigenlijk niet te redden.
 
Bij de mens staan al heel lang peren op het menu. De
oudste archeologische vondst in Nederland dateert van
5500 jaar geleden. Het gaat om een perenpit die is gevonden
in een oud grafveld in de buurt van Rijswijk. Rond 800 voor
Christus beschrijft Homerus, in de Odyssee, de boomgaard
van Alcinoüs. Hier groeiden heerlijke vruchten, graatap
pels, appels en peren.  De oude Grieken en later ook de
Romeinen verbouwden al diverse rassen peren. Sommige
perenrassen zijn letterlijk honderden jaren in cultuur ge
weest. Een bekend voorbeeld in Nederland is de Juttepeer,
die hier al in het begin van de 14e werd geplant. Uiteindelijk
verdween dit ras pas in de eerste helft van de 20e eeuw. 
 
Het ontstaansgebied van de cultuurvormen ligt waarschijn
lijk bij zowel appels als peren in het gebied rond de Kaspi
sche zee ergens ter hoogte van Kazachstan. Bij zowel appels
als peren is de ontstaansgeschiedenis van de cultuurvor
men nog grotendeels onopgehelderd. Diverse oude cultuur
rassen zijn vaak op morfologische gronden zo moeilijk van
de hier inheemse soort te onderscheiden dat ze als één “
verzamel”soort in de meeste flora’s zijn opgenomen. Bij de
appel is hier in de nieuwste druk van Heukels gelukkig
verandering  ingekomen.
Bij de peer wordt in Heukels opgemerkt dat het onderscheid
tussen de inheemse soort en diverse oude cultivars welis
waar moleculair genetisch duidelijk is, maar dat dit op
grond van de vorm niet ondubbelzinnig kan worden vast
gesteld. Daarom staat in de Heukels dus één perensoort:
Pyrus communis. Toch wordt in de praktijk voor de echte
inheemse soort, waarbij dit ondubbelzinnig  is vastgesteld,
de soortnaam Pyrus pyraster gehanteerd. Voor zowel de
wilde appel (Malus sylvestris) als de wilde peer (Pyrus py
raster) geldt dat zij tot de zeldzaamste plantensoorten van
ons land behoren.  
 
De  peer wordt natuurlijk voor het fruit geteeld. Grofweg
wordt er hierbij onderscheid gemaakt tussen handperen,
die zacht en sappig vruchtvlees hebben en stoofperen, die
pas na koken eetbaar zijn. Er zijn net als bij appels een groot
aantal fruit-gerelateerde producten al: perensap, peren
compote, perenwijn en perenbrandewijn. Daarnaast is er
bijvoorbeeld ook perenhoning verkrijgbaar. Momenteel
wordt jaarlijks 23.000.000 ton peren verhandeld. Het is
daarmee een goede nummer twee in de fruithandel wereld
wijd.

Het hout van de peer lijkt op dat van de appel, het heeft een
hoger gehalte aan steencellen en een fijnere structuur. Net
als het hout van de appel heeft het de neiging sterk te
werken. Voordat het gebruikt kan worden, moet het zeer
goed zijn gedroogd. Door de fijne structuur en doordat het
nauwelijks splintert, werd het vroeger gebruikt voor letters
in drukpersen. Het hout laat zich bijzonder goed bewerken.
Het dan ook gezocht voor fijn houtsnijwerk (schaakstuk
ken) en beeldhouwwerk. Perenhout is ook bij uitstek het
hout wat wordt gebruikt voor het maken van fluiten en
andere blaasinstrumenten. Met een donkere verf is het een
goede imitatie van ebbenhout. Perenhout is ook erg gewild
in de meubelindustrie. Wel moet opgemerkt worden dat
veel perenhout afkomstig is van het nauwverwante ge
slacht Sorbus (lijsterbes en meelbes), dat vroeger ook tot de
peren werd gerekend. 
Tenslotte zijn peren ook geliefd als sierbomen, in Neder
land zijn diverse uitheemse perensoorten als tuin- en
straatboom in gebruik zoals: sneeuwpeer Pyrus nivalis, 
Chanticleer  P. calleriana en de wilgbladige peer P. salicifo
lia. 
Er is een uitgebreide mythologie rond appels en peren.
Appels vertegenwoordigen hierin vaak het mannelijke of
het erotische of verleidelijke, terwijl peren vaak het vrou
welijke of trouw en goede zede vertegenwoordigen. In veel
landen in Europa bestaat nog het gebruik om bij de geboor
te van een zoon een appelboom te planten en bij de geboor
te van een dochter een peer.
Ik eindigde mijn vorige artikel met de twistappel. In deze
mythe moet een jongeman Paris genaamd beslissen wie de
mooiste is van drie beeldschone godinnen: Hera, Athene
en Aphrodite. Aphrodite wint de appel uiteindelijk, door
Paris de mooiste vrouw op aarde te beloven. De Trojaanse
oorlog breekt uit als een gevolg van deze beslissing. Uitein
delijk trekken Hera en Athene aan het langste eind en Troje
valt. De peer is gewijd aan deze twee godinnen. Alle macht
is betrekkelijk.
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Begin augustus kwam het verzoek van de stichting Wij.land
of IVN Gooi op zaterdag 19 september een workshop wa
terdiertjes wilde verzorgen tijdens hun festival op het ter
rein van de biologische boerderij ‘De Groene Griffioen’ in
Weesp. Stichting Wij.land zet zich in voor natuurinclusieve
landbouw in het westelijke veenweidegebied. De organisa
toren hadden op de landelijke IVN-site over Slootjesdag
gelezen. Het leek ze perfect voor het festival en zo kwamen
ze bij ons terecht. We zijn eerst op onderzoek uitgegaan of
er in de slootjes rond de boerderij wel iets te vinden was.
Helaas vonden we niet veel bijzonders: kroos, kranswieren,
kikkers, waterjuffers, schaatsenrijders. Bovendien was de
waterkant niet kindvriendelijk. Een tweede zoekpoging in
de iets verder gelegen wetering had meer succes. Alle eer
aan Jacob Hansma die onder andere een juveniele water
salamander, een grote waterkever, muggenlarven, boots
mannetjes en duikerwantsen ving. We konden dus ‘ja’
zeggen tegen de organisatoren. 

IVN oogst succes op het Wij.land festival 

Het was een prachtige dag. Er stond een fraai ingerichte
IVN kraam, compleet met aquarium vol plaatselijke water
diertjes, bemenst door de professionele gastvrouwen Ella
van Dongen en Truus Houwers.
De ervaren jeugdgids Erik de Lange verzorgde samen met
Jacob drie rondes ‘waterdiertjes zoeken’ voor kinderen met
hun ouders.
Na een korte uitleg over de (Corona)regels gingen ze het
weiland in, gewapend met schepnetten, witte bakjes,
zoekkaarten en een opgewekt humeur. Op naar de wete
ring. Onderweg gaf gids Erik uitleg over molshopen en het

Gids Erik legt eerst de regels uit.

Gids jacob geeft uitleg over waterdiertjes

IVN-kraam

eigen leefomgeving. Na de laatste ronde was er nog zoveel
animo dat Jacob een bonusronde deed. Kortom: het was een
succesvolle dag en voor herhaling vatbaar. Het is heerlijk
om de kinderen en hun ouders zo blij te zien terugkomen.
We kijken er als IVN-gidsen met voldoening op terug. 
 
De organisatoren van stichting Wij.land en de eigenaren
van de biologische boerderij ‘De Groene Griffioen’ vonden
het een geslaagd eerste festival en vertelden dat onze
workshop waterdiertjes een van de toppers was. Wat mij
betreft mag deze IVN Jeugdactiviteit een vervolg krijgen.
 
Nog even met ons nagenieten? Kijk op https://wij.land/fes
tival-terugblik/ Het is ook beslist de moeite waard om nader
kennis te maken met de organisatoren van het festival:
https://wij.land en de gastboerderij www.degroenegriffi
oen.nl

belang van biodiversiteit en wat nog meer onderweg te zien
was.
De kinderen mochten een uur vissen. Vol enthousiasme
lieten ze zien wat ze gevonden hadden. Bootsmannetjes,
een modderkruiper, een inheems rivierkreeftje, schaatsen
rijders, een waterspin.
Na afloop werden de diertjes uiteraard teruggezet in hun

Waterdiertjes nader bekeken
Verslag en foto’s : Veronica van der Meer (met dank aan Marijke Vooren
voor haar advies)
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Wat zijn stadsplanten eigenlijk
Nederland kent een slordige 2000 soorten (vaat)planten.
Hiervan wordt grofweg 2/3 deel wel eens in de stad gevon
den, maar dat betekent niet dat al deze planten nu stads
planten zijn. 
Wel kennen de meesten van u plantensoorten die u direct
met de stad associeert. Het zijn van die plantensoorten die
je nagenoeg op elke straathoek tegenkomt. Dit zijn vaak
echte taaie rakkers met een verbijsterend overlevingsver
mogen. Denk bijvoorbeeld maar eens  aan straatgras of
herderstasje en schijfkamille. Dit zijn zondermeer stads
planten, maar toch is het begrip stadsplant breder dan dat.
Een exacte definitie voor stadsplanten is eigenlijk niet te
geven. 

Stadsplanten ??

Herderstasje Foto: Jetse Jaarsma
 
Urbaan district 
Al honderden jaren lang zijn mensen zich ervan bewust,
dat de flora is de stad vaak afwijkt van het omringende land.
In de 19e  eeuw verschenen misschien wel mede hierdoor
behoorlijk wat stadsflora’s. Toch bleef in Nederland de stad,
in de algemene flora’s  die vorige eeuw verschenen,  lang
onderbelicht. Dit terwijl Nederland na de 2e wereldoorlog
snel veranderde in het meest verstedelijkte gebied van
Europa. In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon het
besef te groeien dat steden een rol van betekenis  spelen in
de samenstelling en ook de verandering van de Nederland
se flora. In 2013 was ongeveer 8% van ons land bebouwd
gebied.
 
In 1996 werd het gebied van de grote steden daadwerkelijk
onderkend als een nieuw flora district. Ton Denters, al meer
dan 30 jaar pleitbezorger voor dit idee, stelde het in 1994
als volgt: “Op grond van de elementen: ‘vreemde soorten’,
’vreemde bodem (steen substraat)’, ‘afwijkend klimaat’  en
‘ eigen soorten’, kan naar onze mening het recht worden

Muurfijnstraal Foto: Jetse Jaarsma

ontleend om de grote steden in te delen in een eigen flora
district onder de naam: het Urbaan district.“ .

 
Vreemde soorten 
Tussen 1500 en nu zijn er tussen de 250 en 300 plantensoor
ten nieuw in ons land gevestigd. Het is opvallend, dat meer
dan 150 van deze soorten pas sinds 1960 in ons land
voorkomen. Vestiging van nieuwe soorten is vooral kans
rijk in dynamische omgevingen. De stad is bij uitstek een
dynamische omgeving, waar voortdurend open plekken
ontstaan en weer verdwijnen. Door de toegenomen wel
vaart zijn ook de verkeers- en reisbewegingen van ons
mensen enorm  toegenomen. We reizen vaker en steeds
verder. Hetzelfde geldt voor de producten en goederen die
we gebruiken. Dit is vooral merkbaar in onze steden. Met
al deze bewegingen nemen we al dan niet bewust zaden en
andere plantendelen mee. We gebruiken ook steeds meer
producten, van steeds verder weg. Tot die producten en
goederen behoren ook de planten, die wij in onze tuinen
en huiskamers (slaapkamergeluk, blauwe passiebloem) 
planten.
 
Ruim de helft van alle nieuwe soorten is afkomstig uit
andere continenten en hebben hier aanvankelijk geen
natuurlijke vijanden. Als we kijken hoe de nieuwkomers
hier gekomen zijn is ongeveer een kwart als adventief-plant
(onbewust meegesleept) hier gekomen (bijvoorbeeld
straatliefdegras en diverse klokjes). Ruim de helft is ont
snapt uit onze tuinen en dat is bomen en struiken nog niet
meegerekend, want dan komt er nog een slordige 15% bo
venop (denk aan vlinderstruik en hemelboom). Dan is er
nog een klein deel afkomstig uit ons (dier-)voedsel. Ten
slotte zijn ongeveer 8% van de nieuwkomers planten die
ons land op eigen kracht bereikt hebben door areaaluitbrei
ding. Meer dan de helft van alle nieuwkomers duikt als
eerste in de stad op en verspreidt door ons intensieve
verkeer van stad naar stad en uiteindelijk door het gehele
land. Enkele voorbeelden zijn bezemkruiskruid (Zuid-
Afrika), schijnaardbei (Zuidoost-Azië) en  muurfijnstraal
(Midden-Amerika).

 
 

 
Vreemde bodem 
Met de steden is in Nederland eigenlijk een heel nieuw
biotoop ontstaan. Je kunt het met recht de “Dutch moun
tains” noemen, een stenige omgeving van muren, straten
en daken. Ton Denters  omschrijft dit als de stenen stad.
Dit biotoop wordt afgewisseld met een steppeachtige
leefomgeving van bouwterreinen en braakliggende rudera
le gronden als spooremplacementen, havens en industrie
terreinen, die door Denters de ruige stad wordt genoemd.
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KruipklokjeFoto: Jetse Jaarsmaa

Een opmerkelijk groot deel van de nieuwe soorten (ruim
80%) vestigt zich in deze biotopen. Maar ook een groot
aantal inheemse soorten, voelt zich in de stenige stadsmi
lieus goed thuis. 
De stad heeft natuurlijk ook een andere kant. Een groene
kant, met  oude stadsmuren, hofjes, parken, tuinen, villa
wijken, begraafplaatsen,  buitenplaatsen en zelfs bossen:
de groene stad. Hier vinden we typische stinzenplanten
maar ook soorten als boskortsteel en hangende zegge en in
de gazons madeliefje, tijmereprijs, brunel en draadere
prijs. 
 

Muurleeuwenbekje Foto: Jetse Jaarsma

Afwijkend klimaat
Zeker in de grote steden is de temperatuur zowel ‘s zomers
als ’s winters hoger als in de omliggende omgeving. Het
temperatuursverschil kan ’s zomers wel zeven graden be
dragen en ’s winters een graad of drie. Dit wordt veroorzaakt
door de opwarming van de stenige omgeving en anderzijds
door warmte-absorbtie door fijnstof. Vaak blijft ook ’s
nachts de warme lucht als een deken over de stad hangen.
Hierdoor is in de winter het aantal vorstdagen drastisch
gedaald, terwijl ’s zomers overdag temperaturen tot bijna
40 graden worden gehaald. Dit biedt kansen aan warmte
minnende soorten. Inmiddels is ongeveer 80% van de
nieuwkomers als warmteminnend aan te merken. 
Soorten als klein glaskruid waren in Nederland vrij zeld

zaam, maar doen het in de afgelopen  decennia uitstekend
in de stad. We zien ook dat sommige kamerplanten als
slaapkamergeluk, oranjeboompje en blauwe passiebloem
zich prima in onze steden redden. 
Ook allerlei éénjarig perkgoed ontsnapt steeds vaker naar
de straat denk bijvoorbeeld aan petunia en lobelia. Sier
struiken zoals vlinderstruik, diverse cotoneasters en dui
velswandelstok en ook  bomen als hemelboom, vijg en
plataan stappen over naar de straat. 
Eigen soorten

Vlinderstruik Foto: Jetse Jaarsma

Witrte Trompet Tabak Foto: Jetse Jaarsma
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In iedere stad is een aantal soorten, dat in elke willekeuri
ge stad ook te vinden is. Vaak komen dergelijke soorten
ergens uit milieus met vergelijkbare harde omstandighe
den en hebben in onze steden een nieuw thuis gevonden.
Ik denk aan soorten als straatgras, varkensgras, schijfka
mille, kruipertje en grote weegbree. Daarnaast zijn er
soorten, die in onze streken alleen in het stedelijk milieu
worden gevonden. Deze soorten worden wel urbicolen
genoemd. Voorbeelden zijn: kransmuur, klein glaskruid,
nagenoeg alle muurvarens (Asplenium  spec.), schubva
ren,  muurleeuwenbekje en muurbloem. 
Sommige van deze soorten als muurbloem kennen we al
honderden jaren, anderen nog maar een paar decennia.
Naast deze groep is er nog een grote groep stadsminnende
soorten, die vaak alleen door de hogere temperatuur een
voorliefde hebben voor onze stad. Het zijn al deze groepen,
die onze steden een duidelijk gezicht geven. Niet altijd
mooi, maar wel degelijk herkenbaar.
 
 

Schubvaren Foto Jetse Jaarsma

Zegekruid Foto & artikel: Jetse Jaarsma

Boekbespreking

Wie wel eens mee op excursie is geweest met Peter Wetzels
in Amsterdam e.o. weet wat een wondere wereld je aan
kunt treffen midden in de stad, langs (snel)wegen, in parken
en voortuintjes, kortom op elke plek waar een plant kan
ontkiemen. En dan gaat het niet alleen over inheemse flora,
want er blijkt zich veel vreemd volk te bevinden onder de
planten die zich thuis voelen in onze steden en dorpen.
Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat de biodiversiteit in
middels in de stad groter is dan daarbuiten.
 
Wat heerlijk dat er nu een boek is dat de stadsflora als
onderwerp heeft. Ton Denters loopt met ons door een
aantal steden via aangegeven routes, hij vertelt over de
soorten (800 en 80 recent ontdekte), gespecificeerd op kleur,
over hun herkomst, over hoe ermee om te gaan en over de
historie. Hij heeft monnikenwerk verricht, maar doet
daarvan verslag op een verfrissende en toegankelijke ma
nier. Het doet ons nog meer beseffen dat de stadsflora onze
bondgenoot is voor een klimaatbewuste en leefbare stad.
 
Kortom, een heerlijk boek om te gebruiken, wat zwaar voor
in de rugtas, want 448 blz., maar heel prettig in het gebruik.
Wat een aanwinst voor bijvoorbeeld onze eindejaarsplan
tenjacht: 
 
Ton Denters, Stadsflora van de Lage Landen, ISBN 978 90
5956 973 7.
 
Ella van Dongen
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Foto: Wilma van Opijnen, derde prijs

Uitslag Fotowedstrijd Gooi 2020
 
Begin oktober riep ik leden op om mee te doen aan de IVN
Gooi Fotowedstrijd 2020 en hun mooiste herfstfoto’s in te
sturen. Meer dan 20 leden stuurden mij in het totaal 50
herfstplaatjes van het Gooi en omgeving. 
 
Vervolgens ging de jury aan de slag om de foto’s te beoor
delen. Harm Klinkenberg, Jaap van der Vliet en Sascia Vos
beslisten in onderling overleg dat de top 3 er als volgt uitziet:
 
1e plaats - Henrike Toren (foto gemaakt op de Zuiderheide)
2e plaats - Robert Bekenkamp (foto gemaakt bij Bantam)
3e plaats - Wilma van Opijnen (foto gemaakt bij de Oude
Haven)
 
Van harte gefeliciteerd Henrike, Robert en Wilma!
 
Het bestuur stelt voor de drie winnaars een boekenbon ter
beschikking van respectievelijk € 50, € 25 en € 15. De foto’s
van de winnaars en ook van de overige deelnemers zullen
binnenkort ook op de website van IVN Gooi e.o. geplaatst
worden. 
 
Aan alle deelnemers: hartelijk dank voor jullie medewer
king.
 
Maurits Heldring 
Coördinator Fotowedstrijd
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Winterlandschappen en hun makers

Avercamp, Winterlandschap met ijsvermaak, Rijksmuseum Amsterdam

Andreas Schelfhout, Winterlandschap met schaatsers, 1847, olieverf op
paneeltje 

Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862), Winterlandschap, 1837, collectie
Teylers Museum, Haarlem

De laatste jaren mogen we blij zijn als er één keer per jaar
een beetje sneeuw valt en van schaatsen op natuurijs
kunnen we zo langzamerhand alleen nog maar dromen.
 

Hendrick Avercamp (1585 - 1634)
Dat was is de tijd van Hendrick Avercamp wel anders. Dit
schilderij is waarschijnlijk gemaakt in 1608. In Nederland
was toen sprake van de Kleine IJstijd, een periode waarin

de winters extreem koud waren. De Kleine IJstijd klinkt
erger dan het is, het is een relatief koude periode die
duurde van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw.
Gemiddeld lag de temperatuur in West-Europa zo'n 1 à 2
graden onder de waarden die tegenwoordig worden bereikt.
Dat lijkt niet zoveel, maar leverde toch wel koude winters
op waarvan dan weer mooie schilderijen gemaakt konden
worden. 

Andreas Schelfthout (1787 - 1870)

Schelfhout was de zoon van een Gentse lijstenmaker en
vergulder, Jean-Baptiste Schelfaut, die zich in 1788 in Den
Haag als zelfstandig vergulder vestigde. Zijn moeder was
de dochter van lijstenmaker Andreas van Hove. Schelfhout
begon als medewerker van zijn vader bij het maken en

vergulden van lijsten tot zijn vierentwintigste. Hij was ook
gevelschilder, maar maakte in zijn vrije tijd schilderijen.
Toen zijn talent duidelijk werd ging hij in de leer om
kunstschilder te worden. In 1811 maakte Schelfhout zijn
debuut in een tentoonstelling met drie kleine werken. Deze
landschappen trokken de belangstelling van het publiek.
Hij maakte studies van de grote meesters uit de 17de eeuw
en begon te schilderen in de open lucht.

Barend Cornelis Koekkoek (1803 - 1862)
Koekkoek was een Nederlands romantisch landschaps
schilder. "De natuur is het volmaakte schilderij" was het
motto van Koekkoek en dit geeft duidelijk aan wat zijn
inspiratiebron was. Hij was al in zijn eigen tijd beroemd om
zijn romantische weergave van landschappen.
Opmerkelijk is de rol van het licht in zijn werken. Licht was

een element in zijn schilderkunst, dat hij zelf erg belangrijk
vond: "Beschouwt vooral de werking van het licht, want dat
is de ziel van alles." zei hij daarover. Het vallen van het licht
accentueert een gedeelte van zijn schilderij zodat het oog
van de toeschouwer automatisch op dat gedeelte van het
doek valt.

Anton Mauve (1838 - 1888)

Anton Mauve (1838 –1888) Anton Mauve Kudde schapen in de sneeuw,
1878-1888, Gemeentemuseum Den Haag

Mauve werd in 1838 in Zaandam geboren als zoon van de
doopsgezinde predikant Willem Carel Mauve (1803-1869)
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Wie niet sterk is moet slim zijn

Winterkoninkje, foto Lonely Taws via Pixabay

Het is verbazingwekkend dat zo’n klein pluizenbolletje als
een winterkoning zo hard kan zingen. Het hele jaar door
kun je hem horen schitteren. Heb je je wel eens afgevraagd 
waarom hij “Koning” heet en naar de winter is genoemd?
 
Lang geleden kwamen alle vogels bij elkaar om een koning
te kiezen. Net zoals de landdieren ooit de leeuw als koning
hadden gekozen, wilden ook de vogels een koning waar ze
trots op konden zijn. Veel vogels betwistten elkaar de
eretitel. Er werd daarom besloten een wedstrijd te houden:
de vogel die het hoogst kon vliegen mocht zich koning
noemen.
De graspieper en de veldleeuwerik kwamen heel ver, echter
niet zover als de arend, de buizerd en de ooievaar. Zij cir
kelden met een rustige vleugelslag gestaag naar grote
hoogten. Uiteindelijk bleven alleen de gierzwaluw en de
zeearend over die naar ijle hoogten vlogen. Uiteindelijk
moest ook de ranke zwaluw erkennen dat de grote zeearend
met vleugels als kamerdeuren, zijn meerdere was.
De arend krijste zijn rauwe overwinningskreet al de lucht
in en stortte zich glorieus naar beneden. Maar tot zijn
ontzetting vloog vanuit zijn rugveren een klein bruin vo
geltje, dat al schetterend nog een metertje hoger vloog.
Verbijsterd keken alle andere vogels in een doodse stilte
toe hoe na de grote zeearend een heel klein vogeltje landde
en kwetterend riep: ‘Ik ben de Koning, ik ben de Koning’!
Echter alle vogels waren boos over het valse spel van het
kleine vogeltje en wilde hem straffen.
Het kleintje vloog snel weg uit angst voor de boze vogels
met hun prikkende snavels. Die angst is gebleven en
daarom leeft hij tot op de dag van vandaag schichtig in de
beschutting van het kreupelhout en laat zich zelden goed
zien.

Toen de zeearend na zijn nederlaag een nachtje had gesla
pen, vloog hij naar de rand van het bos en riep de kleine
vogel. ‘Ik heb er diep over nagedacht en wil je een voorstel
doen. Kunnen wij het koningschap misschien delen? Jij
koning in de winter en ik in de zomer?’. Dat vond het
kleine verenbolletje die nog nooit een naam had gehad, een
goed idee. Daarom kreeg hij de naam winterkoning. En hij
is zo blij met het gedeelde koningschap dat hij ook in de
winter zingt.
 
Je kunt hem overigens het hele jaar door horen, maar
vooral heel goed in de winter, als bijna alle andere vogels
stil zijn. En als je dan heel goed luistert hoor je hem schel
en hard zingen: ‘Ik ben de Koning, ik ben de Koning’!
 
Harm Klinkenberg
(deels overgenomen uit “Natuurverhalen” van Els Baars)

en Elisabeth Margaretha Hirschig (1805-1876). Een jaar na
zijn geboorte in Zaandam verhuisde het ouderlijk gezin
naar Haarlem. Daar groeide hij op en ontstond ook de wens
om kunstschilder te worden. Van zijn vader kreeg hij toe
stemming om een opleiding tot kunstenaar te volgen, mits
hij de akte voor het geven van tekenonderwijs zou behalen,
dat gaf maatschappelijke zekerheid. 
Zijn meest productieve jaren bracht Mauve door in Laren
NH, waar hij een van de oprichters was van de Larense
School. Veel van zijn schilderijen heeft hij in de omgeving
van Laren geschilderd.

Louis Apol (1850 - 1936)

Lodewijk Franciscus Hendrik (Louis) Apol was een Neder
lands kunstschilder en behoort tot de Haagse School. Apol
is vooral bekend door zijn winterlandschappen, voorname
lijk schilderijen en aquarellen van besneeuwde bosgezich
ten. Werk van Apol is onder andere te vinden in het Rijks
museum in Amsterdam, het Singer in Laren, het Teylers
Museum in Haarlem en in het Kunstmuseum Den Haag.

Louis Apol, 1850-1936, Boerderij in een winterlandschap

 
Maartje Hogenboom
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1000-soortendag 2021 in het Gooi
 
Beste mensen,
 
IVN Gooi e.o. werkt samen met KNNV Gooi aan de 1000-soortendag 2021. Van vrijdag 28 mei 17.00 uur tot en met zater
dag 29 mei 17.00 uur inventariseren we een uitgestrekt gebied vanaf de Zanderij Crailoo tot aan de Laegieskamp. Iedere
natuurorganisatie, groot of klein, generalist of specialist, kan hieraan meewerken. Een mooie gelegenheid om elkaar
weer te ontmoeten en kennis uit te wisselen na een jaar van Covid-19 virus en gezamenlijk in het veld aan het werk te
kunnen. De Infoschuur is wederom het zenuwcentrum. Vanzelfsprekend gaat alles volgens de dan geldende Corona-
maatregelen.
 
De laatste 1000-soortendag was in 2016. Deze inventarisatie leverde 1200 soorten. In 2021 willen we dit natuurlijk
overtreffen. Vanzelfsprekend zal er aandacht worden besteed aan het digitaal kunnen volgen van de inventarisaties
gedurende de 24 uur, waarbij zaterdag in de loop van de middag natuurlijk de spanning gaat oplopen: halen we de 1000
soorten en/of ontdekken we misschien ook nieuwe soorten?
 
De inventarisatiegebieden zullen zijn: Zanderij & De Snip, Spanderswoud en de stapstenen, Franse Kampheide,
Cruysbergen & Bussums Bloei, Gijzenveen, Laegieskamp A & Koeienbad, Laegieskamp B. Deze laatste 2 nog even onder
voorhoud, omdat het overleg met Natuurmonumenten nog plaats zal vinden.
 
De organisatie zal mede in handen zijn van studenten van de Hogeschool Utrecht, afdeling Projectmanagement Event.
Voor hen is de 1000-soortendag een belangrijke stage-opdracht. Verder vragen we ondersteuning aan biologiestudenten
en willen we samenwerken met Stichting Eis (kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden) en de BLWG
(KNNV werkgroep, gespeciaiseerd in mossen en korstmossen).
 
Een goede inventarisatie is belangrijk gezien alle Metropool-ontwikkelingen in het Gooi. De resultaten kunnen een bij
drage leveren in de kennis over de diversiteit in het Gooi. Daarmee kunnen we de Gooise natuurbeheerders helpen
‘onze natuur’ te behouden.
Om dit mogelijk te maken, zoeken we contact met veel mensen en organisaties die hun aandeel hierin willen nemen.
We rekenen op je aanmelding voor 18 januari 2021, graag onder vermelding van een contactpersoon en organisatie via
email: y.clement9@upcmail.nl.
 
Deze 1000-soortendag is alleen te organiseren als we de inzet van veel mensen en organisaties krijgen.
 
Hartelijke groet,
Yvonne Clement                   Jetse Jaarsma
Bestuurslid IVN Gooi e.o.     KNNV Gooi   
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