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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
Mijn woorden “echte winters kennen we niet meer” uit het vori
ge nummer zijn aardig gelogenstraft!  Na het stukje winter, dat
we toch nog gehad hebben, is het van het ene op hetandere
moment lente geworden: dertig graden temperatuurverschil
tussen nachten van de ene en de dagen van de andere week. Een
grote overgang! Gelukkig is het daarna weer wat normaler gewor
den, maar de eerste lunches buiten hebben we al weer achter de
rug.
 
Coronaheeft nog steeds een grote invloed op ons doen en laten.
Ook de activiteiten van het IVN zijn er heel erg door beperkt: geen
publiekswandelingen, geen excursies, geen Doe-het-zelf-wande
lingen met een groepje enthousiastelingen nalopen en ga zo maar
door. Dat is ook aan de inhoud van deze uitgave te merken: geen
verslagen van activiteiten en nog geen agenda voor de komende
maanden. Maar: let op de website en de nieuwsbrieven, want als
er weer wat georganiseerd kan worden, zijn dat de middelen
waarmee dat aangekondigd wordt.
 
Maarnaastveel dingen niet, hebben we in deze editie veel dingen
wèl! Zo is er weer een aflevering van het dubbelportret door
Christine Tamminga. Hoewel: dubbelportret ... het zijn er wel
meer dan twee deze keer!
Verder aandacht voor de Douglasspar met een artikel van Jetse
Jaarsma.
Rob Le Febre laat ons kennismaken met Ella van der Lof, nieuw
bestuurslid en neemt ons in zijn column mee naar Drenthe, waar
hij onder meer de Route-app uitprobeert.
De Route-app komt ook nog in een klein artikeltje aan bod.
 
En verder weer een puzzel op de middenpagina’s. Probeer eens
of het lukken wil, oplossingen kunnen gestuurd worden naar
groteratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com De oplossing plaatsen we
weer in de volgende editie.
 
Lees en geniet van dit nummer. Ga in klein gezelschap naar
buiten om te genieten van de natuur en een frisse neus te halen.
Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd weer meer kunnen onder
nemen in groter gezelschap!
 
Joke Calis-van den Abbeele
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Van het IVN-bestuur
 
Op woensdag 10 maart heeft de Algemene Ledenvergade
ring plaatsgevonden. Vorig jaar nog net voor de lockdown
in de Infoschuur, nu online via een ZOOM-bijeenkomst. Een
week daarvoor hebben we een oefensessie gedaan voor
ieder die nog weinig ervaring met deze vorm van vergade
ren had. Uiteindelijk hadden we 23 aanwezigen tijdens de
ALV.
 
We hebben een wisseling in het bestuur gehad. Yvonne
Clement heeft na drie jaar aangegeven dat ze zich op an
dere dingen wil richten. Een deel van de taken die ze op
zich had genomen in het bestuur, maakt ze af. Het bestuur
heeft Ella van der Lof voorgesteld als nieuw bestuurslid. De
vergadering was het daarmee eens. (Elders in deze Grote
Ratelaar stelt Ella zich voor in het Interview.)
 
Het afgelopen jaar staat als bijzonder jaar te boek. Perioden
waarin helemaal geen activiteiten mogelijk waren, dan
weer met 4 of 10 personen. Wel met kinderen, maar niet
met volwassenen. Uiteindelijk hebben we toch nog wat
activiteiten voor publiek buiten kunnen organiseren. Bin
nenactiviteiten zoals cursussen zijn nog steeds niet toege
staan.
 
Fijn is het om te zien dat werkgroepen toch actief zijn.
Vooral in de voorbereiding worden allerlei zaken al klaar
gezet, er worden andere vormen bedacht, zoals dat bij de
natuurgidsenopleiding het geval is. Na een paar buitenac

tiviteiten in het najaar waar op afstand kennisgemaakt is,
zijn in januari online lessen gestart. De opleiding loopt nu
met 24 deelnemers. De lessen worden op allerlei manieren
interactief gemaakt en gecombineerd met opdrachten
waarvoor de deelnemers buiten op zoek gaan.  
 
Het bestuur heeft het docententeam van de gidsenoplei
ding in het zonnetje gezet. De voorbereiding van deze op
leiding duurt ruim anderhalf jaar. Alle voorbereidingen
waren in volle gang toen alles werd plat gelegd. De docen
ten zijn desondanks doorgegaan en hebben alles geregeld
om toch van start te kunnen gaan. Dat vraagt veel flexibi
liteit. Er is over allerlei scenario’s nagedacht, veel opdrach
ten en excursies konden niet in de gebruikelijke vorm
worden gegoten. Met veel creativiteit en samenwerking is
de opleiding toch van start gegaan. De deelnemers reageren
enthousiast.
 
Inmiddels vult de app IVN routes zich ook. Een mooie ge
legenheid om een keer een mooie wandeling te maken met
de telefoon bij de hand om de route te volgen met interes
sante informatie over het gebied. Een aanrader is de wan
deling Smithuyserbos en Cronebos, een rondwandeling van
bijna 5,5 kilometer.
 
Ik wens ieder een mooi voorjaar. Laten we hopen dat we
elkaar rond de zomer weer wat vaker kunnen ontmoeten.
 
Namensa het bestuur
Fred Jansen
 

Zuiderheide (foto: Fred Jansen)
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Speerdistel - Cirsium vulgare Foto: FotoRieth via Pixabay

Foto: MarjanNo via Pixabay

Dubbelportret: Dikkop(je)

 
Dikkopmos - Brachythecium rutabulum is een van de meest
algemene mossoorten in onze omgeving. Het vormt dikke
matten. Door de toename van de stikstofdepositie heeft het
zich ook over de meer arme gronden kunnen uitbreiden.
 

Insecten
De vlinders uit de familie dikkopjes - Hesperiidae -  hebben
stevige antennes die vastzitten aan een dikke kop. Het
uiteinde is verdikt. Het zijn soorten met kleine vleugels in
verhouding tot het lijf. In Nederland zijn er verschillende
geslachten. De hier meest voorkomende is het zwartspriet
dikkopje - Thymelicus lineolaI. Deze heeft zwartgeel ge
streepte antennes. De vleugels lijken omrand met lichtge
le franjes. Algemeen is ook het groot dikkopje - Ochlodes
sylvanus dat huist in vochtige weilanden en op vochtige hei.
De rups leeft op allerlei grassen als zijn waardplant. Als de
rups half volgroeid is gaat hij in winterrust. Een vrij zeld
zaam dikkopje is de kommavlinder – Hesperia comma.

Iedereen kent uit zijn jeugd de dikkopjes die in een emmer
tje mee naar huis gingen om te kijken hoe deze kronkelen
de zwemmers zouden uitgroeien tot kleine kikkertjes. 
Kleine zwarte bolletjes die langzaamaan transformeren tot
echte kikkers. En die natuurlijk weer terug naar de sloot
moesten voordat ze uit de emmer zouden springen.
 

Planten
Maar er zijn veel meer levende wezens die de naam dikkop
dragen. Zelfs tussen de soorten van mijn grootste hobby
vond ik een exemplaar die in sommige delen van Nederland
de bijnaam dikkop heeft gekregen. Door boeren wordt de
speerdistel – Cirsium vulgare zo genoemd. Het bloemhoofd
je is inderdaad veel groter dan dat van de andere distel
soorten die niet tot de favorieten van boeren gerekend
kunnen worden. Speerdistel met zijn grote stekels aan de
bladeren valt direct op tussen de naar honing geurende
akkerdistels.
 
Om bij planten te blijven: tarwe kent vele variëteiten. Ze
zijn geselecteerd op groeiperiode, bakkwaliteit en gevoelig
heid voor ziekten. Twee ervan heten dikkop. De witte dik
kop is een wintertarwe die in 1893 uit een kruising is
voortgekomen. De rode dikkop is in 1865 als een spontane
variatie ontdekt. Dit gewas wordt meestal als wintergraan
gebruikt, is weinig ziektegevoelig maar houdt wel van zeer
voedzame grond.

 
Dan is er een mierensoort die dikkopmier heet. Van de
Pheidole pallidula is de koningin donkerrood tot zwart, terwijl
de soldaten en de veel kleinere werksters geel tot oranje
zijn. Bij een klein deel van de larven wordt de kop inge
smeerd met een bepaalde stof waardoor de kop heel groot
wordt. Deze mieren worden soldaten genoemd. Zij hebben
het voordeel van grote agressieve kaken die zo omvangrijk
zijn dat ze de beweeglijkheid hinderen.
Bij de insecten vond ik ook de dikkopbloedbij en de dikkop
loopkever.
 

Vogels en vissen
Er zijn ook dikkop-vissen zoals de grondel Pomatoschistus
minutus ofwel dikkopje. Deze kleine zoutwatervis leeft
langs de kusten tussen de Oostzee en de Middellandse Zee.
Populaties zijn genetisch aangepast aan de lichtomstandig
heden van de verschillende zeeën. Erg oud wordt hij niet:
maximaal twee jaar.
Net zo groot is de dikkop-elrits - Pimephales promelas, een
zoetwatervis. Deze exoot is als aquariumvis uit Amerika
binnengekomen en sinds 2008 in Nederlandse wateren te
vinden. Een andere aquariumvis is de dikkopschijfzalm
Metynnis schreitmuelleri, die in het Engels dollarfish heet.
 
Een zangvogel die vooral in het regenwoud van Indonesië
en Nieuw Guinea leeft, is de geschubde dikkop, Rhagologus
leucostigma. Hij is heel eenzaam: met slechts één soort van
één geslacht vormt hij een op zichzelf staande familie. Een
onopvallende vogel die diep verborgen in ondoordringbaar
oerwoud leeft. Daarom is niet bekend hoe groot de popu
latie is.
 
Uiteindelijk wordt deze opsomming saai en dan zijn nog
meer soorten niet aan bod gekomen zoals de dikkopslang,
dikkopkreeft, dikkopschildpad en de dikkoptiran. Dat
laatste is geen onaangenaam persoon maar een zangvogel.
Naast alle dieren en planten met een dikke kop is dikkop
vooral een scheldnaam voor mensen die koppig zijn. En als
je nog verder de woordenboeken en sites induikt vind je
nog veel meer.
 
Christine Tamminga
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Heb je al een idee wat je taken gaan worden in het bestuur?
Ella: “Nee, nog niet echt. Het moet natuurlijk nog beginnen
voor mij. Ik wil me in ieder geval wel richten op de onder
linge contacten en dan bedoel ik bijvoorbeeld de contacten
tussen de verschillende werkgroepen. IVN Gooi is zo’n
brede vereniging met zoveel mogelijkheden om actief te
zijn dat het lastig is overzicht te houden voor de individu
ele leden om te zien wie wàt doet. En misschien ook wat
meer aandacht voor nieuwe leden die lid worden van IVN
maar niet de gidsenopleiding gaan doen. Een welkomst
mailtje van het bestuur met wat handige tips om in contact
te komen met andere leden en werkgroepen bijvoorbeeld”. 
 
Hoe ervaar je de huidige tijd? “Naast puzzelen, kleding
naaien en zumbalessen volgen, heb ik als hobby’s  fietsen
en wandelen met veel aandacht voor wilde planten en,
dankzij mijn echtgenoot, ook steeds meer voor vogels. Dat
kun je gelukkig nog gewoon doen hoewel nu even niet in
groepsverband. Ik mis zeker wel de onderlinge contacten
met andere leden evenals de excursies, contactavonden,
de floragroep en de werkgroepen Jeugd en Gezond in ’t
groen. Via Zoom kun je natuurlijk wel digitaal contact
houden maar dat is het toch net niet en niet iedereen wil
of kan dat ook”. 
 
Het wordt tijd voor de foto. We lopen via het houten
vlonderpad naar de achtergelegen weide waar enkele
koeien van GNR staan te grazen. We horen een dodaars op
de achtergrond. De luide, bijna hinnikende baltsroep van
deze minifuut is bijna niet te missen. Helaas zien we hem
niet. Schuw beestje! Na de fotosessie nemen we afscheid
van elkaar. Ik wens Ella alvast heel veel succes in haar
nieuwe functie en op onze stalen rossen gaan wij ieder ons
weegs.

In gesprek met Ella van der Lof
Het is nog fris en vroeg in maart. Gelukkig schijnt het
zonnetje als ik bij de ons zo vertrouwde Infoschuur arriveer.
Ruim op tijd voor het interview, kan ik nog even mooi het
vlonderpad op om te speuren naar sporen van de eerste
amfibieën. Op wat bootsmannetjes en schaatsenrijders na,
is er nog niet veel bijzonders te zien helaas.
 
Even later zit ik met Ella van der Lof aan de picknicktafel
bij de Infoschuur. Even in het kort: Ella is van de laatste
lichting NGO (Natuur Gidsen Opleiding). Zij is woonachtig
in Hilversum dichtbij de Westerheide, met vervroegd
pensioen, getrouwd, moeder van twee zonen en oma van
twee kleindochters van 5 en 7. Zo, dat weten we dan ook al
vast!
 
Ella is geboren in Wijk bij Duurstede, oorspronkelijk een
oude handelsstad genaamd Dorestad met een rijke geschie
denis als het bijvoorbeeld over plunderingen door de
Noormannen gaat. Haar ouders hadden een stadsboerderij,
een gemengd bedrijf met vee:  koeien, varkens en kippen
met name, en fruit. Ella: “Naar het schijnt werd mijn kin
derwagen regelmatig onder de kersenbomen geparkeerd
terwijl mijn vader aan het werk was. Later hielp ik ook mee
samen met mijn broer en zus om de oogst binnen te halen
of ik ging mee naar de veiling. Wat dat betreft ben ik wel
een echte boerendochter”. Op haar 19e vertrok Ella naar
Utrecht om te gaan studeren. Geneeskunde werd het. Van
basisarts naar huisarts. “Ik koos er uiteindelijk voor om
verpleeghuisarts te worden. Het omgaan met ouderen
sprak mij zeer aan. Zo ben ik voor diverse zorginstellingen
waaronder Hilverzorg vele jaren werkzaam geweest als
verpleeghuisarts tot voor enkele jaren geleden. Toen werd
de zorg door de overheid dusdanig opgezadeld met allerlei
regels en administratieve taken dat dit bij mij grotendeels
het plezier in het werk weg nam”. Ella besloot daarom om
enkele jaren geleden met vervroegd pensioen te gaan. “Je
komt dan wel even in een leegte terecht. Wat dat betreft,
kwam de opleiding tot natuurgids precies op het goede
moment”. 
 
Ella is gevraagd om het bestuur van IVN Gooi e.o. te ver
sterken i.v.m. het vertrek van Yvonne Clement. Hoe kijkt
Ella hier zelf naar? Ella: “Eerlijk gezegd had ik dat niet zo
snel verwacht. De reden? Tja, dat weet ik niet precies. Ik
werd gevraagd! Kennelijk vond men dat ik, gezien mijn
verleden, er geschikt voor was. Ik stond er zelf ook best van
te kijken dat ik zo kort na de opleiding al werd gevraagd
voor een bestuursfunctie. Ik voelde me enerzijds wel ver
eerd maar anderzijds heb ik toch ook wel even bedenktijd
gevraagd omdat ik mij juist koesterde met de gedachte dat
ik na mijn pensionering nooit meer beleidsplannen hoefde
te maken of allerlei vergaderingen zou moeten bijwonen.
Uiteindelijk ging ik toch voor de uitdaging en daarbij, je
kunt ook niet altijd nee zeggen als je ergens voor gevraagd
wordt, vind ik!”. Even later voegt Ella daar aan toe: “Wat bij
mij ook een rol speelde, is dat ik vond dat er wel wat meer
vrouwen in het bestuur mogen zitten. Volgens mij hebben
wij veel meer vrouwelijke dan mannelijke leden bij het IVN
dus dan is het wel vreemd dat vrouwen in het bestuur zo
ondervertegenwoordigd zijn”. Ik merk op dat dit voorlopig
dan niet opschiet als de enige vrouw in het bestuur opstapt
om plaats te maken voor de andere. Ella beaamt dat la
chend: “Ja, dat is nù wel zo maar wie weet, bij de volgende
wisseling……!”.

Ella van der Lof. Artikel en Foto Rob Le Febre

6



Grote Ratelaar

Vlonderpad. Foto Rob Le Febre

Dwingelderveld. Foto Rob Le Febre

Orvelte. Foto: Joke Calis - van den Abbeele

In plaats van thuis de hele dag op elkaars lip te zitten,
wilden we dat nu ook wel eens in Drenthe uitproberen! We
boekten dus een huisje nabij Orvelte. Kent u Orvelte? Een
oud esdorpje dichtbij de droge zandgronden. Ik vind het
wat weg hebben van het Openluchtmuseum bij Arnhem
maar dan in mini-formaat. In normale tijden zeker leuk om
daar rond te kijken. Nu was alles echter dicht op één loket
na waar je iets te eten en te drinken kon bestellen. Om de
middenstand te steunen, bliezen we even flink in de bus
en namen een broodje kroket met de echte Orvelter mos
terd. Het smaakte niet verkeerd! Ze hebben ook het Jan
Kruis-museum. U weet wel van de bekende strip Jan, Jans
en de kinderen. Dat was nu uiteraard ook dicht. Wel liep er
een rode je-weet-wel kater rond. Kennelijk ontsnapt uit het
museum!
 
 

We wandelden door het Dwingelderveld, een prachtig na
tuurgebied niet al te ver van Orvelte. Toch wel een heel
ander landschap dan hier in het Gooi. Een natte heide ge
bied met vele vennetjes. Wat mij behalve het landschap
met de vennetjes bijzonder opviel, waren de vele jenever
bessen. Die staan daar in overvloed terwijl ze bij ons in het

Gooi bijna op één hand te tellen zijn. Dat is toch wel curieus. 
Wat is mis met onze grond? Na enig speurwerk kwam ik
erachter dat er aan het begin van deze eeuw in Drenthe een
heus Jeneverbesgilde is opgericht met de bedoeling om de
jeneverbes voor uitsterven te behoeden. Zij doen dat zeer
succesvol en hebben ook een goede informatieve website
(www.jeneverbesgilde.nl) waar zij o.a.  de beheermethoden
uit de doeken doen. Kunnen wij in het Gooi zeker wat van
leren, denk ik. De smalle vlonderpaadjes die we af en toe
moesten belopen, waren minder populair bij mijn weder
helft vanwege haar nooit aflatende hoogtevrees. Dikke
sokken vindt ze al eng, laat staan een smal vlonderpad over
het water. Na een aanmoedigende blaf van onze viervoeter,
waagde ze de oversteek. Hulde! 
 
 
De volgende dag besloten we de IVN-Route app uit te testen
middels een korte wandeling. Deze gratis app schijnt nogal
populair te zijn. We kozen voor een wandeling bij Wester
bork. Nadat de app ons eerst tot drie maal toe dwong om
naar een etablissement te lopen (sponsor?), kennelijk met
de bedoeling om daar vooral iets te nuttigen, kwamen we
op het goede pad terecht. Nou ja, dat wil zeggen: het pad
was geheel verdwenen omdat alle bomen en struiken
waren gerooid!  Met mijn mobiel in de hand om via gps-
signalen het juiste pad te vinden, stapten we dapper door.
Mijn vrouw zei nog: “Doen we hier wel verstandig aan?”
“Ja”, zei ik, “Wij doen hier verstandig aan” Ik zakte ter
plekke tot aan mijn enkels in de blubber. “Ik wacht toch

maar even”, zei mijn vrouw. Ik zweeg. Even later, mijn
schoenen nu voorzien van een glanzend, bruinzwarte
tectileerlaag, konden we de wandeling hervatten. Ik moet
zeggen dat de route en informatie van de IVN Route app
verder prima was. Het voegde zeker wat toe aan de wan
deling. Het enige nadeel is dat je relatief veel op je mobiel
tje kijkt om alles te volgen. Houten routepaaltjes met af en
toe een infobord hebben ook hun charme. Ik mis meestal
een cruciaal paaltje waardoor elke wandeling altijd weer
een spannend avontuur wordt met onvoorspelbare afloop.
Maar….ik kom altijd weer thuis!
 
Rob Le Febre

Column: Over jeneverbes en meer
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Biodiversiteitje
Een heetgebakerde watervogel
 
Tijdens de afgelopen “ijstijd”, medio februari j.l., zag ik in
het Naardermeer een groepje meerkoeten in een stukje
open water in een verder geheel met ijs bedekt Naarder
meer. Hoewel de meerkoet in de zomer meestal alleen in
paren te zien is, vormen de vogels in de winter soms grote
groepen. Vooral als het water bevriest en de meerkoeten
ingesloten dreigen te worden, zoeken de vogels elkaar op
en houden ze samen een wak open. Ook in groepen zijn het
echte ruziemakers, die aan hun soortgenoten duidelijk
willen laten zien wie de baas is.
 
De meerkoet is in ons land een veel voorkomende water
vogel, die overigens maar weinig vliegt en dan slechts met
moeite uit het water omhoog komt. Hij is gemakkelijk te
herkennen aan de typische rode ogen, de witte snavel en
de opvallende witte voorhoofdsplaat. Vanwege deze plaat
worden meerkoeten in sommige streken ook wel bleshoen
ders genoemd.
 
Het relatief grote nest ziet er in het voorjaar slordig uit en
bestaat uit verschillende materialen die de vogel in de buurt
van het nest aantreft. Het vrouwtje broedt 22 dagen op de
vier tot 12 eieren die ze in april legt. Het duurt acht tot negen
weken tot de jonge meerkoet voor het eerst gaat vliegen.
De kuikens hebben dan al de zwarte veren, maar nog geen
witte voorhoofdsplaat.

 
De meerkoet duldt absoluut geen indringers in zijn territo
rium. 80 % van de meerkoetkuikens sterft in het eerste jaar
van de geboorte. Als de kuikens geboren zijn verdedigt hij
zijn nest en de jongen fanatiek. Hij kan echter niet altijd
voorkomen dat de kuikens door de kelen van de snoek en
de reiger gaan. Van de jongen die het wel redden, overleeft
slechts de helft het daarop volgende jaar.
 
Voelt de meerkoet zich bedreigd of gestoord, dan zoekt hij
meteen de aanval op. Niet alleen eenden maar ook andere
watervogels blijven het liefst uit de buurt van de meerkoet.
Ondanks het feit dat de zwaan 20 keer zwaarder is dan de
meerkoet, is dit voor hem geen reden om ook niet tegen de
zwaan in de aanval te gaan.
 
Meerkoeten zijn voor hun kroost ook strenge opvoeders.
Als hun kuikens ongewenst verdrag vertonen, kunnen zij
hen venijnig pikken. Meerkoeten mogen dan soms een
zwaan aanvallen, voor futen zijn ze als de dood. Een boze
fuut duikt namelijk onder, om met gestrekte hals en gespit
ste snavel weer naar boven te zwemmen, precies onder een
meerkoet. Die dreigt dan aan de futensnavel geregen te
worden.
 
Bij het verschijnen van dit blad, zal het niet lang meer duren
voordat we de meerkoeten weer volop met hun kroost in
plassen, meren en sloten terugzien.
 
Harm Klinkenberg
 

Foto: Marian Beugelaar
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Naardermeer
Natuur-zakgids
 
Onlangs had ik contact met Rob Kloosterman en Bertus van
den Brink. Beiden zijn echte vogelliefhebbers en fotografen
met een passie.
 
Ze vertelden me over hun nieuwe initiatief. Voor wande
laars en fietsers hebben ze een zakgids gemaakt voor wie
het Naardermeer beter wil leren kennen. Het handzame
boekje is voorzien van fraaie foto’s met korte toelichtingen.
Vogels krijgen veel aandacht, maar dat is ook begrijpelijk
als je aan het prachtige natuurgebied denkt. In dit boekje
is er ook voldoende aandacht voor opvallende planten,
bomen en struiken in het gebied.
 
Neem een verrekijker mee en ga kijken welke flora en fauna
je ontdekt met dit boekje in de hand. Voor een startende
natuurliefhebber van natte gebieden, geeft dit boekje je
voldoende gelegenheid om op fraaie soorten te jagen.
 
Het boekje is te bestellen bij Uitgeverij De Bruine Kiek Na
tuurfotografie, € 9,95. 
 
Fred Jansen
 

De gids is al weer verderop voor je er erg in hebt! Tekening: Gaetan Dirven
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Douglasspar

Pseudotsuga_silva-g

In Nederland is de Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)
een enigszins verguisde boom, die ik vaak als verderfelijke
exoot hoor wegzetten. Het is ook een indrukwekkende
boom die heel snel groeit. De hoogste boom van ons land
is een Douglasspar die rond 1850 bij ’t Loo werd geplant. 
 
Enkele miljoenen jaren geleden kwam het bomengeslacht
Pseudotsuga over het gehele noordelijk halfrond voor. Ook
in Europa zijn er verschillende soorten Pseudotsuga be
schreven. Ze leefden  tussen 30 en 2 ½- miljoen jaar geleden
en zijn waarschijnlijk al voor het uitbreken van de ijstijden
verdwenen. Of ze ooit in Nederland hebben gegroeid is
twijfelachtig, omdat ons land gedurende deze periode
grotendeels onder de zeespiegel lag. 
 
Na de ijstijden herstelde Pseudotsuga zich alleen in het
oosten van Azië met vier soorten en in het noorden van
Amerika met twee soorten. Van alle soorten is vooral de
Douglasspar van groot economisch beIang als houtleveran
cier. Het is een soort uit het westen van de Verenigde Staten
en Canada. Er zijn twee ondersoorten. De eerste is een
kustvorm die meer dan 100 m hoog kan worden en zachte
donkergroene naalden heeft. Er is ook een bergvorm, die
groeit aan de oostkant van de Rocky Mountains. Deze vorm
is veel kleiner en heeft blauwgroene naalden en kegels met
afstaande kegelschubben.

 
Het heeft de botanici best veel moeite gekost om de Doug
lasspar in hun denkraam te passen. De soort werd door de
tijd ingedeeld bij Pinus (dennen), Abies (zilversparren),
Picea (sparren), Tsuga (Hemlocks) en Sequoia (redwood).
Het was uiteindelijk de Franse botanicus Élie Abel Carrière
die in 1867 de Douglasspar in een nieuw zelfstandig plan
tengeslacht plaatste, Pseudotsuga. Pas in 1950 kreeg de
soort haar huidige naam Pseudotsuga menziesii, als eerbe
toon aan Archibald Menzies die de soort in 1791 voor het
eerst beschreef. 
 
Qua bouw lijkt Douglasspar wel wat op een fijnspar. Hij
heeft dezelfde kegelvormige kroon en beide soorten hebben
hangende kegels. De Douglasspar heeft een hartvormig
wortelstelsel dat doorgaans diep in de grond zit. Toch kom
je Douglasspar ook op gronden tegen, waar diep wortelen,
door bijvoorbeeld oerbanken, niet mogelijk is. Hier vormt
de boom een breed en oppervlakkig wortelstelsel. De soort
heeft een voorkeur voor humusrijke, liefst iets leemhou
dende grond. Maar ook hier op zure zandgronden van het
Gooi kan Douglasspar zich prima redden. 
 
In ons land wordt alleen de kustvorm van Douglasspar
aangeplant. Deze is herkenbaar aan de spitse, glanzend
roodbruine knoppen en de kegels waarbij er drietandige
schutblaadjes onder de kegelschubben zitten. De knoppen
en het loof hebben een typische enigszins citrusachtige
geur. De twijgen zijn geel- tot grijsgroen en fijn behaard. De
naalden staan spiraalsgewijs ingeplant en draaien zich
vaak zodanig dat meeste in een plat vlak liggen om optimaal
licht te vangen. De naalden blijven vier tot zes jaar aan de
boom zitten. Ze zijn vrij plat, aan de bovenzijde glanzend
donkergroen, aan de onderzijde hebben ze aan weerszijde
van de hoofdnerf twee duidelijk witachtige rijen huid
mondjes zitten. De naalden laten bij uittrekken/vallen, net
als bij zilversparren, een rond bladlidteken achter. Anders
dan bij zilversparren staan de bladlidtekens schuin naar de
top van de twijg gericht (en dus niet vlak). De naalden zijn
ook veel zachter dan de naalden van de meeste sparren-
(Picea) of zilversparrensoorten (Abies). 
 
Douglasspar is éénhuizig en bloeit tussen half april en eind
mei. De mannelijke “kegels” staan ingeplant aan de onder
zijde van het éénjarige hout en zijn aanvankelijk roze tot
geel van kleur. De vrouwelijke bloeiwijze vinden we aan de
meestal twee tot drie eindstandige knoppen van de twijgen.
De vrouwelijke bloeiwijze staat tijdens de bloei omhoog
gericht. Opvallend zijn de roodgekleurde drietandige
schutblaadjes (bracteeën). Deze zijn aanvankelijk veel
groter dan de echte, rondachtige, vruchtbladen waar per
vruchtblad aan de basis twee vruchtbeginsels staan inge
plant. Na de bloei groeien de vruchtbladen uit, krijgt de
kegel een frisse geelgroene kleur en draait zich, net als bij
sparren, naar beneden, zodat deze uiteindelijk onder de
twijg komt te hangen.
 
Jonge boompjes kunnen goed schaduw verdragen. Zodra er
echter voldoende licht beschikbaar is groeit Douglasspar
bijzonder snel en levert desondanks een uitstekende
kwaliteit hout. De jonge bast is glad, grijs en van harsbulten
voorzien. Later vormt zich een dikke, donkere kurkachtig
gelaagde schors, met diepe, vaak okergele scheuren. Hij
vormt doorgaans zeer rechte stammen. 
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Het natuurlijke areaal van Douglasspar ligt tussen de 55e
en de 25e breedtegraad en volgt de westelijke en oostelijke
kant van de Rocky Mountains. In dit immense gebied neemt
Douglasspar, ecologisch gezien, ongeveer de positie in die
eiken hier in de bossen van West-Europa hebben. Er zijn
voor Douglasspar relaties vastgesteld met ruim 2000 ver
schillende paddenstoelen en ongeveer 1500 insectensoor
ten. 
 
In 1827 stuurde David Douglas de eerste zaden van de
Douglasspar naar Europa als kweekmateriaal. Het bleek
economisch gezien een gouden greep. De boom voelt zich
qua klimaat hier en in de ons omringende landen prima
thuis. Hij groeit letterlijk als kool en het zaad blijft lang
kiemkrachtig.  
 
In Europa is Douglasspar een exoot. Dat betekent dat de
soort aanvankelijk weinig interactie heeft met lokale eco
systemen. Hij heeft hierdoor weinig natuurlijke vijanden.
Daarnaast heeft het lokale ecosysteem vaak ook weinig

voordeel van de nieuwe soort. Doordat de boomsoort vaak
als monocultuur wordt geplant, kan dit schadelijke gevol
gen hebben voor de mycoflora (paddenstoelen en schim
mels), de bodemfauna en het insectenleven. 
 
Wie met behulp van waarneming.nl gaat kijken ziet echter
dat er qua paddenstoelen een behoorlijk aantal naaldhout
soorten ook op of rond Douglasspar wordt gevonden. Wat
ook opvalt is een groot aantal soorten lieveheersbeestjes,
wat duidt op het voorkomen van luizen. In ieder geval heeft
één luizensoort ook de sprong over de Atlantische  Oceaan
gemaakt: de Douglasspar wolluis (Gilleteella Cooleyi).
Douglasspar is gevoelig voor een aantal kevers waaronder
de grote dennensnuitkever en een schorskever Strophoso
mus coryli. Larven van de mei- en de julikever vreten bo
vendien aan de wortels. Nog een natuurlijke vijand, die zich
met de populariteit van Douglasspar over het gehele
noordelijk halfrond heeft uitgebreid is Megastigmus sper
motrophus. Dit is een sluipwesp die de zaden van de
Douglasspar aantast. Over de ecologische impact van
Douglasspar is zeker het laatste woord nog niet gezegd. In
Nederland lijkt Douglasspar zich echter niet te gedragen
als een invasieve soort. Dit is anders in bijvoorbeeld
Duitsland en Frankrijk waar Douglasspar een geduchte
concurrent kan worden voor daar inheemse naaldhout
soorten als fijnspar.
 
In Nederland werd de Douglasspar geïntroduceerd door Mr.
J. H. Schober. Hij stichtte in de jaren veertig van de 19e eeuw
een soort proefstation, waar hij experimenteerde met al
lerlei boomsoorten die geschikt zouden zijn om de “woeste
gronden” te ontginnen. Daarnaast zocht Schober een
houtsoort die geschikt was als mijnhout, als alternatief voor
de relatief traag groeiende grove den.  Douglasspar kwam
als winnaar uit de bus. Het levert een uitstekende kwaliteit
hout dat in de handel bekend staat onder de naam “Oregon
pine”. Het is geschikt voor constructiedoeleinden, meubels,
fineer, kisten, balken, scheepsmasten, vlaggenstokken. Het
laat zich bovendien zeer goed tot papier verwerken. 
 
Ik heb weinig kunnen vinden over mythologie rond deze
bomen. Waarschijnlijk vonden de westerse kolonisten het
belangrijker om de leer van Christus te brengen, dan om de
oude indianenverhalen over de Douglasspar vast te leggen.
Eén verhaal kwam ik echter in allerlei vormen tegen: “Ooit
voor de geboorte van de mens brak er brand uit in de
maagdelijke wouden. De meeste grote dieren konden
vluchten, vogels en insecten vlogen weg. Alleen de muizen
met hun korte pootjes konden niet snel genoeg wegkomen.
De Douglasspar die zelf met zijn machtige gestalte de brand
kon weerstaan kreeg medelijden en liet diepe groeven in
zijn bast vallen zodat de diertjes omhoog konden vluchten.
Ze mochten schuilen in zijn kegels en daar zitten ze tot de
dag van vandaag. Als je zo’n kegel bekijkt, zie je nog steeds
hun achterpootjes en staartjes naar buiten steken.”
 
De indianen rond Vancouver Island, de Kwakwaka'wakw,
noemden de Douglasspar “Sacoo-paps” wat grote boom
betekent. In de tijd van Menzies waren er in British Colum
bia (Canada) Douglassparwouden met bomen van ruim
1300 jaar oud. Het waren reuzen waarvan sommige een
hoogte van meer dan 130 meter hadden. In de honderd jaar
die volgden zijn letterlijk al deze reuzen gesneuveld door
onze bijlen en zagen. Er bestaan geen Douglassparren meer
van ouder dan 1000 jaar. De oudste nu nog levende exem
plaren variëren tussen de 700 en 900 jaar en zelfs deze
worden nog dagelijks gekapt. Ze genieten geen enkele
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wettelijke bescherming en omdat het omzagen zoveel tijd
kost worden ze tegenwoordig gewoon met springstof uit de
grond geblazen. 
 
Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Terwijl wij onze
ogen richten op de barbaarse vernietiging van de tropische
regenwouden in Brazilië,  Afrika en Indonesië, verdwijnen
de gematigde wouden van Canada in een nog misdadiger
tempo. Deze ongebreidelde kaalkap is één van de grove
misdaden tegen de natuur, niet alleen vanwege de bomen
maar juist ook vanwege de gewetenloze vernietiging van
een ongelooflijk complex ecosysteem waarvan duizenden
soorten voor hun voortbestaan van afhankelijk zijn.
 
Het is schrijnend om te weten dat veel van het geprodu
ceerde hout direct tot pulp wordt vermalen voor de produc
tie van kranten- en WC-papier.  Het is mogelijk nog schrij
nender, dat dergelijke houtpulp in Europa wordt verbrand
voor het opwekken van onze “groene stroom”.  
 
Om niet al te negatief te eindigen, wil ik u graag wijzen op
een “Ted Talk” die in 2016 werd gehouden door Suzanne
Simard.  Zij doet al ruim 30 jaar onderzoek naar de werking
van mycorrhiza. In haar experimenten speelt de Douglas
spar een hoofdrol. Zij laat zien dat het anders kan. Het moet
alleen nog wel gebeuren.
 
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_t
alk_to_each_other/transcript?language=nl#t-459185
 
Tekst en foto's: Jetse Jaarsma
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"De Pleisterplaats" in Bussum is het eerste Tiny Forest in
het Gooi.
 
Een Tiny Forest is een kleine wildernis van minimaal de
grootte van een tennisveld en stimuleert de biodiversiteit
met het aantrekken van insecten, vogels, kleine zoogdieren
en daarmee ook de natuurbeleving van de bewoners. De
bomen houden water vast, zorgen voor verkoeling, maken
de lucht schoon en slaan CO2 op.
 
Donderdag 11 maart jl. hebben leerlingen van de basisscho
len De Hoeksteen en de Julianaschool in Bussum een Tiny
Forest met circa 500 inheemse bomen en struiken met 20
verschillende soorten geplant in de Groene Long. Elk kind
mocht ongeveer 4 bomen planten en een label met zijn of
haar eigen naam om de boom en/of struik doen. Alle kin
deren waren zeer enthousiast aan het werk.
 
De schoolklassen zorgen ook voor een stukje beheer en
zullen natuurlessen ontvangen in het buitenlokaal van het
Tiny Forest. Op deze manier wordt het bewustzijn voor de
natuur en kennis van biodiversiteit ontwikkeld. Tevens
kunnen ook de omwonenden gebruik maken van het bui
tenlokaal De Pleisterplaats.
 
Partners voor dit project zijn: IVN, Gemeente Gooise Meren,
Rotary Bussum, De Hoeksteen, Julianaschool, Ginkel Groep
Hoveniers.
 

Eerste Tiny Forest in het Gooi!
Volgende winter zal er een tweede Tiny Forest worden
geplant in samenwerking met de Godelindeschool bij de
nieuwbouwwijk Buyten de Veste in Naarden.
 
Tekst en foto: Yvonne Clement
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IVN staat voor natuureducatie, dat weten we allemaal. Dat
wordt je met de paplepel ingegoten als je de natuurgidsen
opleiding of -cursus hebt gevolgd. Elke afdeling is daar druk
mee voor zowel de leden, maar zeker ook voor een groter
publiek van jong tot oud.
 
Wist je dat op de landelijke website van IVN ook uitdruk
kelijk natuureducatie wordt bedreven? Dit is vrij toeganke
lijk voor ieder die er interesse in heeft. Zeker in deze tijd
waarin er geen cursussen in levende lijve kunnen worden
gegeven of gevolgd, is het zeker de moeite waard om hier
eens te kijken.
 
Als je deze link volgt kom je op een prachtige bibliotheek
met allerlei e-learning onderwerpen:
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources
 
Er zijn podcasts te volgen of webinars over allerlewi inte
ressante thema's.
 
Er zijn hele cursussen te vinden over:
- paddestoelen voor beginners
- leven in onze sloten
- dieren in de Delta
- stap voor stap moestuinieren
- de Tiny forest plantmethode
- het wat en hoe van het Tuiny Forest
- de natuur en mijn gezondheid
- Voor ouders en leerkrachten: Lessen voor alle seizoenen.
 
Ik kan je ze aanbevelen!
 
Fred Jansen
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Boekbespreking
Valery Trouet: Wat bomen ons vertellen
 
Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn ringen
tellen. Maar de wetenschap die er achter het tellen van die
ringen schuil gaat, is uitgebreid en veelomvattend. Valery
Trouet neemt ons als lezers op een fascinerende reis rond
de wereld en door de tijd. Jaarringen stellen ons in staat
houten objecten verrassend nauwkeurig te dateren. Het
boek opent al met de discussie of  een beroemde viool echt
van de hand van Stradivarius is.
 
Aan de hand van jaarringen bestudeert Trouet het klimaat
uit het verleden en de invloed ervan op ecosystemen en
samenlevingen. De reis voert langs de opkomst en onder
gang van culturen, waaronder die van de Hopi-indianen in
Amerika, de Kmehr in Cambodja en die van het Romeinse
rijk. 
 
De effecten van vulkaanuitbarstingen, tropische stormen
en zelfs nucleaire rampen worden feilloos  vastgelegd in
hout. Het boek laat zien hoe de gegevens van jaarringen
worden gekoppeld aan gegevens van de groei van stalac
tieten, gletsjers, poolijs, metereologische gegevens en bij
voorbeeld scheepswrakken. Aan de hand van dit soort re
laties zijn verassende ontdekkingen gedaan over klimaat

Foto: Fred Jansen

en klimaatverandering. 
 
Op vlotte manier en met de nodige humor wordt het werk
en het leven van de dendrochronologen beschreven. Het
boek leest als een goeie roman, terwijl er soms best com
plexe zaken worden behandeld. Het is een heel nuchter
boek, zeker een aanrader voor ieder die van bomen houdt.
Het is al heel bijzonder dat je in Europa aan de hand van
jaarringen nauwkeurig meer dan 10.000 jaar terug kunt
dateren, maar Ik had er nooit bij stilgestaan dat we aan
hand van jaarringen weten wat voor weer we hier 2000 jaar
geleden hadden. Ik had me al helemaal niet bedacht wat
voor rol bomen kunnen spelen in het leren begrijpen van
ons klimaat. Volgens mij heeft dit boek volkomen terecht
afgelopen jaar de Jan Wolkers prijs  gewonnen.
 
Jetse Jaarsma
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Foto: Joke Calis - van den Abbeele

Hoeveel Landschap
 
 
Hoeveel landschap gaat er in een hoofd
Hoe maakt een landschap zich onthoudbaar
Hoe liep je langs, zag boom na boom
Hoe wilde je je inprenten, je dwang
Hoe te herinneren, stampte, als vroeger
tafels van vermenigvuldiging
Hoe je Schwere Wörter tot je nam

 
 
Hoe vergezichten overrompeld
Hoe kieskeurig het onthouden
Hoe onthouden zich onttrekt
Hoe het aan je wil ontglipt
Hoe je niettemin beslist
Hoe je dit nooit zult vergeten
Hoe dan blijkt dat het vervaagt
Hoe kalenders zelf vertellen
Hoe herinneren verjaart.

 
 
 
 
Uit: Judith Herzberg, Vormen van gekte
 

De IVN Routes app biedt Natuurroutes voor jong en oud! U
hebt dan de route en uw eigen natuurgids bij u op de
smartphone. De routes zijn offline te gebruiken nadat de
route thuis is gedownload. Ze zijn op de routeputen voor
zien van informatie en foto's, soms ook van geluidsfrag
menten.
Er zijn nu twee routes klaar in Gooi en Vechtstreek en aan
meer tochten wordt door de werkgroep Route-app hard
gewerkt.
Landelijk zijn er al veel meer routes klaar. Leuk om ook eens
in een andere omgeving te kijken!
Meer informatie: zie https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-
omstreken/ivn-route-app
 
Joke Calis - van den Abbeele

Wandel/Fietsroutes via IVN Route-app
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