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1. Inleiding
In 2014 is het gebied tussen de Zanderij Cruysbergen en de Hilversumse Meent heringericht. De
opening was in april. Het oorspronkelijke gebied was voornamelijk weiland met een trapveldje voor
de jeugd uit de Hilversumse Meent. In dat jaar is bij de KNNV Afdeling Gooi het idee opgekomen om,
naar analogie met de situatie rondom de Zanderij Crailoo, de ontwikkeling in het gebied te gaan
monitoren. Bij de Zanderij Crailoo is dit gebeurt van 1998 tot en met 2005. Het doel is dus een
gebiedsdekkende, meerjarige inventarisatie van een zo groot mogelijk aantal soortgroepen. Om
gedurende deze jaren de ontwikkeling van het gebied te kunnen volgen en verklaren.
Gijzenveen ligt tussen de Hilversumse Meentweg, langs de Hilversumse Meent, en de Zanderij
Cruysbergen. Het betreft twee delen die doorsneden worden door deze Hilversumse Meentweg. We
spreken daarbij over het noordelijk deel en het zuidelijk deel. Het gebied bestaat nu uit droge en
natte delen. De verhouding daar tussen is zeer dynamisch. De duur en de hoeveelhied neerslag zijn in
hoge mate bepalend voor de hoeveelheid open water.
De plaatjes van het gebied hieronder geven de situatie aan van voor de herinrichting (links) en na de
herinrichting (rechts).

Aangezien er middels het gezamenlijke gebruik van de Infoschuur Gooi meer en meer contacten zijn
met andere natuurorganisaties in het werkgebied is er contact gezocht met deze organisaties om
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deel te nemen aan dit project. Het resultaat is een brede spreiding over soortgroepen door experts
uit diverse organisaties en personen.
De soortgroepen die nu, al of niet goed, zijn afgedekt zijn:












Insecten (overig)
Libellen
Mossen en korstmossen
Paddenstoelen
Planten
Reptielen en amfibieën
Sieralgen
Sprinkhanen
Vissen
Vlinders
Vogels

Met name de groepen libellen, planten, sieralgen, vlinders en vogels geven al een goed beeld voor de
stand van de ontwikkeling van het gebied. Dit beeld kan gebruikt worden in de vervolg jaren om de
ontwikkeling van het gebied te kunnen beschrijven. De andere soortgroepen bevatten vooral
incidentele waarnemingen. De soortgroep paddenstoelen is helaas door persoonlijke
omstandigheden dit jaar niet van de grond gekomen. Als het volgend jaar lukt het najaar te
gebruiken, kunnen dan waarschijnlijk veel meer soorten op de lijst vermeld worden.

Foto 1 Grote keizerlibel (ei afzettend)
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2. Methode
Er werd een breed scala aan soortengroepen geïnventariseerd, waarbij elke soortgroep zijn eigen
methodologie had. Er is dus geen uniforme methodologie gebruikt. Ook de manier van registreren is
vrij gelaten. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van allerlei hulpmiddelen, zoals opschrijfboekjes,
waarneming.nl, telmee.nl, etc. Ook de frequentie van de inventarisaties en de omstandigheden
waarbij nog geteld kon worden is overgelaten aan de inventariseerders.
Ook losse waarnemingen konden worden genoteerd en doogegeven.
Wel is over de resultaten de volgende verwachting uitgesproken:





De inventarisatie wordt geacht een goed beeld van de aanwezigheid en aantallen van de
betreffende soortgroep te geven.
De toelichting gaat altijd in op bijzondere soorten die typisch zijn voor een gebied als
Gijzenveen (zeldzaamheid, passend bij het milieu/ecosysteem, etc.).
De toelichting gaat na het eerste jaar ook in op trends, ontwikkeling van het gebied.
Verslagen worden in MS Word aangeleverd (plaatjes, kaarten, met stippen, etc. als JPG apart
aanleveren).

Veel overzichten zijn in MS Excel aangeleverd. Daaruit vloeide voort dat deze Excel tabellen veelal
veel te groot waren om ze tussen de tekst te kunnen opnemen. Daarom zijn deze tabellen in de tekst
tussengevoegd en door dubbelklikken is de inhoud te bekijken. Waardoor het volgende probleem
zich aandiende, namelijk dat bij een conversie naar PDF dit openen van ingevoegde andere
bestanden niet moegelijk was. Het rapport zal derhalve als MS Word document verspreid gaan
worden.

Foto 2 Watermunt
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3. Resultaten
3.1. Insekten (overig)
Dit zijn wat incidentele waarnemingen, gedaan tijdens diverse rondes.

Marten van Bracht:
25-06-2015: Gerande oeverspin.

Willem-Jan Hoeffnagel:
13-08-2015: Bootsmannetje.

3.2. Libellen
Door twee waarnemers zijn de libellen structureel geïnventariseerd. Verder ook nog een aantal
incidentele waarnemingen. In totaal zijn 21 soorten libellen waargenomen.

Marten van Bracht en Willem-Jan Hoeffnagel

Libellen.xls

Yolande Bosman:
11.05.2015 Bew.40% ZW 4 25°C Noord: Bruine winterjuffer 1.
07.06.2015 Bew.25% NW 3 19°C Zuid: Platbuik 1, Vuurlibel 1, Gewone oeverlibel 1 (♀ eileg).
25.06.2015 Bew.60% ZW2 22°C Zuid: Steenrode heidelibel 1 (vroeg!), Platbuik, Lantaarntje (juv.).

3.3. Mossen en Korstmossen
Er zijn in 2015 12 soorten mossen waargenomen.
Ellie Fluitsma en Theo van Mens

Mossen Gijzenveen
2015.xls

3.4. Paddenstoelen
De intentie was om een structurele inventarisatie uit te voeren over het hele jaar. Helaas werd dit
door persoonlijke omstandigheden verhinderd waardoor er geen rondes hebben plaatsgevonden in
het optimale paddenstoelen seizoen, namelijk het najaar.

Yolande Bosman
20.04.2015 Bew.0% NW2 14°C Noord: Blauwgroen trechtertje 10.
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3.5. Planten
Als onderdeel van een project van de KNNV afdeling Gooi ten behoeve van het Goois
Nauurreservaat om Gijzenveen te inventariseren hebben we het gebied zes keer bezocht. De groep
bestond uit Jenny Brook, Jetse Jaarsma en Christine Tamminga. Deels waren we allen aanwezig en
deels met twee van de drie. We hebben het gebied tussen april en oktober vier keer ’s avonds
bezocht; de eerste en de laatste keer op een middag. Meestal besteedden we 2 - 3 uur aan de
rondgang. Over het algemeen was het droog weer vaak na een buitje overdag. In augustus heeft het
overvloedig geregend zodat een deel van het terrein onder water stond.
We probeerden steeds het hele gebied te doorkruisen. In de beschikbare tijd lukte het meestal niet
alles aan een nauwkeurige blik te onderwerpen. We hebben wel geprobeerd de aandacht zoveel
mogelijk te verdelen tussen de verschillende terreintypen.
In totaal hebben we 190 verschillende soorten genoteerd: Gijzenveen Noord bevat iets minder
soorten (121) dan het zuidelijke terrein (142), dat ook groter is.
Hiervan staan er 10 in de Rode Lijst van 2012. Dit zijn aardbeiganzerik, geoorde zuring, gevlekt
longkruid, gewone ossentong, kleverige ogentroost, moerashertshooi, pilvaren, slofhak, spits
fonteinkruid en watergras.
Een groot deel van de planten die we gezien hebben behoren tot algemene soorten. Verder
overheersen waterplanten. Het terrein was heel nat na overvloedige regen in augustus. In het
drassige gedeelte vlakbij de contouren van Werk I groeit ronde zonnedauw en veel veenmos.
Ondanks het afgraven is een deel van het gebied erg voedselrijk, hoewel in Gijzenveen Noord een
overgang gecreëerd is naar de droge zandgrond met verspreid struikheide, pilzegge en andere
schaarse begroeiing. De bedekking is hier 50%.
Aan de randen zijn zaailingen uit de naastliggende tuinen waar te nemen.
De effecten van de schapenbegrazing zijn te zien aan de afgegeten staken van lisdodde, koningskaars
en andere grote planten die soms niet meer goed te herkennen zijn.
Opvallend zijn de verschillen in bodemsamenstelling, bodemopbouw, reliëf en de overgang van heel
droog tot ven; soms op zeer korte afstand van elkaar. Het gevolg is dat de verschillende
plantengemeenschappen soms op één meter totaal anders zijn. De bedekking varieert van kale grond
tot weelderig struweel van een meter hoog.

Flora Veld Noord.xls

Flora Veld Zuid.xls

Flora Totaal.xls
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Yolande Bosman
20.04.2015 Bew.0% NW2 14°C Noord: Look-zonder-look, Judaspenning, Gele dovenetel

3.6. Reptielen en Amfibieën
Andre van Soest en Pieter Schut
Bruine kikker.

Willem-Jan Hoeffnagel
28-05-2915: Bruine kikker en Bastaard kikker
04-06-2015: Bastaard kikker
02-08-2015: Bruine kikker en Bastaard kikker
13-08-2015: Bruine kikker en Bastaard kikker

Marten van Bracht
25-06-2015: Bruine kikker
16-07-2015: Bruine kikker (juv.)

3.7. Sieralgen
Hier wat inventarisatie gegevens van sieralgen in Gijzenveen van de "Hybi-club". Meewerkenden zijn
Ellie Fluitsma, Theo van Mens en Koos Meesters.
De rijkste gebiedsdelen zijn het noordelijk deel waar een vlonderbruggetje ligt en in het zuidelijk deel
het plas-dras deel aan de rechterzijde van de wandelroute. Ontwikkelingen zijn aan deze nulmeting
nog niet te ontlenen.
Een natuurwaarde van 9 voor het hele gebied is overigens heel goed en veelbelovend.

Sieralgen
Vindplaatsbeschrijving.xls

De soortenlijst geeft naast de soorten informatie over de vindplaatsen (coördinaten, zuurgraad en
geleidbaarheid), de relatieve dichtheden van de waargenomen soorten:




slechts een of af en toe een cel in de preparaten
is in elk preparaat aanwezig
in elk beeldveld bij 100 x de soort gezien kon worden.

Verder zijn er nog kolommen over zeldzaamheid, ecologisch gezien kieskeurige soorten en rodelijst
soorten (geen wettelijke status).
Verder valt er nog niet veel meer te melden dan dat het noordelijk deel bij het bruggetje en het
plasdras deel ten westen van het wandelpad een hoge potentie voor een goede ontwikkeling
hebben. Overigens betreft het hier uiteindelijk slechts een nulmeting.
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Sieralgen
Soortenlijst.xls

Sieralgen
Natuurwaardetabel.xls

3.8. Sprinkhanen
Marten van Bracht
16-07-2105: Bruine sprinkhaan

3.9. Vissen
Olaf Langendorf
Op al mijn rondes ben ik geen vis tegengekomen daar ben ik ook blij om. Het water als zodanig is
ondiep en daarom niet geschikt voor vis, oplettendheid is geboden omdat je vaak ziet dat mensen vis
uitzetten met alle gevolgen van dien.
Zo'n 25 jaar geleden zat er wel vis in de sloot langs de weg bij Werk 1 deze sloot is echter verland en
erg ondiep geworden. Ook zie je veel gasvorming in de sloot.
Een van de vissen die hier waarschijnlijk wel kan overleven is de zeelt maar die heb ik hier nooit
aangetroffen.
Aan de kant van de Hilversumse Meent loopt een sloot die enkele diepe plekken heeft waar vis zou
kunnen overleven. Het is te verwachten dat er door mensen vis in uit wordt gezet en dit zou erg
jammer zijn. Opletten dus en zo snel mogelijk de vis verwijderen als dit geconstateerd wordt.
Doordat de vegetatie in deze sloot door de hoge temperatuur nog aanwezig is, zal ik wat later in het
jaar nog een aantal trekken doen (kleine modderkruiper verwacht ik hier namelijk wel). Deze soort
en een aantal andere kleine vissoorten zijn geen bezwaar als ze in de sloot voorkomen .

Willem-Jan Hoeffnagel
10-07-2015: Snoek (dood op de oever).

3.10.Vlinders
Door diverse waarnemers zijn in totaal 11 soorten vlinders aangetroffen.
Yolande Bosman
20.04.2015 Bew.0% NW2 14°C Noord:
 Klein geaderd witje 1
 Kleine vos 1
 Oranje tipje 1
 Dagpauwoog 2
Zuid:
 Kleine vuurvlinder 1
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Klein geaderd witje 1
Dagpauwoog 5

11.05.2015 Bew.40% ZW4 25°C Noord:
 Oranjetipje ♀ (op Look-zonder-look) en ♂ 3
 Klein geaderd witje 3
 Kleine vuurvlinder 2
 Klein koolwitje 1
 Groot koolwitje 1
 Bont zandoogje 1
 Dagpauwoog 2 (op Schapenzuring)
Zuid:
 Klein geaderd witje 4
 Groot koolwitje 2
 Dagpauwoog 3
 Klein koolwitje 1
 Oranjetipje ♂ 1
 Bont zandoogje 1
07.06.2015 Bew.25% NW 3 19°C Noord:
 Icarusblauwtje 1
 Atalanta 2
Zuid:
 Atalanta 1
 Icarusblauwtje 1

25.06.2015 Bew.60% ZW2 22°C. Noord:
 Komma-uil 1

Willem-Jan Hoeffnagel
10-07-2105: Klein geaderd witje
13-08-2015: Groot koolwitje en Klein geaderd witje

3.11.Vogels
Andre van Soest en Pieter Schut
Van een systematische inventarisatie is het afgelopen broedseizoen niet gekomen, maar toch
hebben wij wel een aantal aardige feiten verzameld die ik hieronder zal samenvatten:




Wij zijn vijfmaal tellend in het terrein geweest, tussen 19 april en 17 mei. Dat leverde
waarnemingen op van 38 vogelsoorten, terug te vinden in bijgevoegd bestand.
Wij verdeelden het gebied in Gijzenveen Noord en Gijzenveen Zuid. Op dit moment is
Gijzenveen Zuid met veel plas drasgebied voor vogels veruit het interessants. Meeste
waarnemingen vonden daar plaats.
Veel bosvogels (merel, kool- pimpelmees, vink, putter etc.) zijn wel waargenomen, maar
broedden zo goed als zeker in het aangrenzende terrein. Dit valt onder woonwijk Spiegel
Bussum en landgoed Cruysbergen.
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In het noordelijke deel werd dus weinig vogelactiviteit waargenomen. Naast de bekende
stadsvogels wel tweemaal hier Witte Kwikstaart. Verder aardig als waarneming: tweemaal
groenling gehoord (in zuidwestelijke deel van Gijzenveen Noord, nabij Bloemenmeent), wat
duidt op een mogelijk broedgeval.
Veel meer waarnemingen in Gijzenveen Zuid. Hier konden we dank zij vergunning van GNR
ook het voor publiek gesloten deel betreden. Er werden hier (zichtbaar, dus met zekerheid)
vier broedgevallen Meerkoet vastgesteld, drie Wilde Eend en eenmaal Waterhoen.
Heel interessant is het mogelijke broedgeval van paartje Kievit (tijdens alle bezoeken rond
mogelijke broedplek in actie gezien) en Bontbekplevier (tijdens drie bezoeken gezien op
dezelfde plek). Omdat we geen nest of juv. met zekerheid hebben vastgesteld, in beide
gevallen dus mogelijk broedgeval.
Verder aardige eenmalige waarnemingen van wintertaling, krakeend en witgatje.

Onze conclusie is dat Gijzenveen Zuid zich snel ontwikkelt als een interessant plas-drasgebiedje met
een stijgend aantal interessante vogelwaarnemingen tot gevolg.

Vogels.xls

Christine Tamminga, Jenny Brook, Jetse Jaarsma
2 kieviten die een grote zilverreiger aan het wegpesten waren

Yolande Bosman
20.04.2015 Bew.0% NW2 14°C Noord:
 Wilde eend 1 pr
 Groenling 1
 Zwarte kraai 1 pr
 Witte kwikstaart 1
 Ekster 1
Zuid:
 Meerkoet 2
 Knobbelzwaan 3
 Grauwe gans 1 pr.
 Canadese gans 1 pr.
 Kievit 1 (balts)
 Kleine plevier 1
 Groenpootruiter 5
 Wilde eend 1 pr. + 1 pr.
 Merel 1 (bosrand)
 Gaai 1 (bosrand)
 Zwartkop 1
 Bergeend 1 pr.
 Stormmeeuw
11.05.2015 Bew.40% ZW4 25°C Noord:



Kleine plevier 1
Spreeuw 1 (bosrand)
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Boomkruiper 1
Kievit 2 pr. + 1 broedend

Marten van Bracht
25-06-2015: Nijlgans, Meerkoet (met jongen), Kleine plevier. Kievit
16-07-2015: Kleine plevier, Grauwe gans, Kievit, Houtduif, Meerkoet, Waterhoen, Staartmees

3.12.Zoogdieren
Marten van Bracht
16-07-2015: Rosse vleermuis, Kleine dwergvleermuis

Foto 3 Oranjetipje
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4. Resultaten
In 2015 zijn van de diverse soortgroepen de volgende aantallen soorten waar genomen:
Soortgroep
Insecten (overig)
Libellen
Mossen en korstmossen
Paddenstoelen
Planten
Reptielen en amfibieën
Sieralgen
Sprinkhanen
Vissen
Vlinders
Vogels

Aantal
2
21
12
1
192
2
85
1
1
11
43

In dit eerste jaar zijn in totaal 371 soorten waargenomen. Waarbij aangetekend kan worden dat het
overzicht van bepaalde soortgroepen niet bepaald volledig is.
Het is de bedoeling dat in 2016 de monitoring voortgezet gaat worden. Daarbij is het de bedoeling
ook de een beetje achtergebleven soortgroepen vollediger te inventariseren met als
hoofddoelstellingen:
1.
2.

De soortenrijkdom van het gebied zo volledig mogelijk te bepalen (binnen de
onderzochte soortgroepen)
Over de jaren de ontwikkeling van het gebied vast te leggen.

Foto 4 Vuurlibel (vrouw)
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5. Deelnemers
De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan één of meerdere soortgroepen:
Naam
Yolande Bosman
Marten van Bracht
Jenny Brook
Ellie Fluitsma
Willem-Jan Hoeffnagel
Jetse Jaarsma
Olaf Langendorff
Koos Meesters
Theo van Mens
Pieter Schut
Andre van Soest
Christine Tamminga

Soortgroep
Libellen, paddenstoelen, planten, vlinders, vogels
Insecten (overig), libellen, reptielen en amfibieën, vogels, zoogdieren
Planten, vogels
Mossen en korstmossen, sieralgen
Insecten (overig), libellen, reptielen en amfibieën, vlinders, vissen
Planten, vogels
Vissen
Sieralgen
Mossen en korstmossen, sieralgen
Reptielen en amfibiën, vogels
Reptielen en amfibiën, vogels
Planten, vogels

Foto 5 Gele lis
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