
Smithuyserbos
Kornoelje

BELEEF DE NATUUR!

Grote Ratelaar
CONTACTBLAD IVN GOOI & KNNV GOOI

 

Juli 2021



Grote Ratelaar IVN  GOOI & KNNV GOOI

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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Grote Ratelaar
Voorwoord
Het goede nieuws komt op dit moment van alle kanten!
 
Het belangrijkste is natuurlijk dat Nederland van het slot gaat. Er
blijven nog wel een paar regels over, maar de meeste coronabe
perkingen worden opgeheven. Dat betekent dat we onder bepaal
de voorwaarden weer activiteiten kunnen organiseren. Er is een
voorlopig overzicht van activiteiten, dat helaas te laat binnen
kwam om in deze editie op te nemen. Zoals het er nu naar uit ziet,
zal er wel aangemeld moeten worden voor activiteiten. Kijk
daarom regelmatig op de website en op Facebook voor volledige
informatie.
 
Ander goed nieuws is het winnen van de Prins Berhard Cultuur
fondsprijs 2021 door het IVN. Volgens de jury heeft het IVN haar
meerwaarde in coronatijd bewezen. Dat is een mooie erkenning
voor het werk dat we met zijn allen verzetten.
 
Ondanks dat er de afgelopen periode geen groepsactiviteiten
waren, is er toch genoeg te lezen in dit nummer.
 
 
 
Er is een interview met Feiko Prins, de nieuwe voorzitter van de
KNNV: wie is hij, wat beweegt hem?
 
Vanuit de lopende natuurgidsenopleiding zijn er twee artikelen.
Een ervaringsverslag over de opleiding in coronatijd. Het pakte
toch heel anders, maar zeker niet minder uit dan de verwachting
was. Daarnaast een aansprekend verhaal over het Smithuyserbos.
Het nodigt zeker uit om daar eens een kijkje te nemen, al dan niet
met behulp van de route in de Route-app.
 
Verder een mogelijk begin van een nieuwe serie door Lodewijk
Breefel: een verhaal over Gnark de pissebed, ook geschikt om aan
kinderen voor te lezen en zo en passant nog wat kennis over te
dragen.
 
Kortom: genoeg te lezen en natuurlijk is er op de middenpagina's
weer een puzzel. Zoals gebruikelijk kan de oplossing naar grote
ratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com gestuurd worden. Veel plezier
daarbij. Maar geniet vooral ook van de mogelijkheden door het
opheffen van de beperkingen. Fijn weer met groepen naar buiten
de natuur in!
 
 
Joke Calis - van den Abbeele
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- voorpagina: Harm Klinkenberg
- puzzel middenpagina: Yvonne Ris (nr. 8) en Jaap van der Vliet
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"Waar heeft-ie het over?" Tekening Gaetan Dirven

Dit voorjaar hield het landelijk bestuur van de KNNV een
enquête over de naam van de vereniging. Een paar afdelin
gen vinden de bijzin vereniging voor veldbiologie niet goed.
Als alternatieven werd voorgesteld natuurvereniging. We
hebben daartegen gestemd omdat veldbiologie nu juist de
kern is van wat we doen.
Als je op natuurvereniging googelt, kom je al gauw bij
agrarische natuurverenigingen uit. Wij willen een vereni
ging zijn van mensen die het leuk vinden om in het veld
planten en dieren te bestuderen. Dat is veldbiologie! Dezer
dagen bleek maar weer eens hoe belangrijk dat is. De Wa
geningse universiteit heeft biodiversiteit tot één van de
belangrijkste kerndoelen van haar onderzoek bestempeld.
Een ware omwenteling voor deze van oorsprong
landbouwuniversiteit!
 
Wij willen onze bijdrage aan de bestudering van de biodi
versiteit leveren door maandelijks een werkmiddag te
houden bij de Infoschuur om de biodiversiteit van de
Zanderij en de omliggende gebieden te bestuderen. Daar
zijn we al ruim 20 jaar geleden mee begonnen, maar dit
onderzoek heeft na de bouw van de natuurbrug stilgelegen.
We gaan planten, paddenstoelen, waterorganismen en
diverse insectengroepen weer actief volgen. Er wachten ons
vast nog veel verrassingen!
 
Feiko Prins Zomprus met aantasting door russenbladvlo

Van het KNNV-bestuur
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Dubbelportret: Maart
Tekst: Christine Tamminga
 

Maartse vlieg
Tijdens een wandeling in april waren ze er weer: de
maartse muggen. Onder die naam ken ik de zwarte insecten
met de hangende achterpootjes. Ze vliegen traag – eigenlijk
zweven ze meer – vlak boven de begroeiing, zijn meestal
met veel tegelijk en hebben de zilveren vleugels bovenop
hun lijf liggen. Als je ze in een insectenboek opzoekt dan
heten ze maartse vlieg.
 
Het klinkt niet logisch dat ze ‘maarts’ heten en toch pas
eind april rondvliegen. Dat is beter te begrijpen bij nadere
bestudering van de wetenschappelijke naam: Bibio marci.
Deze muggen zijn helemaal niet vernoemd naar de maand
maart maar naar Marcus, een van de evangelisten. Zijn
feestdag is op 25 april, op het moment dat de maartse
vliegen tevoorschijn komen.
 
Maartse vliegen behoren tot de familie van de zwarte
vliegen die onderdeel uitmaken van de onderorde van de
muggen. Heel verwarrend allemaal. Zijn het muggen of
vliegen? Volgens de indeling zijn het muggen, maar ze
steken of bijten niet.
 
Ook wordt de naam rouwvliegen wel gebruikt. Ze hebben
immers een intens zwarte kleur. Zelfs de larven hebben een
zwarte kop. Een opvallend detail is de dikke stekel aan het
scheenbeen. De larven leven ondergronds of in rottende
vegetatie waar ze enige schade kunnen aanrichten als ze
van de wortels snoepen. De muggen zijn van groot belang
bij de bestuiving van bloemen.

Foto:Radfotosonn via Pixabay

 

Maarts viooltje
Een andere maartse soort is het maarts viooltje, een in
heemse plant. Die is wel in maart te zien als het gaat
bloeien, wat duurt tot in mei. De wetenschappelijke naam
is Viola odorato: het geurende viooltje. Het wordt dan ook
gebruikt in parfums en om huizen een frissere sfeer te
geven. Viool is hetzelfde als violet, de kleur van veel van de
wilde violen-soorten. 
 
Deze vroeg in het voorjaar bloeiende plant biedt de dan al
ontwaakte insecten nectar. Laagblijvend groeit deze op half
beschaduwde plaatsen vooral als de bomen hun bladeren
nog niet ontplooid hebben en het is een vaste plant. Ver
spreiding gaat met bovengrondse uitlopers die naar alle
kanten uitgroeien. Voor verdere verspreiding zorgen mie
ren die aangetrokken worden door de zaden met mieren
broodjes. 
 
Het zusterviooltje (Viola sororia) is twee eeuwen geleden
als soort afgesplitst van het maarts viooltje en wordt sinds
2005 af en toe verwilderd in de Nederlandse steden aange
troffen. De nieuwste drukken van zowel de Heukels als het
Stadsplantenboek vermelden deze Noord-Amerikaanse
soort. De bloemen zijn bij de oorspronkelijk wilde planten
paars, maar de verwilderde tuinplanten hebben een witte
kleur met paarse spikkels. Het grootste onderscheid met
het maarts viooltje is dat Viola sororia geen uitlopers heeft.
 
Aangetrokken door de bedwelmende geur van het maarts
viooltje kan de maartse vlieg voor bestuiving zorgen.
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In gesprek met ..... Feiko Prins
Tekst en foto: Rob Le Febre
 
De natte mei-maand nadert zijn eind, het is 12 graden (!)
en ik fiets tussen de buien door op weg voor een nieuw
interview. Gelukkig is het maar 6 minuutjes fietsen.
 
Ik word hartelijk ontvangen door Feiko Prins, de kersverse
voorzitter van KNNV afdeling Gooi. Wij kennen elkaar nog
niet en hoewel Feiko al enige jaren lid is van de KNNV,
vermoedt hijzelf dat hij binnen IVN ’t Gooi ook nog niet zo
bekend is. Daar gaan we nu wat aan doen! 
 
Even Feiko op een rijtje:
In 1947 geboren in Oude Pekela. Vanaf zijn twaalfde jaar
opgegroeid in Dieren (Gelderland). Biologie gestudeerd in
Groningen en na zijn studie in 1974 direct in dienst getreden
bij Natuurmonumenten tot aan zijn pensioen in 2010. Was
achtereenvolgens Inspecteur Zuid Holland en Zeeland,
vanaf 1982 Hoofd Onderzoek en Beheersplannen (stand
plaats Schaep en Burgh, ’s Graveland) en als laatste functie
vanaf 2000 Coördinator Europese en Internationale zaken.
Voorwaar een imposante lijst!
 
Feiko: “Mijn vader was onderwijzer en die heeft mij de
liefde voor de natuur als het ware met de paplepel ingege
ven. Toen wij naar Dieren verhuisden, aan de rand van de
Veluwe, vond ik dat geweldig! Mijn studie Biologie is dan
bijna een logisch vervolg op mijn liefde voor de natuur.”
Rob: “Je bent daarna inspecteur geworden van de regio Zuid
Holland-Zeeland. Wat inspecteert zo’n inspecteur eigen
lijk?” Feiko: “Ja, haha, dat klinkt wel mooi maar in feite ben
je dan gewoon hoofd van een regio en geef je daar leiding
aan. Nu noemen ze het ook niet meer zo. In de tien jaar dat
ik Coördinator Europese en Internationale zaken was,
reisde ik veel over de wereld. Dat was ook  een mooie tijd.
Zo was ik o.a. betrokken bij een project in de Oder-delta in
Polen en ging ik bijvoorbeeld ook naar Mauritanië in het
kader van een volgtraject van lepelaars. Die broeden dan
wel hier maar ze overwinteren daar. Ja, dan wil je toch
weten hoe ze het daar doen en welke gevaren ze onderweg
tegenkomen. In het kader van mijn werk, heb ik aardig wat
gezien van de wereld, kan ik wel zeggen!”.
 
Feiko is al een aantal jaren lid van KNNV afd. Gooi en is
tijdens de laatste ALV tot voorzitter gekozen. Dat werd wel
hoog tijd omdat het bestuur geen voorzitter had en nog
slechts uit twee leden bestond. Ik vraag hoe het komt dat
bestuursfuncties zo moeizaam worden ingevuld. Feiko:
“We hebben met ca. 80 leden niet zoveel leden als IVN ‘t
Gooi en daarbij denk ik dat KNNV-leden misschien wat
introverter en individualistischer van aard zijn, meer op
onderzoek gericht en dan kies je toch minder snel voor een
bestuursfunctie”. Wat zijn je ambities?  Feiko: “In het alge
meen gesproken wil ik onze afdeling weer ‘aan de praat’
krijgen. In eerste instantie ga ik voor twee jaar voorzitter
schap en dan wil ik kijken of het mogelijk is om een geza
menlijke werkmiddag in de maand in het leven te roepen
in de Infoschuur. We hebben zoveel mooie en gevarieerde
natuur in het gebied de Zanderij. Het zou goed zijn om dat
gedurende langere tijd ook te monitoren op allerlei aspec
ten. Het liefst zou ik dat met meerdere verenigingen die

actief zijn in de Infoschuur willen starten. We kunnen zo
veel kennis en ervaring met elkaar delen! Daarnaast zou ik
graag meer werkgroepen binnen onze KNNV willen hebben.
We hebben er nu maar drie, als ik het goed heb: flora, samen
met IVN, paddenstoelen en hydrobiologie. Ik zou bijvoor
beeld heel graag een insectenwerkgroep willen opstarten.“
 
Feiko is een enthousiast fietser en kampeerder. “Ja, eind
van deze week gaan mijn vrouw en ik weer kamperen met
het tentje op de fiets. We weten alleen nog niet precies waar
we naar toe gaan maar ach, het fietsen is al mooi!. Wat
maakt het eigenlijk uit waar je naar toe gaat?” Dat fietsen
een hobby is moge duidelijk zijn als je weet dat Feiko na
zijn pensioen in 2010 samen met drie vrienden/oud-colle
ga’s een fietstocht van bijna 4000 kilometer heeft gemaakt
richting Bulgarije. Dit in het kader van enige sponsoracties
voor natuurprojecten. Wie googelt op ‘Fietsen voor de
keizerarend’ kan het hele avontuur nog steeds nalezen. Ook
wandelen doet Feiko graag. Feiko: “Ik wandel omdat je dan
veel beter contact hebt met je omgeving”.  Regelmatig loopt
hij, soms  vergezeld door één van zijn kleinkinderen, over
de Hoorneboegse heide. Daarnaast is Feiko ook coördinator
van het zgn. Waterliniepad, een reeks van langere natuur
wandelingen tussen de 10 en 20 kilometer langs vele oude
steden zoals Weesp, Naarden, Gorinchem en vele natuur
gebieden.
 
We gaan nog even de tuin in voor een foto. De tuin staat
vol met vele wilde en prachtig bloeiende planten. Ook de
Grote kaardenbol staat, hoewel nog niet in bloei, prominent
in zicht. “Die heb ik al heel wat jaartjes”, zegt Feiko.  “Zeker
om putters aan te trekken?”, zeg ik.   “Ja, inderdaad en dat
lukt heel goed!” Bij de vijver staan we even stil en kijken
naar enkele fraaie Kleine watersalamanders die sierlijk
rondjes draaien vlak onder het wateroppervlak. Na de fo
tosessie nemen we afscheid en ik wens Feiko nog heel veel
succes in zijn nieuwe functie als voorzitter!
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Hoe wandel je online?
En hoe voorkom je dat je een 'groene dwingeland' wordt?

Tekst: Remi van der Elzen
 

Wanneer het plan precies ontstond weet ik niet meer, wel
dat ik plantjes al heel lang leuk vond, en meer dan gemid
deld van  vogels hield en hou, en dat mijn eega bij wéér een
boek over "Diersporen" verzuchtte "daar heb je er toch al 3
van?". 
 
Kortom het werd tijd voor een gedegen aanpak van een
groeiende liefde voor 'de Natuur’, gecombineerd met ‘het
leuk vinden om anderen te enthousiasmeren’.  De oplei
ding tot Natuurgids leek me meteen geweldig. Het hele
pakket ineen, en dan ook nog eens lekker ‘erop uit’, heel
fijn voor iemand die veel tijd achter de laptop en in kanto
ren doorbrengt. Er kwam een aardige docent op bezoek, die
alleen maar kopjes water dronk en ‘even zijn licht kwam
opsteken omtrent de motivatie’. Die zat wel goed. Ik
maakte me op voor herfst en winter excursies en veel
buitenplezier.
 
Na zoveel ‘zin in' komt meestal een domper, en dat klopte
hier ook. Wat begon (of toch niet?) op een markt in het
Chinese Wuhan, dood en verderf zaaide in een Italiaans
ski-dorp en zich vervolgens "Alaaf!" mengde onder Bra
bantse carnavalsvierders kreeg een naam die niemand ooit
meer vergeet: Corona of Covid -19. In Nederland werd aan
de noodrem getrokken en de rest is bekend. 
 
We gingen met zijn allen ‘online’ zoekend in Teams of
Zoom, geen idee wat een Break-out room was maar al snel
vertrouwd met de nieuwe terminologie: "Unmute jezelf
even! We horen je niet", "kan ik even een scherm delen?
…", "Je audio staat nog aan!", "Ik heb geen beeld!", "Ik hoor
jullie niet!". Etcetera. Inmiddels zijn we Zoom-tijgers die
rondsluipen in hun eigen thuiswerk jungle. Ook de IVN-
opleiding ging natuurlijk ‘online’. Zoekend in het begin met
soms een te lang exposé, want online vraagt misschien nog
meer dan de fysieke wereld om interactie. 
 
De expertise en de lol groeiden snel. Het diersoort mens is
inventief werd maar weer 's bewezen. Docenten waarvan
je kunt merken dat lesgeven hun vak is, goede heldere
verhalen en dito slides.  En de groep was/is ook rijkelijk
bedeeld met docentenpower; drie per avond maar liefst,
zodat er altijd wel een vraag over ecologie, planten, dier
soorten, insecten etc. kan worden gesteld, die ook beant
woord kan worden. Werken in groepjes gebeurt ook, ook
buiten de les, en zo zat ik zelf in de Narcisgroep (om maar
's wat te noemen) ogenschijnlijk niet erg ‘wild’ dat onder
werp, maar zoals een collega-journalist van vroeger ooit
opmerkte: "Ik zou zelfs een verhaal kunnen maken over het
geheime leven van een bromvlieg", en zo is het! Ook de

narcis bleek best verrassend bij nadere bestudering. Er zijn
leuke grappige inspirerende 5 minuten praatjes door
deelnemers. Een laatste keer over ‘de duif’. (Wie weet waar
de naam Turkse Tortel vandaan komt?) En door de vragen
en opmerkingen tussendoor, waar veel ruime voor is, steek
je veel op. 
 
Online is the next best thing. Ik vind het soms gewoon te
pittig nadat ik zelf een hele dag online lesgegeven heb of
vergaderd. En in een ‘inhaal excursie’, met dank aan docent
Christine, proefden we weer even de magie van het ‘echte
contact’. Van het buiten zijn. Heerlijk door een bos  stam
pen in de regen (verhalen over mossen, exoten, duurzaam
golfen, kapbeleid en  families die bossen bezitten en daar
coniferen inzetten). Natuurlijk leer je je mede studenten
(nog) niet echt kennen online, we zijn ook met ‘best veel':
zo’n 30 man - vrouw.
 
Wat wordt soms gemist? Het praatje in de pauze, samen
even koffiedrinken of in de natuur werken aan een op
dracht. Maar eerlijk gezegd mis ik het soms ook weer even
helemaal niet. Want dat ‘echte contact’ in de fysieke wereld
stelt ook zo haar eisen. Natuurlijk zijn er ook hier in de
opleiding de ‘rekkelijken en de preciezen’, de harde werkers
en gedegen voorbereiders; de mensen die nú al op mijn
bewondering kunnen rekenen omdat ze van grassoorten
ook de Latijnse naam kennen en 37 vogelgeluiden uit het
hoofd reproduceren. Maar er is hoop: ook voor iemand als
ik, die pas sinds een jaar een koolmees van een pimpelmees
kan onderscheiden (ik overdrijf natuurlijk, maar dat is
omdat dat leuker is) is er plek.
 
Het gaat namelijk niet persé om de exacte determinatie, of
het ophoesten van kennis, zoveel maken de docenten ons
ook online wel duidelijk. Het gaat erom dat je anderen op
een excursie kun enthousiasmeren voor de natuur, kunt
verrassen met voorbeelden dicht bij huis, en vooral iets
kunt laten beleven aan die natuur. En daarvoor moet je
uiteraard wel iets weten van die natuur, en van je mede
mens (scheutje didactiek?) en wellicht je innerlijke betwe
ter thuislaten en de verwondering mee op stap nemen.
Kortom, en dat heb ik inmiddels geleerd: ieder haalt er iets
uit op zijn/haar eigen niveau.
 
Ondertussen kon ik toch maar mooi mijn geliefde impone
ren met het achteloze onderscheid tussen kussentjesmos
en haartjesmos, dat dan weer wel. Maar ook van haar mag
ik het ‘niet te gek maken met de uitleg’: “Voor je het weet
word je zo’n ‘groene, ongezellige, uitleggerige dwinge
land'.". Qua kennis duurt dat nog even.
Ik verheug me op de komende offline lessen!
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Tekst: Jetse Jaarsma
 
Eind vorig jaar verscheen er een ‘nieuw’ plantenboek in
Nederland “Rothmahler Flora van Nederland”. 
 
Ik kende Rothmaler alleen als naamgever van de “Excursi
onsflora von Deutschland”. De volledige Duitse flora van
Rothmahler is een indrukwekkend boekwerk dat bestaat
uit maar liefst 5 delen. Het beslaat meer dan 4000 pagina’s
en maakt de determinatie van ongeveer 12000 taxa moge
lijk. Het is met recht één van de belangrijkste wetenschap
pelijke flora’s van Duitsland. Kern van dit werk wordt ge
vormd door het tweede deel: “Excursionsflora von Deutsch
land”. Dit deel, de zgn. Grundband beschrijft de inheemse
flora van geheel Duitsland en omvat ruim 2800 soorten. 
 
Deze flora heeft net als de Heukels zijn naam te danken
aan de oorspronkelijke auteur: Werner Walter Hugo Paul
Rothmaler (1908-1962). Het is ook net als de Heukels een
wetenschappelijke flora die voortdurend meeverandert
met gewijzigde inzichten in de botanie en voortdurend
wordt bijgewerkt naar het steeds veranderende soortenbe
stand in de lokale flora.
 

Wie was Rothmahler?
 
Werner Rothmaler was een veelzijdig man. Hij volgde het
Gymnasium in Weimar. Hij was geïnteresseerd in botanie,
filosofie, kunstgeschiedenis, archeologie en politiek. Zijn
moderne ideeën brachten hem in conflict met de school
leiding en hij moest de school verlaten zonder diploma. 
Hij pakte een hoveniersopleiding op in Potsdam en rondde
deze in 1927 succesvol af. Hij kwam hier in contact met
Ludwig Diels, destijds directeur van de botanische tuinen
in Berlijn. Deze bezorgde Werner een plek als werkstudent
bij de botanische faculteit. 
 
Werner werd actief lid van de Duitse Communistische
partij. Dit zorgde ervoor dat hij in 1933 Duitsland moest
ontvluchten. Diels wist hem op een botanische expeditie
naar Spanje te krijgen. In Barcelona wist Werner een be
trekking te krijgen bij de universiteit. Hij verzamelde on
dertussen planten en werd een expert op het gebied van de
Spaanse flora. 
 
In 1936 brak in Spanje de burgeroorlog uit. Werner was op
dat moment op vakantie in Portugal. Weer wist hij een baan
te ritselen, nu bij de universiteit van Lissabon. In 1940 werd
hij door Portugal uitgeleverd aan Duitsland en hij moest in
dienst. Na 7 maanden werd hij uit dienst ontslagen omdat
hij leed aan open TBC. Hij was weer terug in Duitsland en
wist in 1943 een vrijstelling te krijgen voor zijn eindexamen.
Binnen een jaar studeerde hij af met een doctoraalscriptie
over de flora van Portugal. Ondertussen was hij bezig met
het schrijven van een “Flora Europea” waarvan hij de eerste
delen in 1944 hoopte af te ronden. Het verloop van de
oorlog haalde hier echter definitief een streep door de re
kening. 
 
Rothmahler kwam na de oorlog met hulp van de Sovjet
cultureel attaché aan het hoofd te staan van een agrobio
logisch instituut. In 1947 promoveerde hij aan de universi
teit van Halle en weer drie jaar later werd hij hoogleraar.

Rothmahler Flora van Nederland

Hij schreef een groot aantal boeken. In 1952 legde hij de
grondslag voor zijn flora, met de publicatie van de “Excur
sionsflora der DDR”. 
 

Excursionsflora
 
Eind jaren vijftig kwamen er zowel in West- als in Oost-
Duitsland weer ideeën over de eenwording van Duitsland.
Rothmahler speelde handig in op deze sentimenten door
zijn flora uit te breiden naar het gehele Duitse grondgebied.
Hij wilde echter veel meer dan alleen een flora voor vaat
planten: hij wilde een alomvattende flora voor geheel
Duitsland, van alg tot sierplant. Alles moest met loep of
eenvoudige microscoop te determineren zijn. In 1958 zag
“Excursionsflora von Deutschland Band 2 Gefäßpflanzen*,
Grundband” (* vaatplanten) het levenslicht. 
 
Naast deze “Grundband” kwam er een jaar later ook een
“Band 3 Gefäßpflanzen Atlasband”. Dit deel bevatte lijnte
keningen van de belangrijkste soorten uit Band 2. Deze
monsterklus werd geklaard door slechts één tekenares
genaamd Elena Panzig. In amper twee jaar maakte zij bijna
2000 lijntekeningen, ruim 85% van de in band 2 opgenomen
soorten. Ze had alleen gedroogd en geperst herbariumma
teriaal tot haar beschikking. Om u een indruk te geven: in
1977 werd begonnen de tekeningen opnieuw te maken om
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ook details in de tekeningen op te nemen en zoveel moge
lijk vanuit vers materiaal te werken. Achttien grafici zijn
bijna 10 jaar bezig geweest het tekenwerk van Elena te
vervangen en aan te vullen. In 1987 kwam de geheel ver
nieuwde Atlasband uit. 
 
Na het verschijnen van de Grundband werkte Rothmahler
verder aan Band 4 de zogenaamde “Kritischer Ergänzungs
band”. Dit is zoiets als het boek ‘lastige gevallen’, waarin
lastige groepen als bijvoorbeeld Carex en Salix gedetailleerd
worden behandeld. Dit deel verscheen begin 1963, enkele
maanden na het overlijden van Rothmahler.
 
U zult zich misschien afvragen waar Band 1 en Band 5 ge
bleven zijn. Band 1 verscheen uiteindelijk pas in 1983 en
behandelt de lagere planten algen / wieren (546 soorten),
mossen (963 soorten) en korstmossen (448 soorten). Daar
naast worden ook de paddenstoelen (1289 soorten) behan
deld. In de jaren zestig werden deze immers nog tot het
plantenrijk gerekend. Band 5 verscheen voor het eerst in
2008 en beschrijft ettelijke duizenden cultuurgewassen en
sierplanten. Met het verschijnen van dit laatste deel was
één van Rotmahlers ideeën verwezenlijkt, 100 jaar na zijn
geboorte en 50 jaar na verschijning van het eerste deel. 

 

Rothmahlers flora in Nederland?
 
Het boek dat hier in ons land onder deze titel is verschenen
is een zorgvuldige bewerking van "Band 3 Gefäßpflanzen
Atlasband” speciaal voor de Nederlandse flora. Het werd
voor Nederland bewerkt door Steef Steeneken, docent aan
de lerarenopleiding biologie van NHL-Stenden Hogeschool
te Leeuwarden. Het gaat hier dus om een tekeningenboek.
Alle Nederlandse algemene tot zeer zeldzame planten,
waarvan in de Duitse Atlasband een tekening beschikbaar
is (ruim 1900 soorten), zijn in dit boek opgenomen. Daar
naast zijn ook tekeningen van hier inmiddels uitgestorven
soorten opgenomen. 
 
Het boek sluit goed aan bij de nieuwste editie van Heukels
(24e druk) en bij de site https://www.verspreidingsatlas.
nl/vaatplanten. De tekeningen zijn duidelijk en belangrijke
onderscheidende kenmerken zijn met kleine zwarte drie
hoekjes aangegeven. Bij detailtekeningetjes staat een
centimeter- of millimeterschaal aangegeven. Er staat na
genoeg geen tekst bij de tekeningen opgenomen, maar
onder elke tekening staat een getal tussen blokhaken. Dit
is het referentienummer in de website verspreidingsatlas
(zie hierboven). Hier kun je tekst bij de soorten vinden en
ook referenties naar verschillende flora’s. Het boek is zeker
een handig hulpmiddel bij het determineren en het biedt
ook een goede controle of je de juiste soort hebt gedeter
mineerd. 
 

Stippellijn 2
kolommen
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Tekst: Lodewijk Breefel                
 
Het regent als Gnark wordt geboren tussen een paar
vochtige bakstenen in de tuin. Een mooiere dag kun je haast
niet hebben! Hoeveel broertjes en zusjes hij op dat moment
er bij krijgt, weet hij niet meer. Ze zijn in ieder geval met
velen en ze lijken sprekend op elkaar: kleine witte friemel
tjes van 1,5 mm groot die al verbazingwekkend veel op hun
ouders lijken! Zelf behoort hij tot de grotere exemplaren.
Met zijn lichaamslengte van ruim 2 mm is hij uitzonderlijk
groot voor een pas geboren pissebed! Gnark is een bijzon
dere jongen en op de één of andere manier is hij zich daar
ook van bewust. Als enige van zijn broertjes en zusjes stapt
hij, na een uurtje of wat te hebben rondgescharreld tussen
plantenresten en uitwerpselen van zijn familie, op zijn
moeder af, die hij nog herkent aan de buidelgeur waar hij
ook een tijdje mocht logeren.
 
“Wie is eigenlijk mijn vader?”, vraagt hij opeens. Zijn
moeder schrikt zichtbaar van de vraag. “Eh, eh, tja, dat weet
ik eigenlijk niet! Misschien als je hard roept dat je dan
antwoord krijgt?”, zegt zijn moeder terwijl ze hem vragend
aankijkt. Gnark vindt het wel een vreemd antwoord maar
besluit toch zijn moeders advies op te volgen. Hij klimt op
een stukje vermolmd hout en roept luidkeels: “Hallo, ik ben
Gnark en een uurtje of wat geleden geboren onder baksteen
2! Ik zoek mijn vader. Is die toevallig hier?” Uit vele kelen
klinkt vervolgens: “Dat zou best wel eens kunnen, jongen!”. 
“Ik denk dat ik je vader ben, Gnark!”, zegt er één. “Nee, echt
niet. Ik ben het!”, roept een ander en zo gaat dat maar door!
Gnark wordt er helemaal tureluurs van! Feit is dat niemand
het eigenlijk weet, want zo gaat dat bij pissebedden! Ze zijn
niet eenkennig van nature met alle gevolgen van dien!
 
Gnark ziet al snel in dat hij hier niet veel mee op schiet en
besluit om het voorlopig maar zo te laten. Hij vergelijkt
zichzelf nog eens goed met enkele volwassen exemplaren
en ziet ineens dat hij toch echt twee pootjes mist. “Ben ik
wel helemaal in orde?” vraagt hij. “Ik tel maar twaalf
pootjes!”. Geruststellend antwoordt iemand dat zijn ont
brekende pootjes vanzelf komen naarmate hij ouder wordt.
“Als het maar niet te lang duurt”, zegt hij, “want als ik het
goed begrijp, leven wij, pissebedden, maar zo’n anderhalf
  jaar!”. En daar heeft Gnark helemaal gelijk in want dat is
ook zo! 
 
Na enige tijd begint zijn huid wat te knellen. Gek genoeg
knelt het alleen aan de achterkant van zijn lijf. Gnark be
grijpt er niets van. En na enkele uren breekt zijn huid of
eigenlijk is het meer een soort harnas, gewoon af en valt
op de grond. Om zijn achterkant zit ineens een mooi nieuw
velletje. Nog wel een beetje zacht maar dat zal snel weer
hard worden, wordt hem verzekerd door ervaren pissebed
den die al vaker met dit bijltje hebben gehakt. Na korte tijd
gebeurt hetzelfde met de voorkant van zijn lijf. Gelukkig
weet Gnark nu wat er komen gaat dus angst heeft hij niet
meer. Sterker nog, hij vindt het wel een prettig idee dat het
in gedeelten gaat. Zo lijkt het net alsof hij beter beschermd
is tegen mogelijke vijanden en voelt hij zich niet zo kwets
baar. Na een paar vervellingen is hij al bijna twee centime
ter lang en heeft hij inmiddels ook zijn zevende paar
pootjes gekregen! Dat is wel even wennen maar hij heeft
wel het idee dat hij nu harder kan lopen met die extra

Gnark, de pissebed

Foto: Lodewijk Breefel

pootjes. Ook heeft hij als enige van alle pissebedden twee
zwarte stippen op zijn rug waardoor hij ook makkelijk is te
herkennen.
 
Tijdens één van zijn nachtelijke voedseltochten met wat
vrienden, staat hij ineens oog in oog met een afzichtelijk
monster dat kennelijk ook in hetzelfde gebied woont. Het
beest heeft enorme stekels en kijkt met zijn grote ronde
kraalogen kwijlend naar Gnark en zijn vrienden. Gnark
voelt dat dit foute boel is en hij maar beter kan vluchten.
Maar in plaats van hard weg te lopen, rolt hij zich instinctief
op tot een balletje en blijft roerloos tegen een steen liggen.
Een aantal van zijn vrienden is helaas te laat en de egel,
want dat is het monster, schrokt zo snel als hij kan vele
vrienden van Gnark naar binnen. Vervolgens sjokt hij luid
smakkend, boerend en scheten latend weer weg op zoek
naar een vette regenworm als dessert!
 
Gnark is gewaarschuwd en vervolgt behoedzaam zijn weg
samen met de nog overgebleven pissebedden. Na enige tijd,
als het alweer lichter begint te worden, bemerkt Gnark dat
het ademen hem steeds slechter af gaat. Een oudere pisse
bed die mee is, weet direct wat er aan de hand is. “Terug,
we moeten terug naar de vochtige stenen! Wij, pissebed
den, zijn geen gewone landdieren want wij ademen door
een soort kieuwen. Vraag me niet waarom, maar het is zo!
Daarom moet het vochtig zijn waar wij leven en hier is het
te droog!”.  Hoe deze 'kieuwen' er uit zien en dat ze zich
aan de achterkant van hun lijf bevinden, daar hebben de
meesten geen flauw benul van. Ze begrijpen gelukkig wel
dat ze moeten luisteren naar de ervaren pissebed. Zo snel
als hun veertien pootjes ze kunnen dragen, rennen ze terug
naar de vochtige stenen en al snel voelt Gnark zich beter.
Mooi, weer wat geleerd, denkt hij! Overdag kruipen ze
lekker weg tussen de vochtige stenen of onder wat rottend
hout en bladeren en ’s nachts trekken ze er op uit op zoek
naar voedsel.
 
Ach, het leven van een pissebed is zo slecht nog niet! Gnark
zit nog wel met één dringende vraag en hij besluit om die
’s avonds in de groep te gooien wanneer ze allemaal weer
gezellig bijeen zijn op hun favoriete hangplek. Dan worden
er allerlei sterke verhalen verteld door de groepsoudsten.
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Die zijn toch al zeker een jaar oud en hebben al veel mee
gemaakt. Als er even een stilte valt - iemand zegt nog
grappend: “Er komt zeker een doodgravertje voorbij” - komt
Gnark met zijn vraag op de proppen: “Mag ik even, ja, mag
ik even?”. Iedereen kijkt nu naar Gnark. “Kan iemand mij
vertellen waarom wij ‘pissebedden’ worden genoemd? Het
lijkt wel een scheldwoord en het klinkt niet cool!”. Er wordt
druk gemompeld en opmerkingen gemaakt richting Gnark
zoals “O, daar komt hij weer aan met zijn bijdehante vra
gen!” en “Zeker gekeken naar de quiz De Slimste Pissebed?”.
En dat gaat zo maar door totdat een stokoude, blauw aan
gelopen pissebed, ik schat zijn leeftijd zeker op 1,5 jaar,
naar voren komt en zegt: “Ja jongen, daar gaan veel verha
len over rond. Eén daarvan is dat mensen ons vroeger nog
wel eens vingen en vervolgens werden we vermalen. Het
poeder werd dan aan een jong mensenkind gegeven in de
hoop dat hij of zij dan niet meer in bed zou plassen. Een
gruwelijk verhaal en nog onzin ook.”. Alle ogen zijn nu
gericht op de oude pissebed en nu hij in het middelpunt
van de belangstelling staat, besluit hij om direct al zijn
kennis er maar uit te gooien. Hij vervolgt zijn verhaal: “Wij,

pissebedden, zijn heel nuttig omdat wij allerlei materie
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afbreken zoals hout en rotte bladeren. In de kringloop van
de natuur hebben wij een belangr…..”. 
Voordat de oude pissebed echter zijn verhaal kan afmaken,
wordt hem het spreken onmogelijk gemaakt door een grote
groep opgeschoten jongelui. “Ja, we hebben het nu wel
gehoord, ouwe!”, schreeuwt er één. “Wij gaan nu feesten.
Als ik jou was zou ik maar eens even langs de dokter gaan
met dat rare blauwe kleurtje van je!“. Zuchtend stopt de
oude grijsaard met zijn verhaal  en gaat weer op zijn
houtsplintertje zitten. Gnark heeft in ieder geval wel een
antwoord gekregen op zijn vraag maar wat hij hier nu mee
moet dat weet hij eigenlijk ook niet goed. Hij besluit daarom
maar om op zijn gevoel af te gaan en stort zich in het
feestgewoel. Hij heeft al wat aardige dames gezien. Wellicht
dat hij daar een succesje kan boeken! Terwijl hij tussen zijn
friemelende soortgenoten door loopt,  trommelt hij zonder
dat hij het beseft zachtjes met zijn pootjes op de ruggen
van enkele dames om hun aandacht te krijgen want zo doen
pissebedden dat. Instinctief voelt Gnark wat er nog meer
belangrijk is in het leven van een pissebed dan eten en
drinken!
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Een rondleiding door het Smithuyserbos 
door dhr. Bouvy      Tekst: Lineke Braspenning en Ans v.d. Knaap

het bos bemoeid. Hij kent nu ook elk plekje en weet over
elke boom iets te vertellen. 
Het bos is een productiebos en heeft, zoals we in de oplei
ding ook geleerd hebben, een FSC-keurmerk. Voor dhr.
Bouvy is dit een belangrijk keurmerk. Hij wordt hier ook
voor geaudit. Om een FSC keurmerk te krijgen en te behou
den, moet het bos aan verschillende internationale eisen
voldoen. Dat zijn niet alleen biologische-, maar ook sociale-,
economische- en cultuurhistorische eisen. Zo loopt er
midden door het bos een Hessenweg. Dat is een hele oude
handelsweg waarover vanuit Duitsland de koopwaren
werden vervoerd naar het westen. Destijds was er nog geen
bos, maar waarschijnlijk een veel opener heidelandschap.
De heuvel daar werd “het Wolfsdreuvik “ genoemd, naar
de wolven die er zouden voorkomen. Dhr. Bouvy kan daar
prachtige verhalen over vertellen. Ook moet er een aandeel
dood hout in het bos aanwezig zijn.  Daarnaast moet er een
beheervisie vast gelegd zijn met de beheers- en werkplan
nen voor de komende tijd.
Tijdens de rondleiding vertelde dhr. Bouvy dat zijn bos is
opgedeeld in 4 vakken en die bestaan uit deelpercelen. Elk
perceel heeft zijn eigen (lange termijn-) beleid. Dhr. Bouvy
kent elke boom en stuurt op diversiteit: zowel naald- als
loofbomen. Er wordt gewerkt met het systeem van toe
komstbomen. Het streven daarbij is rechte gezonde bomen
te selecteren en vrij te stellen en ze daarmee de kans te
geven door te groeien tot mooie rechte bomen. 
Zowel hijzelf als zijn vader hadden een hele eigen kijk op
het onderhouden van het bos. Hij deed dat door gewoon
goed te kijken wat er gebeurt en het gezonde verstand te
gebruiken. Zo is de diversiteit in het bos hem niet opgelegd,
maar heeft hij dat altijd vanzelfsprekend gevonden. Dan is
het bos namelijk veel minder kwetsbaar voor natuurlijke
vijanden. Zo hebben ze ook ongebruikelijke soorten ge
pland. Er is een perceel met reusachtige coniferen. Hiervan
zijn vanzelf nieuwe zaailingen gekomen, die hij weer
kansen geeft door er ruimte voor te creëren.  Zo zijn er
verschillende percelen met jonge en oudere bomen te
vinden. 
Dhr. Bouvy heeft ons ook op een aantal bijzonderheden
gewezen. Zo ligt er nog een dode boom, een hele dikke eik
(in 1990 door een storm geveld), die nog is aan gepland in
de tijd dat dhr. Smithuysen eigenaar van het bos was (van
1837 tot 1877). Ook groeien er prachtige dikke inlandse
eiken.  Deze blijven staan omdat ze nog uit de tijd zijn van
dhr. Smithuysen.

Ongeveer elke zeven jaar wordt het bos uitgedund. De
verkoop van de stammen is een belangrijke inkomstenbron
voor de Stichting, bedoeld voor het onderhoud van bos en
de opstal op het landgoed. Helaas is de houtprijs laag, en
zijn de inkomsten niet helemaal dekkend. Om die reden
geeft dhr. Bouvy ook rondleidingen tegen betaling, zodat
iedereen ook mee kan genieten van het bos. Hij vertelt er
graag over. Ook kan Wolfsdreuvik worden gehuurd voor b.
v. workshops. Voor iedereen die hier belangstelling voor
heeft: www.smithuyserbos.nl.
 
Aanvulling door de redactie: In de IVN Route-app is een
wandeling doior het Smithuyser- en Cronebos te vinden.
 

Voor onze opleiding tot IVN-gids hadden we onlangs, als
groep, de opdracht om een excursie voor te bereiden in het
Smithuyserbos. Het Smithuyserbos is een landgoed en de
eigenaar van dit landgoed is de Stichting Smithuyserbos.
Wij, de auteurs van dit stuk, hadden ieder afzonderlijk, de
Stichting Smithuyserbos benaderd om verdiepende vragen
te stellen. Dhr. Bouvy, voorzitter van de Stichting, beant
woordde onze vragen en bood ons daarnaast aan om ons
een keer rond te leiden. Hier hebben we dankbaar gebruik
van gemaakt. 

We hadden op 1 mei jl. afgesproken bij ‘het torentje’ in het
Smithuyserbos – de Wolfsdreuvik. Het was een koude, maar
zonnige middag.
Dhr. Bouvy bleek een gezellige prater met veel kennis van
zaken. Hij vertelde hoe het landgoed in het bezit van zijn
vader is gekomen, die het stuk bos als 22- jarige heeft ge
kocht. Destijds werd er door speculanten al het oogstbare
hout verkocht. Vanwege het uitblijven van inkomsten werd
het bord “te Koop” geplaatst. Door slim onderhandelen
kwam het goedkoop in handen van de familie Bouvy. Het
torentje heeft zijn vader laten bouwen naar een voorbeeld
op het terras bij het huis van zijn oom. Het doel van dit
bouwwerk was om de spullen voor het werken in het bos
op te slaan en om je terug te kunnen trekken bij slecht weer.
Hij kreeg echter geen toestemming om daar een bouwwerk
te maken. Een vergunning werd alleen verleend voor ge
bouwen die de veiligheid konden vergroten, zoals een uit
kijktoren of een watertoren. Het ontwerp is toen zo aange
past dat het gebouw een uitkijktoren is geworden. 
Verder vertelde dhr. Bouvy hoe het bos tot stand is gekomen
en hoe hijzelf het beheer voert. Tot onze grote verrassing
mochten we, voordat we het bosgebied zouden bekijken,
ook het torentje van binnen zien.
 
Bouvy heeft als jongen zich al snel met de beplanting van

Foto: Lineke Braspenning
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Smithuyserbos          Foto: Gertjan Reichman

Over broedseizoen, honden en handhaven

Tekst: Rob Le Febre
 
Het broedseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 juli. Zo
staat het op veel bordjes aangegeven. De meeste wilde
dieren gedragen zich voorbeeldig en leggen hun eieren of
werpen hun jongen in deze periode.
 
Honden of eigenlijk meer hun bazen hebben vaak veel meer
moeite met deze bordjes. Ineens moet de hond aan de lijn.
Mijn trouwe viervoeter heeft daar gelukkig totaal geen
moeite mee omdat ze inmiddels aan de lijn net zo hard
loopt als los.
 
Als vrijwilliger van het Goois Natuur Reservaat voel ik mij
vaak extra verplicht om het goede voorbeeld te geven aan
anderen. Regelmatig maak ik een medewandelaar er op
attent dat de hond moet worden aangelijnd vanwege het
broedseizoen. De antwoorden die ik dan krijg, variëren van
grappig, begrijpend tot bot en onverschillig. “Dat maak ik
zelf wel uit!” valt onder de categorie botte antwoorden.
Vaak  hoor ik: “Bordjes? Ik heb nergens een bordje gezien.”.
Als ik ze vervolgens wijs op het groene GNR-bordje dat ze
net zijn gepasseerd, hoor ik vaak: “O, daar let ik eigenlijk
nooit op. Goed dat u het zegt. Ik lijn mijn hond direct
aan!”. Vaak doen ze dat dan ook om ze vervolgens 100 meter
verderop weer los te laten. Ik zucht dan. Wat  regelmatig
wel helpt, is wanneer ik zeg dat ik  zojuist een boswachter
zag die een fikse bekeuring uitdeelde aan een ongelukkige
die zijn hond niet had aangelijnd!
 
Gelukkig houden veel hondeneigenaren zich wel netjes aan
de regels. Pas geleden zei iemand tegen mij: “Een boswach
ter? Laat me niet lachen. Ik wandel hier al tien jaar en ik
heb hier nog nooit een boswachter gezien! Ja, af en toe zo’n
autootje dat over het fietspad rijdt. Bedoel je dat soms?”. 
Ik ging daar verder niet op in maar dacht bij mezelf wel:
deze persoon heeft wel een beetje gelijk. Ik zie ook zelden
een boswachter bij ons in het gebied (Hoorneboegse Heide
e.o.), wel af en toe een veeverzorger waar ik dan een
praatje mee maak.

 
In het weekend, dan zie ik helemaal geen boswachter wat
ik op zich toch wel vreemd vind omdat het dan juist op zijn
drukst is met bezoekers in de natuur. Dat is jammer want
een belangrijke taak is handhaving, zeker in de broedperi
ode. Dat begint al door je duidelijk te laten zien aan het
publiek. Ik pleit ervoor dat boswachters verplicht een
aantal uren per week over de heide en door de bossen
fietsen of wandelen, zeker nu er vanaf 15 juli ook geen
hondenuitlaatdiensten (de zgn. HUSsen) met meer dan 3
honden in de natuurgebieden van GNR mogen lopen. Regels
opstellen is niet zo moeilijk maar handhaven dat is andere
koek!  
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Kornoelje
Tekst en foto's: Jetse Jaarsma
 
Wie de Kornoelje-familie op wikipedia opzoekt vindt de
volgende beschrijving: “De Kornoeljefamilie (Cornaceae) is een
familie van tweezaadlobbige struiken en bomen. Een familie onder
deze naam wordt algemeen erkend door systemen van planten
taxonomie, maar de omschrijving van de familie wisselt sterk”. 
Het is echt zo’n plantenfamilie waarvan men nog niet
precies weet waar deze nu precies in de diverse systemen
past. Het belangrijkste plantengeslacht in deze familie is
echter altijd het geslacht Kornoelje (Cornus), met ruim 80
soorten. Het zijn doorgaans struiken of kleine bomen en in
twee gevallen meerjarige kruidachtige planten. De meeste
soorten zijn bladverliezend met kruiswijs tegenover elkaar
geplaatste bladeren. De bladeren zijn enkelvoudig en
hebben gave bladranden. De bladnerven zijn karakteristiek
sterk naar de bladpunt toe gekromd. De bloemen zijn klein
met duidelijk vier bloemdekbladen en vier meeldraden
ingeplant op een discus die nectar afscheidt. Ze hebben 
onderstandige vruchtbeginsels en één stijl. Het geslacht
Kornoelje wordt op grond van de vorm in een aantal onder
geslachten opgedeeld:  
 
1. Cornus. Deze groep bloeit in het vroege voorjaar, nog voor
het uitlopen van het blad. De viertallige bloempjes staan in
paarsgewijze okselstandige schermpjes langs de takken
(bloeiend hout) . Elk schermpje is aanvankelijk door een
viertal groengele schutblaadjes omgeven. De vruchten zijn
kersachtige steenvruchten (Cornelian cherries) die afhan
kelijk van de soort in kleur variëren van felrood (zoals bij
de Gele kornoelje) tot diepzwart. Het zijn grote stuiken tot
middelgrote bomen. Tot deze groep behoort de hier in
heemse Gele kornoelje (die gele bloempjes heeft).
 

2. Swida. Dit is met meer dan 30 soorten de grootste groep.
Het betreft doorgaans kleine tot middelgrote struiken. De
bloei vindt plaats in de voorzomer. De bloeiwijze is door

Cornus mas

Cornus sanguinea

gaans een tuil (schermvormige pluim) met viertallige witte
bloempjes. De vruchten zijn besachtige steenvruchtjes.
Ook hier is de kleur van de vruchten afhankelijk van de
soort. De hier inheemse Rode kornoelje heeft bijvoorbeeld
zwarte bessen en de vaak verwilderde Witte kornoelje (C.
alba) uit Oost-Azië en de eveneens vaak verwilderde Cana
dese kornoelje (C. sericea) dragen witte vruchten. Deze
laatste twee soorten zijn genetisch zo nauw verwant en
verweven, dat ze tegenwoordig als één soort worden gezien
(C. sericea).

Cornus sericea heeft witte vruchten

3. Chamaepericlymenum. Deze groep omvat een tweetal
kleine kruidachtige soorten. De Zweedse kornoelje (C. su
ecica) (inheems) en de Kruipende kornoelje (C. canadensis),
die in Nederland als bodembedekker wordt verkocht. Beide
soorten vormen 1-jarige spruiten vanuit een ondergrondse
wortelstok. In mei en juni bloeien beide soorten met
eindstandige gedrongen bloei-schermen met viertallige
bloempjes. De schermen worden omgeven door een viertal
grote groenwitte schutbaden, waardoor de bloeiwijze er uit
ziet als één grote bloem. De beide soorten zijn tijdens de
bloei gemakkelijk te onderscheiden. De Zweedse kornoelje
heeft donkerpaarse bloempjes terwijl die van de Kruipen
de- beige van kleur zijn. De soorten zijn erg nauw verwant
en vormen ook natuurlijke kruisingen.
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4. Benthamia. Deze groep komen we in Nederland alleen
als tuinstruiken tegen. De groep heeft vertegenwoordigers
uit Noord Amerika waaronder C. nutallii en C. florida en uit
Oost-Azië waarvan de Japanse kornoelje C. kousa hier erg
gewild is. De bloeiwijzen doen sterk denken aan de vorige
groep: oksel- en eindstandige bloei-schermpjes, die worden
omgeven door vier tot zes grote witte tot roze-rode schut
bladen. Bij de Aziatische soorten zijn de vruchtjes vergroeid
tot eetbare braamachtige schijnvruchten. De Amerikaanse
C. nutallii is wereldwijd de grootste soort. Hij leeft in de
ondergroei van Amerikaanse naaldwouden en bereikt daar
een hoogte van 30 meter.

Cornus Kousa bloei                      foto: Kees de kloet 

C. kousa schijnvruchten

Bij het inheemse karakter van de Gele en de Zweedse
kornoelje moet worden opgemerkt dat beide soorten in
Nederland op een uiterst puntje van hun areaal (natuurlijk
verspreidingsgebied) zitten. De Gele kornoelje komt eigen
lijk alleen in het zuiden van Zuid-Limburg van nature voor.
De echte inheemse Gele kornoelje is bijzonder zeldzaam.
Deze bloeit enkele weken later dan zijn aangeplante en
verwilderde soortgenoten, die hun genetische wortels in
Zuidoost-Europa hebben liggen.
 
Iets dergelijks geldt ook voor de Zweedse kornoelje. Deze
soort werd in Nederland voor het eerst pas in 1909 ontdekt
op enkele plekken in het noorden van Drenthe. De soort
wordt eigenlijk alleen inheems genoemd vanwege de na
bijheid van enkele populaties in Duitsland. Aanvankelijk
dacht men dat de soort hier mogelijk vanaf de ijstijd was
blijven hangen (ijstijdrelict), dit is echter niet waarschijn
lijk. Hoe het ook zij, de laatste Nederlandse populatie van
Zweedse kornoelje zit op de meest Zuidwestelijke punt van
het areaal van deze soort. 
 
De Rode kornoelje is waarschijnlijk vooral nog in het
Zuidoosten van ons land inheems. Bij deze soort loopt de

noordelijke areaalgrens dwars door ons land. In het noor
den van ons land komt rode kornoelje van nature niet voor. 
  
In het Gooi komen eigenlijk dus geen inheemse kornoeljes
voor. Toch kom je ze regelmatig in onze natuur tegen.
Veelal gaat het om aangeplante of verwilderde struiken.
Hoe herken je in het veld nu met welke Kornoelje je oog in
oog staat? Controleer altijd eerst even of het echt om een
kornoelje gaat. Het veldkenmerk voor kornoeljes is, dat als
men een blad bij de top en de steel pakt en voorzichtig in
twee stukken uit elkaar trekt, de bladhelften aan nerfvezels
aan elkaar blijven hangen. Bij de Rode kornoelje zijn de
twijgen aan de zonzijde vaak rood, de onderzijde van de
twijg is groen. Bij de Gele kornoelje zijn de twijgen meest
egaal olijf- tot diepgroen. Bij de Canadese/Witte kornoelje
zijn de twijgen meestal egaal van kleur. Dit kan variëren
van geelgroen tot knalrood, vaak zijn er lenticellen zicht
baar. Het blad van zowel de Gele als de Rode kornoelje is
grasgroen aan zowel boven- als de onderzijde. Bij beide
soorten heeft een blad 3 tot 5 nerfparen. Bij de Gele kor
noelje zijn in de nerfoksels aan de onderzijde van het blad
witte haarbosjes zichtbaar, zogenaamde okselbaarden
(loep). Het blad van de exoot is aan de onderzijde duidelijk
grijsgroen en heeft 5 tot 7 bladparen. 

Veldkenmerk: de bladhelften blijven aan de nerfvezels aan elkaar hangen

Er is in Nederland geen indrukwekkende lijst met diersoor
ten die op Kornoeljes gespecialiseerd zijn. Er zijn een paar
microvlindertjes zoals de kleine en de grote kornoeljegaat
jesmaker waarvan de rupsjes gaten in het blad vreten en
wat breder geïnteresseerde vlinders zoals de hageheld en
het boomblauwtje. Er is een kornoeljemineervlieg die
gangen in het blad vreet en een kornoeljegalmug, die
kleine knikkervormige gallen op het blad vormt. Ook heeft
Kornoelje zijn eigen luizensoort, de kornoeljeluis. Deze
luizen veroorzaken in het voorjaar de nodige schade aan
het blad. In de zomer verlaten deze luizen de struiken en
schakelen over op graswortels. De luizen vormen op hun
beurt weer een dankbare voedselbron voor diverse lieve
heersbeestjes. De bessen worden gegeten door vogels, die
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Oplossing puzzel 2021 - 2
 
  1. Platbuiklibelle vrouw
  2. Gelderse roos
  3. Boomblauwtje
  4. Groene jachtspin vrouw
  5. Krabspin met prooi
  6. Kleine vuurvlinder
  7. Klein geaderd witje
  8. Groene zandloopkever
  9. Look zonder look
10.  Bastaardkikkers
11.  Perenbloesem
12.  Pimpelmees
13.  Heikikker man
14.  Gevlekte witsnuitlibel vrouw
15.  Ooievaar
 
Er waren 4 inzendingen, waarvan 1 buiten mededinging,
die helaas geen van allen foutloos waren.
Dank voor jullie inzendingen!
 

zo weer bijdragen aan de verspreiding van de soort. Zowel
de Gele- als de Canadese kornoelje verspreiden zich boven
dien vegetatief door de vorming van ondergrondse uitlo
pers. 
 
De vruchten van de Gele kornoelje zijn eetbaar, maar wel
wrang van smaak. De besachtige vruchten van de Rode
kornoelje hebben een bittere smaak en zijn enigszins giftig.
Ze veroorzaken braken en diarree. Mogelijk komt dit door
de in de vrucht aanwezige glycosiden. Het gif kan worden
geneutraliseerd door verhitting.
 
In Nederland dateren de oudste archeologische vondsten
van Kornoelje van ongeveer 7500 jaar terug. Er zijn op
verschillende plekken in Zuid Holland visfuiken gevonden,
die zijn gemaakt van lange twijgen van de Rode kornoelje.
Ze werden tussen de 7500 en 5500 jaar geleden gemaakt. Er
zijn in middeleeuwse beerputten zaden gevonden van de
Rode kornoelje. Mogelijk stonden de vruchten op het menu
bij de middeleeuwers, maar het is ook bekend dat de olie
uit de zaden van Kornoelje als lampenolie werd gebruikt.
De vruchten van de Gele kornoelje zijn niet giftig en kunnen
worden verwerkt tot jam of compote. Ook zijn er recepten
waarin de vruchten worden gepekeld. In Italië zijn er al uit
de steentijd, diverse archeologische vondsten bekend van
pitten van de Gele kornoelje. Ook tegenwoordig worden
daar de vruchten van gele kornoelje in de keuken gebruikt.
 
Met name de Gele kornoelje werd geprezen om zijn medi
cinale eigenschappen. Hildegard von Bingen beschreef
deze struik onder de naam Erlitzboom. Zij raadde het aan
voor de behandeling van jicht, vond het heilzaam voor de
maag en gebruikte het voor de behandeling van vloeiingen. 
Ook werd het blad gebruikt om wonden te stelpen. Het blad
van kornoelje werd tot in de 19e eeuw verzameld en ge
bruikt als mest op de akkers. De struiken werden ook ge
bruikt in vlechthagen.
 
Het hout van Kornoelje is tegenwoordig niet van grote
economische betekenis, daarvoor is er gewoon te weinig
van beschikbaar. Het hout van Kornoeljes is bijzonder
zwaar en hard. Het is bovendien bijzonder schokbestendig
en ook nog buigzaam.  Het wordt tegenwoordig nog ge
bruikt voor draaiwerk, waar het zich bijzonder goed voor
leent. Het wordt vaak toegepast voor de productie van
stelen van zwaar gereedschap zoals hamers en bijlen. Een
bijzondere toepassing is ook de productie van drumstok
ken. Vroeger werden er ook tandraderen voor molens van
gemaakt. Het werd ook  gebruikt voor de productie van
houtskool ten behoeve van buskruit. 
 
Kornoeljehout werd vanaf de oudheid tot in de middeleeu
wen bijzonder gewaardeerd voor de productie van wapens.
Het hout is geschikt voor de productie van pijlen, speren
en lansen. Doordat het schokvast en buigzaam is, was het
ook geschikt voor de productie van bogen. De legendarische
boog van Odysseus, die alleen hij kon spannen, was ge
maakt van kornoeljehout.
Ook het paard van Troje zou uit kornoeljehout zijn gemaakt.
Dat zal aardig wat boompjes gekost hebben!
 

Foto: IVN.nl

Leer je groen
 
In april attendeerde Fred Jansen in dit blad al op de rijk-
dom aan online cursussen, webinars en podcasts die te
vinden zijn op de landelijke IVN site onder Natuuracade-
mie.
 
Daarnaast is er het platform Leer je Groen; een samen-
werking van verschillende natuurorganisaties. Je vindt
er verdiepende informatie over bijvoorbeeld weidevogels
en de stadsnatuur ontdekken met kinderen. Als lid van
IVN maak je gratis een account aan, zie onderaan deze
webpagina https://www.ivn.nl/natuuracademie/zelf-een--
cursus-volgen.
 
We hopen dit najaar de nascholing voor leden van IVN en
KNNV in het Gooi weer offline op te kunnen pakken. In
november staat de cursus Winterkenmerken loofbomen;
takkenwerk! op het programma. Kijk op https://www.ivn.
nl/afdeling/gooi-en-omstreken/nascholing en meld je aan.
 
Hilde van Xanten, coördinator nascholing IVN
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Boekbespreking
Tuinieren met wilde planten
 
 
Hoe krijg je een stukje natuur bij je huis, ook als je alleen
maar een balkon of dakterras hebt? Hoe kom je aan een
natuurrijke tuin vol biodiversiteit?
 
Het boek Tuinieren met wilde planten helpt je om je bal
kon, dakterras of tuin om te toveren in een stukje wilde
natuur. In dit ideeënboek geeft natuurkenner Martin Ste
vens een overzicht van mogelijkheden met wilde planten,
die ook bijen, vlinders en andere kleine dieren aantrekken.
 
Martin Stevens beperkt zich niet tot planten die van natu
re alleen in Nederland (en België) voorkomen, maar ook in
het gebied eromheen. Wilde planten die in het gebied
tussen Elbe, Seine, Marne en Noordzee voorkomen. Dat
leverde meer dan tweeduizend planten op! Daarbinnen
selecteerde de auteur de meest interessante wilde planten
waarbij het belangrijkste criterium was: planten die van
nature dienen als voedselbron voor insecten en andere
dieren.
 
Een tuin vol leven, een stukje natuur zelfs midden in een
dorp of stad. Juist die kleine stukjes natuur in een stedelij
ke omgeving zijn belangrijk. Dieren vinden er voedsel en
plekken om te schuilen en zich voort te planten. Mensen
vinden er ontspanning en verwonderen zich over de onge
looflijke verscheidenheid en vernuftigheid van de natuur.

 
Tuinieren met wilde planten laat zien hoe je zo’n eigen
stukje natuur creëert. Stevens geeft adviezen over hoe je
kunt beginnen met een natuurtuin, over waterpartijen,
groene daken, en welke planten, struiken en bomen je het
best kunt gebruiken. Daarnaast geeft hij lijsten van planten
die specifiek geschikt zijn voor zon, schaduw, dak- of ge
veltuinen.
 
Wie een grote tuin bezit, hoeft niet te vrezen dat hij wilde
planten te kort zal komen om de tuin te vullen. De prakti
sche gids Tuinieren met wilde planten biedt een schat aan
inspiratie. Hoeveel wilde planten de gids beschrijft en af
beeldt, weet ik niet precies, maar het zijn er talloze. Inclu
sief bomen, struiken en klimplanten trouwens. Zo com
pleet is deze gids. En aan het eind dus de overzichten voor
verschillende situaties. Planten voor in de schaduw, zon,
op het groene dak, de stapelmuur en geveltuin.
 
Het boek Tuinieren met wilde planten is een aanrader voor
iedereen die van zijn of haar tuin een fijn stukje natuur wil
maken. Ik raad het aan om dat te doen. Je geniet alle sei
zoenen van de fraaie bloemen, het mooie groen en natuur
lijk van alle dieren die je tuin bezoeken. En de wetenschap
dat je met je tuin ook de biodiversiteit om je huis helpt,
geeft ook nog eens extra voldoening.
 
Martin Stevens legde de basis voor zijn uitgebreide plan
tenkennis bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstu
die. Als beheerder van een bezoekerscentrum van Natuur
monumenten legde hij een heemtuin aan en bracht zijn
liefde voor de natuur over op vele bezoekers. Nu kweekt hij
wilde planten en is actief betrokken bij het Levend Archief
en Wilde Weelde.
 

Martin Stevens – Tuinieren met wilde planten | ISBN 978 90 5615 608 4 | paperback, geïllustreerd, 184 pagina’s | verkoop
prijs € 19,90
 
Fred Jansen
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Vogelkers
Tekst en foto: Harm Klinkenberg
 
Afgelopen herfst en winter heeft de gemeente Hilversum
een grote “schoonmaak” gehouden in de groengordel van
de Hilversumse Meent. De werkzaamheden  betroffen
snoei-, kap- en baggerwerkzaamheden. De vele wande
laars, zeker in de huidige Covid periode, die dagelijks  hun
rondje maken, waar onder ook ondergetekende, hadden zo
hun bedenkingen bij het vooral grove kap- en snoeiwerk.
 
Nu het voorjaar definitief is doorgebroken en de vele
soorten bomen en ontzettend veel wilde planten volop zijn
gaan bloeien, is het weer een prachtig mooi natuurgebied
en niet alleen maar zo een plantsoen. De grote verschei
denheid aan flora, afgewisseld met mooie waterpartijen,
eilandjes met broedende vogels, is voor de bewoners van
de Hilversumse Meent dan ook een geliefd wandelgebied
in hun directe woonomgeving.
 
De bomen die (medio mei) een opvallende bloeiwijze heb
ben, zoals de Vleugelnootboom, maar ook de (inheemse)
Vogelkers, vallen het meest op. Halverwege het wandelpad
van de groengordel staan aan beide kanten van het pad een
20-tal bloeiende Vogelkers (Prunus padus) bomen. Prunus
is de Latijnse naam voor pruim en Padus is het Latijnse
woord voor de Italiaanse rivier de Po. De boom heeft zijn
botanische naam te danken aan het feit dat hij in groten
getale aan de rivieroever van de Po voorkwam.
 
De (inheemse) Vogelkers (niet te verwarren met de Ameri
kaanse Vogelkers, die ook wel Bospest wordt genoemd)
bloeit overdadig in het voorjaar met trossen witte bloemen
die aangenaam geuren en door veel insecten worden be
stoven. Uit de bloemen ontwikkelen zich erwtengrote
steenvruchten  die, als ze rijp zijn, glanzend zwart kleuren.
Het vruchtvlees is bitter maar niet giftig. Wij mensen vin
den de vruchten dan ook niet verteerbaar. Vogels daaren
tegen wel. De Nederlandse naam duidt daar dan ook op.
 

Nadat de trossen met bloemen zijn uitgebloeid doet zich
de laatste jaren een merkwaardig verschijnsel voor. Aan
het begin van de zomer zien we een beeld dat steeds vaker
voorkomt: bomen en in dit geval de Vogelkers, die langzaam
maar zeker wordt “ingepakt” door een bouwwerk van
spinsels, gemaakt door de spinsel- of stippelmot. Spinsel
motten zijn zeer vraatzuchtig en groeien als kool. Begin juni
verpoppen de rupsen zich in de spinselwebben die dan al
gauw zijn uitgegroeid tot ware bouwwerken. De verwach
ting is dat dit ook dit jaar weer zal gebeuren.
 
De spinselmot is overigens niet gevaarlijk voor de gezond
heid. Je zult er geen uitslag of jeuk van krijgen zoals bij de
eikenprocessierups. De rupsen vreten van het blad en
maken de spinsels om zichzelf te beschermen tegen na
tuurlijke vijanden zoals vogels en sluipwespen. De bladlo
ze takken, ingepakt met witte spinsels, geven soms een
spookachtig effect. Voor de bomen zelf is het niet  erg, ze
zijn goed bestand tegen veelvraat en lopen later in de zomer
of het volgende voorjaar weer opnieuw uit. De verwachting
is dat ook dit jaar weer het bijzondere verschijnsel zal
plaatsvinden.
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Floron Basiscursus Flora
Tekst en foto Joke  Calis - van den Abbeele

In februari kwam er via de nog werkende app van de NGO
17-19 een berichtje over de Floron basiscursus Flora. Omdat
ik vond dat er aan mijn plantenkennis nog wel geschaafd
kon worden heb ik mij in geschreven. En wat ben ik daar
blij mee!
 
De cursus wordt via Zoom gegeven, wordt opgenomen en
de lessen zijn tot volgend jaar april onbeperkt terug te
kijken. Wie denkt dat het een droge, saaie boel is, ziet het
verkeerd. Er is veel variatie en bij elke les zijn mooie ver
diepende materialen. Dat we met ruim 800 man/vrouw
sterk deelnemen, onder wie totaal 5 mensen van KNNV/IVN
Gooi en Omstreken, merk je niet.
 
De 14 lessen worden gegeven door Stef van Walsum, een
jonge bevlogen florist, af en toe aangevuld door Gertie Pa
penburg, een oude rot in het vak. Verder zijn er nog een
stuk of tien moderatoren, die ondersteunen bij het becom
mentariëren van het ingeleverde huiswerk.
 
Er is wekelijks een uur les, met gelegenheid om via de chat
vragen te stellen. Dat uur is intensief met veel informatie,
maar ook met duidelijke uitleg. De basiskennis wordt de
gelijk aangebracht. In de lessen wordt ook regelmatig een
plant gedetermineerd m.b.v. Heukels’ Flora van Nederland
(24e editie), waardoor je er zelf ook steeds beter mee uit de
voeten kunt, al zijn vastlopers niet altijd te vermijden. Ik
ben er inmiddels achter welke stap ik bij de lessen biologie
op de middelbare school gemist heb, waardoor ik maar niet
door die Flora heen kwam. Nu lukt het steeds vaker. En kom
je er niet uit, dan zet je het met foto’s in de besloten Fa

cebook-groep en dan komt er antwoord van medecursisten
of moderatoren.
 
Het huiswerk is wekelijks een opdracht over het onderwerp
van de les van die week en vanaf les vier strepen we ook
wekelijks in een kilometerhok, dat iedereen gekozen heeft,
de planten die passen bij de les van die week. De flora speelt
daarin een belangrijke rol, maar ook apps als Obsidentify
worden volop gebruikt. Ik werk samen met Veronica van
der Meer - Smelt, met wie ik de cursus volg. Het samen
zoeken en bekijken wat we voor ons hebben is een mooie
uitdaging. We hebben het kilometerhok gekozen dat een
groot deel van Naarden Vesting en een stuk aan de zuidkant
daarbuiten omvat. We hebben geregeld dat we ook op ge
sloten delen van de Vestingwallen en buiten de paden
mogen komen.
 
Het huiswerk lever je in in de Facebookgroep m.b.v. foto’s
en bij behorende teksten. Als je niet met FB wilt werken
kun je ook al het huiswerk achteraf in een keer inleveren,
maar dan wordt het alleen kwantitatief beoordeeld. De
ondersteunende aanvullingen die we krijgen via Facebook
ontbreken dan. Als je de alle huiswerkopdrachten voldoen
de gemaakt hebt, krijg je na afloop een certificaat.
 
De cursus vraagt wel wat tijd. Er staat 5 uur per week voor,
maar in praktijk is het wel meer, gewoon omdat het zo leuk
is om mee bezig te zijn. Het wandeltempo zakt ook een heel
eind: er is zoveel te zien en te ontdekken onderweg en mijn
wederhelft kijkt en zoekt vrolijk mee! Veronica en ik gaan
vragen om een vervolg! Kortom: van harte aanbevolen!
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Tekst: Christine Tamminga
 
Kort na de sneeuw- en ijsperiode van afgelopen winter werd
ik door Vroege Vogels gevraagd mee te werken aan een
tv-uitzending over het Goois Natuurreservaat. Ik zou iets
gaan vertellen over de planten in het Laarder Wasmeer die
er zijn gekomen sinds het terrein gesaneerd is. Mijn reactie
was dat er waarschijnlijk weinig te zien zou zijn. Na hero
verweging van de redactie vonden ze toch dat ik iets aan
de uitzending zou kunnen bijdragen.
 
Dus liep ik op een koude winterdag in m’n eentje door het
Laarder Wasmeer aan de kant van ’t Laer. Ik wilde zelf eerst
eens gaan kijken wat er te zien zou zijn en waarover ik iets
zou kunnen vertellen. Inderdaad was de bodem verrassend
groen met allerlei kleine bladrozetten die zo de wintertijd
doorkomen. 
 
Rondkijkend langs de grillige waterlijnen zag ik verderop
ineens een takelwagen rijden gevolgd door een vrachtwa
gen. Daarachter sjokte een groep Schotse hooglanders.
Kwamen ze extra voer brengen? Daarvoor is toch niet zo
veel materieel nodig? Ik kon het niet bedenken en bleef
staan om te kijken wat er ging gebeuren.
 
Vanwaar ik stond had ik niet gezien dat er een dode koe in
een van ondiepe vennetjes lag. Die kwamen ze ophalen. Hij
werd omhoog gehesen en in de vrachtwagen gelegd. Snel
reden de wagens weer weg en stonden de Schotse hoog
landers besluiteloos precies op de plek waar ik langs wilde

Voorval in Laarderwasmeer

lopen. Oog in oog met veertien langharige koeien is wat
veel. En nergens zijn er schuilplekken in het open gebied.
De chauffeur sprak mij aan met “Je mag hier helemaal niet
komen”, maar verzekerde mij dat het ongevaarlijk was om
met een boog langs de bosrand de kudde te passeren. 
 
Van het GNR kwam ik te weten dat de vijftien koeien in het
Laarder Wasmeer-terrein met pensioen zijn en hier hun
oude dag mogen slijten met rustig ongestoord grazen. Af
en toe gaat er een dood. Het is niet waarschijnlijk dat de
dode koe verdronken is in het vele water dat er in de winter
is verzameld.
 
Een paar weken later ontmoette ik op het pad achter de
Anna’s Hoeveberg, waar een prachtig uitzicht over het
gesloten gebied te bewonderen is, Joost en Carla, de voor
malige redacteuren van Vroege Vogels. Ik vertelde hun van
mijn ervaring. De reactie van Joost was: “Dat klopt, want
op mijn dagelijkse ronde met de hond, tel ik altijd de
koeien en ik was er al een kwijt”. 
 
Ik ben ook een teller. Afgelopen zaterdag – het was toen
begin mei – liepen er nog steeds veertien koeien rond. En
om mijn verhaal te besluiten: ik had uiteindelijk gelijk. Mijn
bijdrage is niet in de uitzending gekomen. Er was in de
winter te weinig te zien. Ik heb wel van alles geleerd. Er
lopen reeën en dassen rond de Anna’s Hoeveberg. In de
uitzending waren nachtopnamen van ze te zien.

Foto: Joke Calis- van den Abbeele

22



Grote Ratelaar 23Juli 2021



www.editoo.nl

INDIEN ONBESTELBAAR:  

POLLUXSTRAAT 18 

1223 GB HILVERSUM


