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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
Dit zomernummer biedt weer een varieteit aan interessante ar
tikelen en aankondigingen voor natuuractiviteiten voor leden en
groter publiek. De redactie hoopt dat velen van jullie weer genie
ten van alle mooie dingen van dit seizoen.
 
Het interview is dit keer met de nieuwe directeur-rentmeester
van Goois Natuurreservaat, Karin Kos. We stellen het zeer op prijs
dat zij zich voorstelt aan ons. We werken veel met elkaar samen
en willen dat graag blijven doen in het belang van de natuur in
het Gooi.
 
Onlangs verscheen het IPBES-rapport over de wereldwijde afna
me van biodiversiteit. Er dreigen in de komende jaren 1.000.000
plant- en diersoorten uit te sterven. In de rubriek biodiversiteit
zet Harm Klinkenberg kort de belangrijkste oorzaken op een rij.
Het gaat hier niet over “de ver van mijn bed-show”. Het is goed
mogelijk dat binnen 50 jaar de Grutto, onze nationale vogel, de
trekduif en de dodo volgt.
 
Ik ben er van overtuigd dat verenigingen als IVN en KNNV een
belangrijke rol kunnen en moeten spelen in het voorkomen van
deze sombere voorspellingen. Wij kunnen helpen onze omgeving
bewust te maken, dat de natuur ook in onze eigen regio onder
druk staat en dat we daar wat aan kunnen doen.
 
Verder kijken we terug op de afstudeerdag van de IVN natuurgid
senopleiding. Er zijn 24 nieuwe gidsen die zich willen inzetten
voor onze mooie natuur vanuit verschillende overwegingen. We
horen binnenkort meer van hun activiteiten.
 
De uitgaansdag was een succes. Ongeveer 40 deelnemers hebben
genoten van bomenmuseum Gimborn in Doorn. Daarna werd er
gewandeld bij Renkum in het sprengengebied.
 
 Ik wens u als lid van de redactie veel leesplezier en een goede
zomer(vakantie) toe.
 
Jetse Jaarsma
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Toen we dit schreven was het begin mei. Na een paar warme
dagen in februari waait er weer een paar dagen een straffe
wind uit het noorden. De natuur is zo droog dat er af en toe
branden uitbreken, soms zelfs veroorzaakt door vandalis
me.  Door brandstichting werd in april een groot stuk van
de Laapersheide in de as gelegd. Het is de vraag of en hoe
de natuur zich hier zal herstellen. Dit biedt ons de kans om
nauwkeurig bij te houden wat de achtereenvolgende stadia
van ontwikkeling zijn. Komt er weer heide terug en hoe
gaat zich de fauna ontwikkelen. GNR heeft een mondeling
verzoek gedaan om dit te monitoren.
 
Dan nog even een terugblik op onze ledenvergadering. De
vergadering was zeer slecht bezocht. Naast het bestuur
kwamen slechts 4 leden opdagen. De negende persoon was
de voorzitter van IVN die als toehoorder de vergadering
bijwoonde. Onze voorzitter, Ellie Fluitsma, heeft aangekon
digd om zich komend jaar als haar bestuurstermijn afloopt,
niet meer verkiesbaar te stellen. Na negentien jaren mag
het stokje door een ander worden overgenomen.
 
Wij hopen natuurlijk dat enkele leden ons bestuur komen
versterken.  We vragen u met klem een steentje bij te
dragen. Word lid van ons bestuur. De KNNV is een leuke
club met mooie excursies, cursussen en leuke lezingen die
samen met IVN worden georganiseerd. Dat willen we toch
niet kwijt? Een bestuursfunctie kost enkele uren per week,
maar bedenk: vele handen maken het werk licht. Neem
contact met ons op.
 

We wensen iedereen een mooie zomer toe met veel waar
nemingen in het veld.
 
Jetse Jaarsma, Theo van Mens, Jaap van der Vliet en Ellie Fluitsma
 

Van het KNNV-bestuur
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In gesprek met ……..Karin Kos
Karin Kos (1960), woonachtig in Utrecht en geboren en
getogen in Hilversum is sinds 14 januari 2019 de nieuwe
directeur-rentmeester van Stichting Goois Natuurreser
vaat. De tijd is niet al te ruim dus we starten snel en ik vraag
over haar jeugd. “Mijn vader nam ons vaak mee naar de
Westerheide waar ik ook letterlijk de eerste stapjes heb
gezet. Hij heeft ons min of meer de liefde voor de natuur
bijgebracht. Bij mij resulteerde dat in een biologiestudie die
ik na mijn vwo-opleiding ben gaan volgen. Daarna voor de
klas van een middelbare school. Ontzettend leuk om te
doen”. Na enige tijd ging Karin samen met haar man Frans
voor zes jaar naar Afrika (Zambia, Malawi en Madagaskar)
en werkte daar voor de Voedsel en Landbouw Organisatie
van de VN (FAO) aan diverse projecten en programma’s
zoals educatie, anti-aids programma’s en visteeltprojecten.
 In Afrika werd ook hun dochter Lisa geboren. “Wat mij het
meest is bijgebleven uit die periode is de veerkracht en de
humor die de mensen daar hebben, hoe slecht ze het ook
hebben”
 
Na nog een aantal jaren bij het ministerie van Buitenland
se Zaken in Rome, het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit in Den Haag en elf jaar bij Rijkswater
staat, ziet Karin als ze nog bij Rijkswaterstaat werkt, haar
droombaan voorbijkomen: Gezocht directeur-rentmeester
Goois Natuurreservaat. “Ik dacht direct: Die functie is voor
mij! Dat is mijn droombaan, hiermee is de cirkel rond: terug
bij mens en natuur! Dat ik ook nog erfgooiersdochter ben,
heeft misschien meegespeeld. En kijk nu toch eens in wat
voor een mooie omgeving ik mijn werk mag doen!”
 
Enkele jaren geleden is er een transitie in gang gezet bij het
GNR. Wat is daar de status van? Karin: “Die is afgerond.
Functies zijn opnieuw beschreven. Vacatures worden inge
vuld. We gaan nog meer planmatig en projectmatig te 
werk. Iedereen gaat ervoor”.
Ik geef aan dat ik als vrijwilliger in het veld voor GNR qua
communicatie nog wel eens hoor dat de terugkoppeling
vanuit GNR naar een melder achterwege blijft. Men weet
daardoor niet zeker of de boodschap is doorgekomen. Karin
benadrukt dat het belangrijk is voor de communicatie dat
dit juist wel gebeurt. “En daar werken we hard aan”.
Punt van aandacht is de toenemende recreatiedruk onder
andere door hondenuitlaatservices en mountainbikers die
momenteel veelvuldig in de gebieden aanwezig zijn. Geke
ken wordt hoe de buren hiermee omgaan (Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten) en of er wellicht andere regels
voor moeten komen. Want dat de recreatiedruk steeds
hoger wordt zal niemand bevreemden!
 
GNR werkt ook met een klankbordgroep. Hierin zijn vrijwel
alle belangengroepen (waaronder ook de lokale IVN en
KNNV) die gebruik maken van de natuurterreinen van het
GNR vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen daar hun mening
geven over onderwerpen die voorbijkomen of die zij zelf
inbrengen. Ik vraag naar het belang van deze groep voor
GNR. Karin hierover: “Deze klankbordgroep is waardevol
voor ons omdat juist daar alle belangen samenkomen. Het
is goed denkbaar dat iemand van de Kynologenclub Gooi-
en Eemland een andere mening heeft over het gebruik van
de heidevelden dan iemand van de Vogelwerkgroep ’t Gooi
en Omstreken. Dat mag en dat is ook prima. Alle belangen
komen samen en daar kunnen we over praten. Ook als het

GNR zelf met een vraagstuk zit, kan deze groep bijdragen
aan een oplossing”.
Gevraagd naar het belang van de inzet van vrijwilligers,
antwoordt Karin: “Ja, duidelijk. Vrijwilligerswerk levert een
waardevolle bijdrage aan onze organisatie. Ik vond het dan
ook heel belangrijk om na mijn aantreden zo snel mogelijk
kennis te maken met de verschillende vrijwilligersgroepen.
Het is mijn intentie om mijn gezicht regelmatig te laten
zien bij de verschillende groepen”.
 
Ik vraag Karin wat zij zelf als één van de belangrijkste
speerpunten ziet om te realiseren tijdens haar directeur-
rentmeesterschap. Karin: “Ik hoop dat ik het tijdens mijn
periode voor elkaar krijg om alle natuurverbindingen tus
sen onze gebieden te realiseren om zo maximale biodiver
siteit te creëren. Daar zou ik heel erg blij mee zijn”. Is er ook
nog gebiedsuitbreiding te verwachten op korte termijn?
Karin: “Nou, dat is niet gemakkelijk. De mogelijkheid om
uit te breiden zal niet groot zijn. Maar als er kansen zijn om
de natuur in ’t Gooi te versterken, zullen we die zeker be
nutten”.
 
Heeft Karin nog tijd voor hobby’s? Karin: “Jazeker! Ik heb in
Utrecht een moestuin waar ik regelmatig sta te schoffelen
en (lachend) verder ben ik ook nog kippenboer: vier kriel
kippen die thuis vrij rondscharrelen!” Aangezien de volgen
de afspraak voor Karin alweer voor de deur staat, besluit ik
met de vraag of Karin ook lid is van IVN ’t Gooi. Karin: “Ik
ben geen lid van het IVN. Ik heb in het verleden wel de IVN
Natuurgidsenopleiding gevolgd”.  Wij nemen afscheid en
terwijl Karin direct doorgaat naar haar volgende afspraak,
maak ik buiten nog wat mooie foto’s van de viervleklibel
die hier bij het hoofdkantoor van GNR veelvuldig voorkomt!
Ik zie ook futen met jongen en een aalscholver op een tak.
 Zeker geen straf om hier te mogen werken!
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Het verschil
Kleine zonnedauw en ronde zonnedauw
 
Hoe zonnedauw eruit ziet, zullen de meeste natuurliefheb
bers wel weten. Zelfs mensen die voornamelijk geïnteres
seerd zijn in vogels of paddenstoelen en bijna nooit naar
planten op zoek gaan, zullen deze vrij kleine plantjes on
middellijk herkennen. Zonnedauw is anders dan de mees
te andere planten. Het heeft weinig bladgroen, althans dat
lijkt zo omdat in het blad het rood overheerst en niet het
groen. Dat het een vleesetende plant is, zullen de meeste
natuurgidsen hun publiek ook wel kunnen vertellen. Een
uitgestoken vinger zal niet snel verteerd worden. Het zijn
vooral kleine vliegjes en muggen die het moeten ontgelden.

ronde zonnedauw met prooi   foto: Jaap v.d. Vliet
 
Ze komen voor op plaatsen waar je als plant niet veel kunt
halen: op zeer voedselarme, zure plekken. Van nature op
veengrond maar ook op plaatsen waar de tegenwoordige
mens de bodem kaal gemaakt heeft om nieuwe natuur te
maken.  Zonnedauw maakt dankbaar gebruik van dat soort
plekken en koloniseert als één van de eerste soorten de lege
grond. Omdat zonnedauw niet alleen afhankelijk is mine
ralen uit de bodem, maar ook binnenvliegende insecten kan
verteren, kunnen deze planten hier onder zeer arme om
standigheden overleven.
 
Op de bladeren staan kleverige haren die aan het eind een
druppel hebben. Hierin zitten lijmstoffen om de vangst mee
vast te houden en mierenzuur waarmee de eiwitten van de
gevangen insecten opgelost worden. Is een insect gevan
gen, dan rolt het blad zich op en verteert het onfortuinlijke
beestje binnen enkele dagen.
 
Als zonnedauw zich eenmaal op een kale bodem gevestigd
heeft dan zijn er in korte tijd heel veel exemplaren te vin
den. Daarvoor heeft de plant de volgende strategie ontwik
keld: op de verdorde bladeren ontstaan vegetatieve broed
knoppen die in de moslaag overwinteren. Het volgende jaar
ontstaan hieruit nieuwe planten. Nieuwe plekken kunnen
alleen gekoloniseerd worden door verspreiding van zaad
dat bijvoorbeeld met vogelpoten meegereisd is.
 
De druppels aan de uiteinden van de klierharen drogen door
de warmte van de zon niet op. Integendeel, ze worden onder
invloed van zonlicht alleen maar groter. Aan dit verschijn
sel heeft de plant zijn naam: zonnedauw, dauw door de
zon, te danken.

blad ronde zonnedauw   foto Jaap v.d. Vliet.
 

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)  Foto: Jaap v.d. Vliet

Lange zonnedauw (Drosera anglica) Foto: Aad Kop
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Het verschil
In onze natuurgebieden groeien twee zonnedauwsoorten:
de kleine zonnedauw (Drosera intermedia) en de ronde
zonnedauw (D.rotundifolia). Hoe zijn ze te onderscheiden?
Het duidelijkste verschil is te zien als de planten bloeien.
De witte bloemetjes lijken boven de vegetatie te zweven
omdat de stengels heel dun zijn en in kleur wegvallen tegen
de roodbruine achtergrond van de bodem en het blad.
Bij de ronde zonnedauw komt de stengel recht omhoog uit
het midden van de bladrozet. De bladeren van deze rozet
liggen naar alle kanten uitgespreid plat op de grond. Dat
maakt dat ze heel goed op veenmos kunnen groeien door
dit een beetje naar de achtergrond te drukken.
De bloemstengel van de kleine zonnedauw maakt onder
aan een knik en komt zijdelings uit de rozet. Doorgaans is
deze minder hoog dan van de ronde soort. De bladeren van
de kleine zonnedauw staan meer omhoog gericht.

ronde zonnedauw (rechte bloeisteel - in het midden)
kleine zonnedauw (bloeisteel naar de zijkant)

 
In de Nederlandse flora staat nog een derde soort: de lange
zonnedauw (D.anglica). Die is uiterst zeldzaam; komt op
slechts één plek in Nederland voor. Vorig jaar mocht ik met
de boswachter mee die het kleine overgebleven groepje wist
aan te wijzen. Inderdaad zijn de rozetbladeren langwerpig.
 
Christine Tamminga

Nascholing
Plantenziekten
 
Essentaksterfte, buxusmot, vallende takken bij plata-
nen… Plantenziekten en aantastingen komen voortdu-
rend in het nieuws en hebben soms grote gevolgen voor
het  landschap. Ook als je een excursie geeft in de natuur
kom je allerhande ziekten en vraatsporen tegen. Hoog tijd
om hier meer over te leren! Dat kan bij de nascholings-
cursus Plantenziekten.
 
In deze cursus behandelen we veel voorkomende plan-
tenziekten en aantastingen aan planten. We maken ken-
nis met de verschillende typen ziekteverwekkers en de
symptomen die je kan zien. Hierbij kijken we zowel naar
bovengrondse als ondergrondse aantastingen. En uiter-
aard komen actuele ziekten en plagen aan de orde. Een
tussentijdse opdracht maakt deel uit van deze cursus.
 

Wanneer:
maandag 26 augustus lesavond 19.30-22.00,
maandag 9 september lesavond 19.30-22.00,
zaterdag 14 september excursie 9.30-12.00.
Houd deze vrij in je agenda!
 

Waar:
Lesavonden worden in de Infoschuur gehouden, de
startplaats van de excursie wordt later bekend gemaakt.
 
Deze nascholing is gratis voor leden van IVN en KNNV.
We gaan ervan uit dat je een actieve gids bent (of wilt
worden).
 
Aanmelden via de mail: nascholing@ivngooi.nl.
 
Kijk voor meer informatie op de nascholingspagina op de
website: https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/
nascholing.
Ten slotte: heb je een idee voor een onderwerp voor na-
scholing, laat het me weten via nascholing@ivngooi.nl.
 
Michaël Gründeman
 
 
 

Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella)- foto: Michaël Gründeman 
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Walnoot of okkernoot
Walnoten zijn bomen van vruchtbare grond. Het is dan ook
geen wonder dat je ze in het Gooi niet zo vaak aantreft. Ze
komen in Nederland al ongeveer 2000 jaar voor. Toch heet
een walnoot niet inheems, maar wordt een archeofyt ge
noemd. Dit zijn planten die voor het jaar 1500, voor de
ontdekking van Amerika, in ons land terecht zijn  gekomen.
De walnoot (Juglans regia) reisde mee in de bagage van de
soldaten die hier in de eerste eeuw voor onze jaartelling
ons land binnen marcheerden. Het is een boom die al heel
lang met mensen verbonden is.
 
De walnotenfamilie (Juglandaceae) telt acht geslachten
waaronder de Hickories (Carya) en de vleugelnoten (Ptero
carya) en totaal ongeveer 60 soorten. Het zijn vooral
boomsoorten uit de tropen en subtropen van het Noorder
lijk halfrond. De walnootboom behoort tot het geslacht
Juglans. Dit geslacht telt ruim 20 soorten waaronder ook de
zwarte walnoot (Juglans nigra) uit Noord-Amerika,  die hier
soms als straatboom wordt gebruikt. Walnoten groeien in
de eerste 60 tot 80 jaar van hun leven op tot een hoogte van
ongeveer 20 tot 30 meter. Ze worden doorgaans niet ouder
dan 150 tot 160 jaar, maar er zijn ook exemplaren van on
geveer 300 jaar bekend. De schors is lichtgrijs en aanvan
kelijk glad. Met de jaren wordt deze dikker en scheurt diep
in. Walnoot vormt stevige twijgen. Opvallend zijn de
hartvormige bladlidtekens en het, bij schuin doorsnijden,
geladderde merg.  Het  blad is oneven geveerd met twee tot
vier jukken en een vrij groot eindblaadje. Blaadjes zijn 6 tot
15 cm lang en 2 tot 6 cm breed, gaafrandig en elliptisch van
vorm. Ze geven bij kneuzen een aromatische geur af.
 

Walnoten zijn eenhuizig en echte windbestuivers. De
mannelijke bloemen zijn in dikke hangende katjes gegroe
peerd aan de top van de nieuwe zijtwijgen. Ze komen rond
dezelfde tijd uit als bladknoppen tussen april en mei. Elk
bloempje heeft 10 tot 36 meeldraden. Vrouwelijke bloemen
verschijnen meestal per paar aan het uiteinde van de tak
ken. Ze hebben geen bloemblaadjes, alleen twee prachtige
veervormige stempels. De vruchten hebben een vlezige
schil, die een noot bevat met twee houtige kleppen, hier
binnen zitten een tweetal oliehoudende hersenvormige
zaadlobben. Tot enkele jaren geleden werden deze vruch
ten steenvruchten genoemd, maar inmiddels is vastgesteld
dat de vlezige schil een bladachtige oorsprong heeft.
Hierdoor is de walnoot een echte noot geworden. De noten
zijn rijp rond september-oktober. Ze worden net als eikels
verspreid door diverse kraaiachtigen, eekhoorns en niet in
de laatste plaats door mensen.
 
Walnoten hebben in Nederland weinig natuurlijke vijan
den. De meest voorkomende is de walnoot-bladmijt die
blaasachtige vergroeiingen aan de blaadjes veroorzaakt.
Daarnaast zijn er nog een aantal schimmels die het blad en

Mannelijke bloeiwijze

vrouwelijke bloeiwijze
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Daarnaast zijn er nog een aantal schimmels die het blad en
soms ook de vruchten aantasten.  Ze hebben fraaie namen
als  walnootbladgast (Microstroma juglandis),  walnootuit
breekkogeltje  (Diaporthe juglandina)en het walnootbla
dinktpuntje (Ophiognomonia leptostyla). Ook hebben zich
een aantal bladluizen op walnoot gespecialiseerd. De
walnootbladluizen (Panaphis juglandis) en Chromaphis
juglandicola zijn hier voorbeelden van.  Gemeen genomen
weet walnoot zich echter aardig tegen vraat en aantasting
te weren.  De bladeren hebben een hoog tanninegehalte,
wat door de meeste insecten niet wordt gewaardeerd. In de
groene delen wordt een henna-achtige stof gevormd, die
juglon wordt genoemd. Door de afbraak van gevallen blad
komt deze  stof in de bodem terecht.  Juglon heeft een kiem-
en groeiremmende werking op veel plantensoorten.   De
grond onder notenbomen, vooral onder J.nigra,  is daarom
vaak spaarzaam  begroeid. 
 
Waar de walnoot precies vandaan komt is niet volledig
bekend.  Voor de laatste ijstijd had de walnoot waarschijn
lijk al een areaal dat zich uitstrekte van Europa tot diep in
Azië.  Tijdens  de ijstijd werd de walnoot teruggedrongen
in geïsoleerde warmere gebieden in Zuid-Europa, Turkije,
Iran, Centraal Azië en China.  Na de laatste ijstijd ongeveer
10.000 jaar geleden,  heeft de walnoot zich weer vanuit deze
plekken opnieuw verspreid. Uit archeologische vondsten is
gebleken dat  walnoten al ruim 9000 jaar door mensen
worden gegeten.  De mens heeft waarschijnlijk ook sinds
de laatste ijstijd een enorme  rol gespeeld bij de versprei
ding van de walnoot.
Walnoot is natuurlijk het bekendst vanwege de noten.  Een
walnoot draagt vrucht vanaf een leeftijd  van ongeveer tien
jaar.  De hoogste productie  van noten ligt tussen het 60e
en 80e  levensjaar van een boom. Een boom op een goede

standplaats produceert dan gemiddeld 55 kg noten per
jaar.  In goede jaren kan dit zelfs 150 kg bedragen. Wereld
wijd wordt jaarlijks tussen de drie- en vier- miljoen ton
walnoten geproduceerd. Ze worden vers of gebrand gegeten
en ze leveren ook een uitstekende kwaliteit spijsolie. Ge
konfijte jonge noten werden in de negentiende eeuw, veel
gebruikt in de banketbakkerij. Uit afkooksel van  de vlezige
bolsters rond de noot wordt een rode kleur-/verfstof gewon
nen.
 
Walnoten  produceren vrij zacht hout van lage dichtheid.
 Het wordt toegepast in de meubelindustrie en voor betim
mering,  parket, snij- en draaiwerk.  In de beeldhouwkunst
wordt het gebruikt vanwege het contrast tussen zijn
lichtgrijze spinthout en zijn donkerbruine hart.  Ook voor 
fineer is het hout van walnotenwortels zeer  gewild.  Wal
notenhout wordt ook gebruikt voor de productie van ge
weerkolven. Ik heb mij laten vertellen dat in Frankrijk
boeren  vanuit de overheid werden gesubsidieerd om
walnoten te planten voor de productie van geweerkolven
voor het leger.
Walnoten werden en worden veelvuldig toegepast in de
volksgeneeskunde. Uitwendig werden bladextracten ge
bruikt voor de behandeling van bijtwonden, de bestrijding
van schurft en hoofdluis,   de behandeling van acné en witte
vloed. Thee van het blad werd gebruikt als wormkuur, als
bloedzuiverend en bloeddrukverhogend of bloedsuikerver
lagend  middel. Jonge noten werden gebruikt bij de behan
deling van kies- of  oorpijn.
 
De van origine Keltische naam walnoot is een samentrek
king van de woorden  “welsh nut”, wat zoveel als “noot van
de vreemdelingen” betekent. Met die vreemdelingen wer
den waarschijnlijk de Romeinen aangeduid. Er  bestaan in
Zuid-Europa veel mythen over de walnoot. Zo was walnoot
gewijd aan Jupiter/Zeus.  De Latijnse naam Juglans is een
samentrekking van “Jovis glans” wat zoveel als “eikel van
Jupiter” betekent, een enigszins dubbelzinnige naam.   Van
oudsher is walnoot een erotisch symbool vanwege de ge
lijkenis met testikels. Er bestaan tal van  zegswijzen in de
trant van “waar veel noten zijn, zijn ook veel kinderen”.  In
sommige streken bij onze oosterburen, wordt bij de geboor
te van een zoon  nog altijd  een walnoot geplant.  
 
Maar de walnoot heeft ook vrouwelijke verwijzingen: Vol
gens de oude Grieken, werd  Dionysos verliefd op konings
dochter Carya. De prille liefde werd door de jaloerse zusters
van Carya verraden aan hun vader, die de God ter verant
woording riep.  Dionysos werd driftig en veranderde vader
en de jaloerse zusters in steen.  Carya was ontroostbaar en
daarom veranderde hij haar in de eerste walnoot.
 
Augustinus gebruikte de walnoot als symbool voor Chris
tus. De groene bolster zag hij als het vlees, de notendoppen
als het gebeente en de hersenvormige noothelften als de
geest.  De noot ontkiemt uit de geest en vormt een boom
die vele nieuwe noten vormt. Voor Augustinus was en is 
de walnoot ons geloof, dat steeds nieuwe  vruchten voort
brengt. Ik vind dat best een mooie gedachte.
 
Jetse
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Biodiversiteit(je)
Klimaat staat op de agenda, nu de natuur nog
 
Met bovenstaande kop openden diverse dagbladen op 7 mei 2019 hun voorpagina. Onderwerp: een 1800 pagina’s tellend
rapport dat door het VN Biodiversiteitpanel IPBES werd gepresenteerd.
Het IPBES (Intergouvernementeel Platform Biodiversiteit en EcoSystemen) is een onafhankelijk orgaan dat in 2012 in het
leven is geroepen door 132 landen en een aantal VN-organisaties. Het doel van het Ipbes is om de  ‘wetenschap over de
staat van de natuur’ en ‘beleidsmakers’ dichter bij elkaar te brengen om zo een bijdrage te leveren aan het beschermen
en het duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen.
 

Eén-miljoen soorten dreigen uit te sterven
 
Het Ipbes-rapport gaat uitvoerig in op ecosystemen wereldwijd en de daarin vertegenwoordigde biodiversiteit. Deze
ecosystemen zijn cruciaal voor het voortbestaan van leven op onze planeet. Het is ondoenlijk om een verkorte versie
van dit rapport in dit artikel op te nemen. Het gaat mij vooral om bewustwording van een schokkende conclusie uit dit
rapport, dat is samengesteld door 500 experts uit 50 landen.
Van de acht-miljoen soorten op aarde dreigen er één-miljoen op korte termijn uit te sterven. 
 

Is het tij nog te keren?
 
Het is voor het eerst dat de wetenschap inzichten over de teloorgang van soortenrijkdom zo gedegen bij elkaar heeft
gevoegd. Men is unaniem van mening dat de boodschap alarmerend is. De ecosystemen waarvan wij en alle andere
soorten van afhankelijk zijn, gaan harder achteruit dan ooit. “Het paradijs op aarde is niet meer” . Deze constatering
staat niet los van het klimaatprobleem. De opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit gaan hand in hand.
In het rapport worden de belangrijkste oorzaken genoemd:
 
- de groei van de wereldbevolking,
- een groeiende consumptie per hoofd van de bevolking,
- meer milieuschade per eenheid product
- en vooral een gebrek aan duurzaam beheer en verantwoordelijkheidsbesef.
 

Waar te beginnen?
 
Het Ipbes rapport roept dan ook op tot beperking van de bevolkingsgroei, minder consumptie, minder ongelijkheid en
beter natuurbeheer. 
De beleidsmakers zijn er in ieder geval van overtuigd, dat behoud van natuur en biodiversiteit kan worden gecombineerd
met een goed leven voor de hele mensheid en met het beteugelen van klimaatverandering.
Dat is het goede nieuws van Ipbes: “de mens vernietigt meer dan ooit, maar kan zijn leven nog steeds beteren”.
Daarvoor is vooral het besef nodig dat kwaliteit van leven niet gelijk staat aan meer consumptie, maar dat er minder
moet worden geconsumeerd en weggegooid, dat de sociale en economische ongelijkheden worden weggewerkt, dat  
schade aan de natuur wordt meegewogen in alle economische activiteiten  en dat de mens leert om te gaan met de
natuur.
Volgens het rapport moet  natuurbehoud en behoud van biodiversiteit hoger op de agenda worden gezet, die nu vooral
wordt gedomineerd door klimaatverandering. beide doelen kunnen en moeten samen worden aangepakt. 
Het rapport moet als  basis dienen voor een nieuw wereldwijd biodiversiteitsverdrag, dat de aangesloten lidstaten eind
2020 in Beijing in China, willen vaststellen in navolging van het VN-klimaatakkoord van Parijs.
 

Deltaplan
 
Elk land moet een soort Deltaplan voor biodiversiteit maken aldus hoogleraar ecologie Louise Vet.  Zij is in Nederland
de drijvende kracht achter het landelijke Deltaplan Biodiversiteit. Daarin ontwikkelen kennisinstellingen, bedrijven,
natuurorganisaties en boeren, samen plannen voor grootscheeps natuurherstel. In het algemeen is men van mening dat
de overheid als eerste aan zet is voor het opstellen van regels en kaders. Op kleine schaal is er veel mogelijk om meer
groen te creëren. Denk vooral aan achtertuinen die nu vaak vol tegels liggen, of woonwijken zonder groen. Als dat
verandert krijgen bestuivende insecten, vogels en kleine zoogdieren meer kans.  
 
Mocht je je nog meer willen verdiepen in deze materie, dan verwijs ik je naar een samenvatting van het rapport dat te
vinden is op: ipbes.nl.
 
Harm Klinkenberg
.
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Idylle bij
bezoekerscentrum
Natuurmonumenten in ’s-Graveland
 
Dat de biodiversiteit hard achteruit holt, is geen nieuws
meer. Zo’n 2 miljoen hectare aan eerder geschikte groei
plaatsen voor wilde bloemen is verdwenen in ons land. Er
is steeds minder ruimte voor natuur.
 
Natuurmonumenten is een campagne gestart voor meer
ruimte voor wilde bloemen, want met name deze wilde
bloemen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. En dus
is bij het bezoekerscentrum in ’s-Graveland gestart met een
bloemenweide van 4,8 hectare groot. Met hulp van school
klassen is het perceel ingezaaid: de kinderen maakten eerst
zelf zaadbommetjes die daarna werden uitgegooid over de
akker. Dat wordt vast heel mooi, met al die klaprozen, bo
terbloemen, margrieten, korenbloemen en nog veel meer.
 
Artikel: Maartje Hogenboom
Foto: Harm Klinkenberg
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Uitgaansdag zaterdag 15 mei 2019
December vorig jaar werkten we de plannen uit voor deze
uitgaansdag en maakten we in stromende regen de eerste
afspraken voor ons bezoek. Nu, inmiddels een half jaar
verder, hangt er net als toen een pikzwarte hemel boven
ons hoofd, royaal gevuld met fikse regenbuien. Vandaag
hebben we onze IVN/KNNV Uitgaansdag. Hoe moet dat
verder…?
Hoe donker en dreigend de wolken er ook uitzien bij ons
vertrek vanaf station Bussum Zuid, de deelnemers aan onze
uitgaansdag stappen met opmerkelijk zonnige gezichten
de bus in, vol vertrouwen dat het een mooie dag gaat
worden. Gelukkig wordt hun vertrouwen niet beschaamd.
Na wat schermutselingen tussen zon en wolken wijkt de
regendreiging en laat de zon zich steeds vaker zien. Het
blijft zowaar de verdere dag droog!
 
Het is een uur rijden naar het Nationaal Bomenmuseum
Gimborn, dat met 29 hectare het grootste exotische bomen
park van Nederland is en erfgoed van de Duitse inktfabri
kant Max von Gimborn. We arriveren vroeg en de koffie
staat klaar in het charmante ontvangsthuisje. De tuin is op
dit uur nog vrij van andere bezoekers, dus het prachtige
parklandschap met 3000 verschillende bomen en struiken
uit de hele wereld is aanvankelijk helemaal voor ons. We
kunnen naar keuze vrij door de tuin zwerven, met een
plattegrond in de hand systematisch rondwandelen of een
educatief paaltjespad volgen. Of, en dat is misschien nog
mooier, onder leiding van floristisch veelweter Jetse
Jaarsma, een rondgang maken door de museale bomen- en
struikencollectie. Vol verwachting gaan we de tuin in. De

aankomst bij Gimborn-arboretum

rododendron-explosie van een maand geleden is voorbij,
maar  tulpenboom, lepelboom of berglaurier tonen zich op
hun mooist. Als natuurliefhebber blijf je je verbazen over
de grote verscheidenheid aan bomen- en plantensoorten,
al die de bloem- en bladvormen en de vele soorten groen.
Door alle regen van de afgelopen nacht en ochtend zijn veel
geuren vrijgekomen en de tuin ruikt heerlijk schoon. Hier
kan je gemakkelijk uren doorbrengen en dat doen we.

Magnolia

 
Langs een de Neder-Rijn gaan we op weg naar onze volgen
de bestemming. Bij het bezoekerscentrum van de Stichting
Renkums Beekdal worden we opgewacht door onze gidsen.
Na het zien van een wat te lang durende film over het gebied
gaan we in twee groepen op weg voor een korte of langere
wandeling. Tot 2006 was dit industriegebied. De lokale
papierindustrie onttrok zoveel water aan de bodem dat
alles verdroogde en veel natuurwaarden verdwenen leken.
Achteraf bleek nog veel in potentie aanwezig te zijn. Na een
unieke en succesvolle samenwerking tussen diverse par
tijen werden de bedrijven verplaatst en werd het terrein na
herinrichting teruggegeven aan de natuur. Dat bleef niet
zonder gevolgen. Sneller dan verwacht volgde een veelzij
dig natuurherstel. Het bekenstelsel fleurde op en begon
vitaal te stromen. De oorspronkelijk natuur keerde terug!
We volgen onze gidsen door het beek begeleidende bos en
komen uit bij een vlonderpad dat over het laagste deel van
het dal voert. We hebben het geluk hier op het juiste mo
ment te zijn want we worden verrast door een prachtige
zee van bloeiende ratelaar en tal van orchideeën en andere
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soorten die het beekdal als habitat hebben. Even verderop
komen we restanten tegen van vroegere bedrijfsgebouwen
die op originele wijze als landschapskunst in de natuur zijn
opgenomen. Heel mooi gedaan!
 
In de Panoramahoeve in Bennekom sluiten we dag af met
de gebruikelijke pannenkoek. Bij terugkeer in Bussum Zuid
tikken kleine regenspetters voorzichtig tegen de voorruit
van de bus. Maar daar blijft het bij. Het is een geslaagde dag
geworden. De jaarlijkse IVN/KNNV-uitgaansdag is een
goede traditie!
Wouter Nugteren
 

Rietorchis en grote ratelaar
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In de zanderij Crailoo, ten noorden van het Mediapark
Hilversum, zijn in het najaar van 2018 werkzaamheden
uitgevoerd door het Goois Natuurreservaat om de natuur
kwaliteit te verbeteren. Een deel van de voedselrijke gras
landen werd afgegraven en tegelijkertijd werden de vlon
derpaden en een trap vernieuwd. Alle werkzaamheden zijn
nu afgerond. Mede door de droogte groeit er op dit moment
nog weinig, maar de verwachting is dat zich bijzondere
vegetaties zullen ontwikkelen.
 
Ongeveer 20 jaar geleden werd de zanderij als natuuront
wikkelingsproject ontworpen door landschapsarchitecten
bureau VISTA. In het plan van toen werd een agrarisch
grasland in de zanderij omgevormd tot een afwisseling van
grasland, waterpartijen en eilanden. De vrijgekomen grond
werd gebruikt voor de aanleg van de natuurbrug Crailoo en
een afschermende grondwal met daarop een fietspad langs
de Naarderstraat. Er is toen gekozen om de waterpartijen
en eilanden rechthoekige vormen te geven om zichtbaar te
maken dat het landschap hier door mensenhanden is ge
maakt. Door verschillende maaiveldhoogtes te kiezen voor
verschillende eilanden werd een uitgangssituatie ge
creëerd voor verschillende soorten planten en dieren. Een
deel van het agrarisch grasland bleef daarbij behouden.
 
In de 20 jaar na de natuurontwikkeling, heeft de zanderij
zich ontwikkeld. Voor het Gooi bijzondere plantensoorten
zoals o.a. Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan, Kleine
Zonnedauw en Veldrus vestigden zich op de plaatsen waar
de voedselrijke bovenlaag van het agrarisch grasland is
verwijderd en voldoende vocht aanwezig is. De niet afge
graven agrarische graslanden bleken aantrekkelijk voor de

Natuurontwikkeling Crailoo
grazende koeien en schapen in het natuurgebied, maar
door de voedselrijkdom en voor planten onbereikbaar
grondwater was de vegetatieontwikkeling matig te noe
men.
 
Om die reden is in 2018 meer voedselrijk grasland afgegra
ven, waarbij in lijn met het ontwerp van VISTA rechthoe
kige maaiveldverlagingen zijn aangebracht, waarbij de
oevers van de bestaande waterpartijen niet zijn gewijzigd.
Bij het maken van de keuze voor de ontgravingsdiepte is
gekeken naar de vegetaties op de bestaande eilanden. De
maaiveldhoogte van de meest diverse en bijzondere vege
tatietypen is voor een belangrijk deel overgenomen in de
nieuwe ontgravingen. Daarbij is wel variatie aangebracht
in maaiveldhoogte, zodat plant en dier kan meebewegen
met hoge en lage grondwaterstanden. Er zijn ook poelen
aangebracht die kunnen fungeren als visvrije voortplan
tingswateren voor amfibieën en andere watergebonden
diersoorten. In de waterpartijen van de zanderij komen
namelijk in elk geval Zonnebaars en Koi karper voor door
illegale introducties.
 
Bij de graafwerkzaamheden werd iets minder dan 10.000
m3 grond afgegraven waarbij een geschikte uitgangssitua
tie werd gecreëerd voor ruim 1 hectare nieuw vochtig
schraalgrasland onder invloed van grondwater. Bij het
graafwerk kwamen diverse zwerfkeien naar boven die
waarschijnlijk bij de ontzanding van de zanderij in het
zuidelijk deel van de zanderij zijn begraven. De stenen zijn
nu gebruikt om steenhopen  en een stapstenen pad door
de nieuwe ontgravingen te maken.
Omdat het grondwater nu uitzonderlijk laag staat, zien de
ontgravingen eruit als droge zandbakken. Er zijn zelfs
kinderen gesignaleerd die hier nu zandkastelen maken. De
verwachting is dat het zand dit jaar of anders volgend jaar
begroeid zal raken. Er is op een aantal droge plaatsen
maaisel van struikheide verspreidt en het voornemen is om
na de zomer ook maaisel van vochtige schraalgraslanden
uit te strooien.
 
Soorten die voorkomen op eilanden in de Zanderij Crailoo
met vergelijkbare maaiveldhoogte, en dus verwacht kun
nen worden in de nieuwe ontgravingen zijn:
Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan, Kleine Zonnedauw,
Veldrus, Struikhei, Dophei, Zomprus, Moerasrolklaver,
Veerdelig tandzaad, Wolfspoot, Zomprus, Pijpenstrootje,
Ruige zegge, Pilzegge, Slanke waterbies, Gewone waterna
vel, Veldrus, Grote wederik, Moerasvergeet-mij-nietje,
Knolrus, Borstelbies, Grauwe wilg, Kruipwilg, Zwarte els,
Grove den, Ruwe berk, Greppelrus, Riet, Pitrus, Hazenzegge
en Borstelbies.
 
Beelden: Plankaart.
Bron: Flora inventarisatie 2018, Kuiters-vd Heijden
Derk van der Velden is landschapsarchitect en als beleidsmede
werker Natuur, Landschap en Recreatie werkzaam bij het Goois
Natuurreservaat
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Column: Mijmeren in de hut 
Regelmatig zie ik mooie foto’s genomen vanuit een vogel
kijkhut en aangezien ik voor mijn verjaardag toch zelden
wat fatsoenlijks weet te bedenken, vroeg ik een “dagje
vogelhut” als cadeautje. Dat leek mij wel wat! Nu, in mei,
was het zover! Ik mocht ook iemand meenemen. Daar zag
ik bij nader inzien toch maar van af! Wat, als ik het na twee
uurtjes wel gezien had en de ander wilde blijven? Dan had
ik een probleem!
 
Ik sprak af met de eigenaar van de hut op een parkeerplaats.
Wij liepen langs  voetbalvelden en door een hek waar je
normaliter niet doorheen mocht. Wij nu wel! Via een
drassig pad kwamen we bij de hut aan. Het viel niet tegen:
twee bureaustoelen stonden klaar! “Had u ook voer be
steld?”, vroeg de man. Ik antwoordde van niet. “Dan krijgt
u dat gratis van mij!” Dat was aardig van hem! Hij strooide
wat nootjes, zonnepitten, dacht ik, langs de vijverrand en 
gooide achteloos enkele walnoten in het water. “Voor de
eekhoorns!”, zei hij nog. “Dat vinden ze lekker!” Vervolgens
toverde hij een dode duif uit zijn zak en bond deze met
enkele tie-wraps vast op een oude stronk. “Dat is voor de
roofvogels!” “Weet de eigenaar van de duif hier wel van?”,
vroeg ik nog bezorgd. Hij antwoordde van ja. “Stuur maar
een appje als u  weer naar huis gaat en wilt u dan ook de
hut op slot doen?” “Jawel, meneer!”
 
De man verdween en ik nam mijn intrek in de hut. Na
enkele minuten verscheen er een eekhoorn. Ook een
boomklever meldde zich en even later een grote bonte
specht. Toen, uit het niets daalde hij neer, een enorme
buizerd! Hij stortte zich op de duif en dacht er direct mee

weg te vliegen. Helaas, hij had echter niet op de tie-wraps
gerekend! De buizerd klauwde en hakte in de duif. De veren
vlogen in het rond!  Al snel zag ik bloederige stukjes in zijn
bek verdwijnen.
 
Na enige tijd verdween hij. Na een kwartier meldden zich
weer nieuwe vogeltjes en gingen badderen in het vijvertje.
Ook eekhoorns en muisjes kwamen langs totdat Barend
Buizerd weer ten tonele verscheen! Mooi natuurlijk maar
het nadeel is dat er dan geen enkel ander beest meer in de
buurt komt! Dit keer bleef hij zolang zitten dat ik dacht: “En
nu opzouten, maat!” Ik stapte naar buiten en keek de bui
zerd vorsend aan. Dat maakte indruk en weg was hij!
 
Tussen één en drie uur was het nogal rustig. Ik denk dat de
meeste vogels dan een middagdutje doen. Of dat klopt,
moet ik nog even navragen! In zo’n rustperiode krijgt de
hut ineens een heel andere dimensie.  In de stilte en het
vooruitzicht dat je voorlopig nog wel even blijft, begin je te
mijmeren: de dingen van alledag komen voorbij. Creatieve
oplossingen voor schijnbaar lastige  problemen wellen
spontaan op! De tijd verstreek sneller dan ik dacht! Nog een
specht, een vrouwtje dit keer, wat pimpelmezen en kool
mezen komen nog even badderen totdat meneer Buizerd
dichtbij in de bomen komt zitten en niet meer verdwijnt!
Hij komt de restanten van zijn duif opeisen! Tijd om op te
stappen! Nog even de observaties noteren in het aanwezi
ge schriftje en de dag is voorbij! Toch wel goed voor de geest,
zo’n dagje observeren! Ik denk dat ik thuis ook maar een
hut maak in de achtertuin! Wat zonnepitten erbij maar dan
wel zonder duif! Zal mijn vrouw ook leuk vinden!
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De Moestuin van Jagtlust  
"Zo komt een mens tot bloei"
 
Aan de achterkant van de monumentale buitenplaats
Jagtlust in ’s-Graveland, bevindt zich een historische met
hout ommuurde moestuin van 6000 m2, voorzien van een
aantal monumentale kassen en koude bakken, een veld
schuur  en een kleine oranjerie. 
 
De moestuin is ooit de productietuin geweest van het sta
tige landhuis Jagtlust , maar was al decennia lang niet in
gebruik en in ongerede geraakt.  We wonen vlakbij en liepen
er graag doorheen. Het was een complete woestenij vol
bramen, waar het bamboe door de kassen stak en de aan
grenzende Veldschuur op instorten stond, maar daardoor
heen zag je dat het van een ongekende schoonheid was.  
 
Wij stelden de eigenaar, Vereniging  Natuurmonumenten,
 voor om ons de tuin te verhuren zodat wij er een maat
schappelijke functie aan konden te geven. Ons plan voor
een zorgtuinderij met vergaderlocatie werd door Natuur
monumenten omarmd.  De opstallen zijn in de winter van
2012 - 2013 grotendeels gerestaureerd door Vereniging
Natuurmonumenten in overleg met ons als toekomstige
gebruikers.  In de Veldschuur is een vergader-trainings
ruimte gerealiseerd.  Ook de aanbouw (loods) is vernieuwd
en heeft een facilitaire functie gekregen, met daarin wc’s,
een keukenruimte, een ruimte voor de houtpellet cv, een
werkkamer en een grote berging.  Na anderhalf jaar van
voorbereiding konden we de Moestuin in het voorjaar 2013
uit zijn slaap wekken.

De beregeningsinstallatie werd nog nagezien en in werking
gebracht. Alle inmiddels gerestaureerde koude bakken
werden van goede aarde voorzien. We brachten net zoals
vroeger oprolbare rietmatten (z.g. tuindermatten) op de
oranjerie aan om het directe zonlicht tegen te houden om
zo de temperatuur te kunnen reguleren. De hoofdstructuur
van de tuin naar een functioneel ontwerp van David
Veldhoen werd uitgezet, de grond in de moestuin is vroeg
in het voorjaar omgezet en gemest (op de dierenweide na),
 54 fruitbomen werden met hulp van leerlingen van het
Wellant college geplant, de groentebedden werden inge
zaaid, de bloemenweide van een groenbemester (phacelia)
voorzien, en nog duizend andere dingen meer. Het eerste
seizoen op de Moestuin van Jagtlust kon van start, en

daarmee de verdere ontwikkeling van de tuin en de zorg.
 
De blauwe Frankenthaler druiven in de gerestaureerde
druivenkas uit 1820 staan er weer goed bij.  We hebben
inmiddels een kleine kudde aaibare schaapjes in de wei. 
Er is een bijenhuisje gekomen.  Er is op allerlei plekken
bestrating gemaakt. Er staan geneeskrachtige kruiden in
sierlijk vormgegeven bedden, er is een bloemenperk  aan
gelegd bij de loods.  De mispels zijn geënt en na een
kraamperiode op hun definitieve plek gezet.  De schuttin
gen zijn voor een belangrijk deel gerestaureerd, voorzien
van nieuwe spalieren en daar tegenaan is nieuw leifruit
geplaatst. Er is een mooi bankje om de notenboom gezet
om heerlijk te kunnen mijmeren. Voor het zesde jaar
oogsten we groenten en fruit,  dat we onder andere leveren
aan Goody Foods, restaurant Paisan en restaurant Puur
Smaeck.  Met dit laatste restaurant , dat een schoolvoor
beeld van sociaal ondernemen is,  hebben we de banden
sterk aangehaald.
 
De Veldschuur wordt regelmatig door derden gehuurd voor
cursussen en vergaderingen in de natuur. Dit is voor ons
van vitaal belang om de kosten van dit project te dekken.
We hebben enkele enthousiaste cateraars in huis, die bij
deze gelegenheden de sterren van de hemel koken. In  de
professionele keuken worden daarnaast door de hulptuin
ders onder begeleiding dagelijks de heerlijkste soepen en
salades bereid, voor de eigen lunches en soms ook voor de
groepen die gebruik maken van de Veldschuur.  
 
Het mooiste, vinden we, is om te merken hoe iedereen zijn
draai vindt op de tuin, samenwerkt  en voor elkaar van
betekenis is. Dat is hartverwarmend en van onschatbare
waarde.  Iets waar iedereen trots op kan zijn. Als we aan
de moestuin dachten en wat het zou kunnen worden, 
droomden we de woorden “zo komt een mens tot bloei”. 
We hebben het tot ons beeldmerk gemaakt.  We gaan ook
dit jaar enthousiast met elkaar verder om deze woorden
gestalte te geven.  Met dank voor ieders unieke prachtige
bijdrage.
 
Flip Dronkers, Mira Kho, Dianne van As en Mark van Kampen
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INDIEN ONBESTELBAAR:  
POLLUXSTRAAT 18 
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