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Mocht het zo zijn, dat de excursieleider het 
niet verantwoord vindt, door welke omstan-
digheid dan ook, dat de excursie doorgaat, 
dan heeft hij / zij de bevoegdheid deze af te 
gelasten. 
 
Voor ongelukken en / of problemen, die 
ontstaan tijdens activiteiten van de KNNV 
Afdeling Gooi aanvaardt de vereniging geen 
enkele aansprakelijkheid. Deelname ge-
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Contributie: lidmaatschap € 32,50 per jaar, huisgenootlid € 15,-- per jaar en 
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keningnummer 94250 t.n.v. Penningmeester KNNV afd. Gooi, Ankeveen. 
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
Met de kou van februari nog in de botten gaan we richting lente. Voorjaar 
betekent naar buiten, de planten komen op en overal in de natuur dient 
zich jong leven aan.  
 
In deze Convo is al een beetje te zien dat de samenwerking met het IVN 
vordert. Zo is inschrijving voor de uitgaansdag van IVN op 16 juni ook 
opengesteld voor KNNV-leden en kunnen KNNV leden mee met de flora-
werkgroep van IVN. Om praktisch vast te stellen of iemand lid is van de 
KNNV, verzoeken wij om je lidmaatschapskaart mee te nemen als je deel-
neemt aan een excursie. De nieuwe lidmaatschapskaarten zitten in de 
eerste Natura van 2012. Vul de kaart in en vermeld ook je lidmaatschaps-
nummer. Dit nummer staat op het adreslabel van de Natura. 
 
Niet alleen samenwerking met IVN maar natuurlijk ook samenwerking tus-
sen de KNNV afdelingen onderling is onderwerp van gesprek. Het gewest 
krijgt ineens weer betekenis en afdelingen slaan de handen ineen om sa-
men cursussen en excursies te organiseren. Actie is noodzakelijk, want 
ons ledenaantal is inmiddels gezakt tot onder de magische grens van 100. 
Dit onderwerp en andere onderwerpen worden natuurlijk besproken tijdens 
onze Algemene ledenvergadering op 8 maart 2012. Wij hopen dan ook dat 
veel leden de vergadering bijwonen. Het gaat over de toekomst van onze 
afdeling en de toekomst van de KNNV. Komt dus allen op 8 maart om 
20.00 uur naar de infoschuur van het GNR en stel een kandidaat voor het 
bestuurslidmaatschap. 
 
Deze Convo is weer tot stand gekomen door hard werken van de bestuurs-
leden. Het blijft problematisch om met een bestuur van vier leden alles te 
realiseren wat de leden willen en wat het landelijk bestuur voor ons uitstip-
pelt. 
 
Ellie Bonin 
 
 
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT, MELDT U!!!!!!!!!!!!!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNNV-GOOI 

(8 MAART 2012) 

Infoschuur van het GNR in Hilversum. Aanvang: 20.00 uur 

Agenda 

1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2011. 
5. Jaarverslag 2011. 
6. Financieel jaarverslag 2011. 
7. Bevindingen van de Kascommissie. 
8. Samenwerking IVN. 
9. Begroting 2012 en contributie 2012. 
10. Vaststellen Kascommissie 2012. 
11. Bestuur aanvulling. 
12. Jaarplan 2012. 
13. Rondvraag en sluiting. 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering KNNV Afdeling Gooi 2011 
gehouden op 10 maart 2011. 

 
Aanvang van de vergadering 20.00 uur 
Aanwezig: 12 personen inclusief bestuur. 
Afwezig met bericht van verhindering: Fred van Klaveren 
 

1. Opening. 
Theo van Mens opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er wordt uitgelegd hoe het werkt met de uitgaansdag van het IVN. 
KNNV-leden kunnen inschrijven want het IVN krijgt niet voldoende 
deelnemers om de dag door te laten gaan. Men vraagt zich af of we 
op dit punt meer moeten samenwerken. Dit onderwerp wordt later 
besproken. 
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4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2010. 
Het verslag wordt gearresteerd. 
 

5. Jaarverslag 2010. 
Naar aanleiding van het verslag deelt Hans van Genderen mede dat 
hij nog spullen heeft van de KNNV. De club heeft nog steeds geen 
ruimte tot haar beschikking om spullen op te bergen. Koos Meesters 
zegt dat er met het GNR een afspraak gemaakt kan worden, als er 
weer wat geld is om ruimte beschikbaar te stellen in de Infoschuur 
voor de groene verenigingen in het Gooi. Momenteel verbouwt Na-
tuurmonumenten. Daar wordt ook meer ruimte gemaakt voor de 
groene verenigingen. Contactpersoon daar is Ineke Kelderman. Het 
jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

6. Financieel jaarverslag 2010. 
Willem-Jan Hoeffnagel geeft een toelichting op het financiële ver-
slag. Het eigen vermogen van de afdeling is meer dat 1,5 maal de 
begroting. Dat is een veilige marge. Het financiële verslag wordt 
goedgekeurd. 
 

7. Bevindingen van de kascommissie. 
Hans van Genderen neemt het woord. De gecontroleerde admi-
nistratie is een eenvoudige boekhouding die eventueel gemakkelijk 
is over te nemen. Hij adviseert de vergadering om de Penningmees-
ter te dechargeren voor zijn werkzaamheden tijdens het afgelopen 
boekjaar. De vergadering dechargeert de Penningmeester. 
 

8. Voorstel voor de nieuwe Convo lay-out. 
Willem-Jan vertelt dat Ferry Siemensma vijf jaren de Convo-layout 
heeft verzorgd en hiermee nu is gestopt. Het bestuur vond dit een 
moment om eens naar de lay-out te kijken. Het bestuur stelt voor om 
de Convo in A-5 formaat uit te brengen, voorzien van illustraties die 
eventueel in kleur gedrukt kunnen worden. Er is een offerte aange-
vraagd en uitgebracht voor diverse combinaties met en zonder kleu-
rendruk. De vergadering ontvangt het voorstel positief en stelt voor 
om hiermee aan de slag te gaan. 
 

9. Begroting 2011 en Contributie 2011. 
Willem-Jan deelt mede dat, om de begroting sluitend te krijgen, er 
een kleine contributieverhoging plaats moet vinden. De begroting 
wordt vastgesteld inclusief de contributieverhoging. 
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10. Vaststellen Kascommissie 2011. 
De Kascommissie om de boeken van 2011 te controleren wordt ge-
vormd door Hans van Genderen en Johan Lindeman, reserve Kas-
commissielid is Jan Boneschansker. 
 

11. Bestuursaanvulling. 
Jetse Jaarsma wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Jetse heeft 
in het verleden al in het bestuur gezeten. Hij maakt zich zorgen over 
de bestuursleden en de verenigingsleden. Willem-Jan deelt mede 
dat 10-10-10 wel een ledenwerfactie was, maar dat er geen nieuwe 
leden uit voortgekomen zijn. De vergadering gaat akkoord met de 
benoeming van Jetse Jaarsma als bestuurslid. 
 
Wim Appelhof lanceert het voorstel om te fuseren met andere afde-
lingen. Hans van Genderen vraagt of er geen gewestcommissie 
meer is. Ellie Bonin antwoordt hierop dat ze een vergaderdatum had 
doorgekregen van Koos Meesters, maar dat niemand van het ge-
west hier iets van wist. Theo van Mens vindt dat er een visie ontwik-
keld moet worden over de verbreding van samenwerking met IVN, 
diverse groene groepen inclusief andere afdelingen. 
 

12. Jaarplan 2011. 
Publieksdag: De publieksdag voor 2011 zal op 9-10-11 worden ge-
houden met excursies van algemene aard. Koos Meesters stelt voor 
om tijdens de excursies folders uit te delen om leden te werven. Ei-
genlijk moet er een ledenwervingsbeleid komen. Hans van Genderen 
stelt voor om op de publieksdag een cursus aan te bieden, gelijk met 
het lidmaatschap. Jetse Jaarsma zegt dat dit op bezwaren stuit bij 
mensen, want mensen willen zich tegenwoordig niet meer binden. 
Toch zouden er 4 of 5 cursusavonden gehouden moeten worden 
met uiteenlopende onderwerpen. Het voorstel voor de publieksdag 
wordt aangenomen. 
 
Inventarisaties:  

 Het project Heksenwei start in april 2011. 

 Koos Meesters wil graag het onderzoek in Cruysbergen met 
de hybiewerkgroep voort zetten 

 
Excursies:  

 Sommige excursies zijn moeilijk te plannen vanwege weers-
afhankelijkheid. Theo van Mens stelt daarom voor om flexi-
bele excursies te houden. Koos Meesters vindt dat in dit ge-
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val het verzamelen van e-mail adressen zich terugbetaalt. 
Hans van Genderen stelt voor om de datum niet flexibel te 
maken maar het onderwerp wel.  

 In de convo zal een oproep komen of mensen een weekend 
willen in 2012 en welke periode de voorkeur heeft. 
 

13. Agenda Vertegenwoordigende Vergadering op 16 april 2011. 
Er is nog geen agenda voor de VV beschikbaar. 
 

14. Rondvraag en sluiting. 
Bep Owers deelt mee dat een weekend erg leuk zou zijn. Je leert 
dan meer mensen kennen. Verder wordt er van de rondvraag geen 
gebruik gemaakt. 

 
15. Theo van Mens sluit om 21.40 uur de vergadering en dankt de aan-

wezigen voor hun inbreng. 

Jaarverslag 2011, KNNV afdeling Gooi 

Convo en website: De Convoredactie is in 2011 verzorgd door Theo van 
Mens. De werkzaamheden om de Convo nieuwe stijl te maken worden 
over meer bestuursleden verdeeld. Gezocht wordt nog naar een goed 
evenwicht tussen de kleurenuitgaven en zwart/wituitgaven. Gezien de reac-
ties tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is de Convo nieuwe stijl goed ont-
vangen. De webmaster, Johan Lindeman heeft de website up-to-date ge-
houden. 
 
Publieksactiviteiten: Op 9 oktober 2011 is er weer een open dag gehouden. 
Mede door het slechte weer was deze dag geen groot succes. Besloten is 
om op een andere manier het publiek te interesseren voor de KNNV. Op 19 
juni stond onze afdeling met een kraampje bij de open dag van het vogel-
asiel. Er was wel veel belangstelling, maar nieuwe leden leverde het helaas 
niet op. 
 
Werkgroepen: De Paddenstoelenwerkgroep, de Plantenwerkgroep en de 
Hydrobiologiewerkgroep zijn zeer actief geweest. De werkgroep verslagen 
staan in de Convo’s en op de website. De werkgroepen kunnen altijd leden 
gebruiken. Meld je aan bij de werkgroep coördinatoren. Wim Appelhof heeft 
aangegeven dat hij de paddenstoelenwerkgroep niet meer gaat leiden. Hij 
stelt voor om Marianne Doorneveld de leiding van de paddenstoelenwerk-
groep over te laten nemen.  
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Projecten: In 2011 heeft Paul van der Poel een vragenlijst rondgestuurd 
aan de gebruikers van de infoschuur om te inventariseren hoe de behoefte 
is aan een eigen clubruimte voor de groene verenigingen in het Gooi. Deze 
vragenlijst is ingevuld en opgestuurd. GNR gaat komende tijd bespreken 
hoe de infoschuur beter geëxploiteerd kan worden. 

 
Excursies: De excursie-
bestemmingen waren 
o.a. de Commelinhof en 
het Thijssepark buiten 
het Gooi. In en rond het 
Gooi zijn o.a. de Sticht-
se Brug, de Zanderij 
Cruysbergen, de West-
broekse zodden en de 
tuin van Wim Baas be-
zocht. 
 
Lezingen: De lezingen 
zijn in 2011 weer geza-
menlijk met IVN geor-

ganiseerd. Dit resulteerde in vijf lezingen (3 IVN en 2 KNNV) met als on-
derwerp stinzenplanten, ecologie, de digitale zoogdierenatlas, de klapek-
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ster en Soesterberg. Van een aantal lezingen is een verslag te vinden in de 
Convo en op de website. 
 
Overige activiteiten: In januari begonnen we het jaar met de nieuwjaarsbij-
eenkomst in Huizen. Direct daaraan vast was de eerste excursie naar de 
pier om vogels te kijken. Op 10 maart volgde de afdelingsvergadering, 
waarvan het verslag ook in deze Convo staat en 8 december was de gezel-
lige leden voor leden avond, waar we onder het genot van de heerlijke 
appeltaart van Yolande de avonturen die iedereen had beleefd werden 
verteld. Op 19 juni waren we met een kraampje aanwezig bij het vogelasiel 
in Naarden en op 9 oktober hebben we weer geprobeerd om een publieks-
dag te houden in en rond de infoschuur, hetgeen dit keer geen succes was. 

Rekening van Ontvangsten en Uitgaven 2011 en Begroting 2012 
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Toelichting op de Rekening van Ontvangsten en Uitgaven 2011: 

 Het jaar is afgesloten met een winst van € 569,55. 

 Er werd minder aan bestuurskosten en activiteiten uitgegeven. 

 Voorstel om dit overschot aan de algemene reserve toe te voegen. 
 

 
 
Toelichting op de Begroting 2012: 

 De contributie wordt verhoogd met alleen het verhoogde bedrag 
van de landelijke afdracht nl. + € 0,25 (voor Gewone leden). 

 De vernieuwde Convo kan op diverse manieren uitkomen: meerde-
re keren kleur of helemaal zwart/wit.  Dit levert diverse eind resulta-
ten op. Verzoek is om het bestuur mandaat te geven om geduren-
de het jaar zodanig bij te sturen dat de begroting min of meer slui-
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tend is. Kleine tekorten kunnen eenvoudig uit het vermogen van € 
7536,93 (=ruim twee keer de jaaromzet) gefinancierd worden. 

 De andere posten van de begroting hebben slechts kleine aanpas-
singen ondergaan. 

Bestuur 2011 en Bestuurssamenstelling 2012 

 
In 2011 is het bestuur vijf keer bijeen geweest. Onderwerpen die aan de 
orde kwamen waren onder meer: 

 De nieuwe Convo layout, de prijs hiervan en de inhoud van de 
Convo. 

 De publieksdag 9-10-11. 

 Inventarisaties en vegetatieopnamen. 

 De werkgroepen en hun werkzaamheden. 

 De inventarisatielijst voor een onderkomen in de infoschuur van 
GNR. 

 De samenwerking met het IVN is besproken in het bestuur en met 
een bestuurslid van het IVN (Ben van de Berg). Zowel IVN als 
KNNV hebben van het landelijk bestuur een leidraad ontvangen 
voor de voortgang van de samenwerking. Er zal worden gestart 
met het uitbreiden van de gezamenlijke activiteiten (zie uitgaans-
dag). Theo van Mens heeft zitting genomen in de commissie van 
het IVN die de lezingen en de uitgaansdag organiseert. 

 
In februari en november zijn de vergaderingen van de landelijke Beleids-
raad bijgewoond, in april is de Vertegenwoordigende Vergadering bijge-
woond en in november heeft er weer een gewestvergadering plaatsgevon-
den met de afdelingen Amersfoort, Utrecht en Zeist, Heuvelrug en Kromme 
Rijn. In deze vergadering is afgesproken dat verschillende activiteiten, zo-
als cursussen bij elkaar op de website geplaatst worden. 
 
De vergadering van de klankbordgroep van het GNR gebruikers van de 
terreinen van GNR is twee keer bezocht. De klankbordgroep van Natuur-
monumenten is niet bijeen geweest in 2011. 
 
Dit jaar is Willem-Jan Hoeffnagel aftredend, hij heeft te kennen gegeven 
zijn penningmeesterschap voort te willen zetten. Het is mogelijk om vanuit 
de vereniging (tegen) kandidaten te stellen voor de vacante bestuursfunc-
ties. Het bestuur moet nog versterkt worden met minimaal een lid. 
Volgens de statuten kunnen tenminste 8 afdelingsleden gezamenlijk uiter-
lijk 7 dagen voor de afdelingsvergadering schriftelijk een kandidaat stellen 
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voor de functie. Tevens moet dan een schriftelijke bereidverklaring van de 
voorgedragen kandidaat worden overgelegd. 

Jaarplan 2012, KNNV Afdeling Gooi 

 

 Jaar van de Bij en de Klauwier: Voor het jaar van de bij en de 
klauwier moeten nog activiteiten ontwikkeld worden. Suggesties 
zijn welkom. 

 

 
 

 Publieksdag: Op 17 maart is de excursie onder leiding van Bert 
Boekschoten in het kader van het geologie- en landschapsweek-
end opengesteld voor het publiek. 

 Inventarisaties: In 2012 zal geprobeerd worden de hogere planten 
en grassen te inventariseren op de z.g. Heksenwei. Dit op verzoek 
van de bewonersvereniging van de Trompenberg. Vorig jaar stond 
dit reeds op het programma maar het is nog niet van de grond ge-
komen. 

 Samenwerking IVN: De uitgaansdag van IVN is opengesteld voor 
leden van de KNNV. Een afdelingweekend dat eventueel wordt 
georganiseerd door de KNNV wordt uiteraard opengesteld voor het 
IVN. 

 Er zal geprobeerd worden om activiteiten aan te kondigen door 
middel van Nieuwsbrieven. 
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 Excursies: Er wordt altijd geprobeerd om één à twee excursies per 
maand te organiseren. Eén van de excursies wordt vaak door de 
plantenwerkgroep o.l.v. Noor van Heusden verzorgd. 

 Het zou aardig zijn als de leden met voorstellen komen. De voor-
stellen kunnen aan Theo van Mens doorgegeven worden. 

 

BOMEN: DE ELS 

 
We kennen in Nederland twee inheemse Elzensoorten: De Zwarte Els (Al-
nus glutinosa) en de Grauwe- of Witte Els (Alnus incana). De Witte Els 
komen we in Nederland meestal als aangeplante soort tegen. Deze boom 
heeft grijsgroene, spits uitlopende bladeren met een onregelmatig tot dub-
bel gezaagde rand. De bladeren zijn van onder kort behaard. De schors is 
grijs met bruine lenticellen (gas-doorlatende wratachtige plekken in de 
schors ten behoeve van de ademhaling van de boom) en blijft vrij lang 
glad.  
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De bloeitijd van de soort ligt rond februari. Het verspreidingsgebied loopt 
van het zuiden van België tot Zuid-Limburg, met enkele uitlopertjes in 
Noord-Brabant en in het oosten van het land. Er worden van zowel Zwarte- 
als Witte Els cultuurvariëteiten als straatboom aangeplant. Vaak zijn dit 
vormen met een diep ingesneden bladrand (cv. Lanciniata). 
 
Als straatboom komen we ook Alnus x spaethii tegen, dit is een kruising 
tussen een centraal Europese en een Japanse elzensoort. Deze lijkt op de 
Witte Els, maar de bladeren zijn donkergroen en alleen op nerven behaard. 
De boom bloeit vaak al begin januari. Ook zien we nog wel eens een Itali-
aanse soort de Hartbladige Els (A. cordata), met zoals de naam al zegt 
hartvormige bladeren. De laatste tijd zaait deze soort zich in Nederland 
spontaan uit en is daarom in de laatste druk van de flora opgenomen. Het 
worden forse bomen die wel twintig meter hoog worden. 
 
De soort die we in Nederland echt als inheemse boom tegenkomen is de 
Zwarte Els. De boom heeft donkergroen rondachtig blad met een ingesne-
den top.  Het blad heeft alleen aan de onderzijde in de nerfoksels enige 
beharing. 
 
Rond 5000 voor Christus vormde de Zwarte Els grote bossen in de natte 
moerasachtige veengebieden van ons land. Hier in deze regio zien we een 
meerstammige variëteit langs de waterkanten. Vaak is het meer een uit de 
krachten gegroeide struik. Naar het oosten van het land komen we ook een 
éénstammige variëteit tegen in de brongebieden van beken. Deze variëteit 
wordt wel het beekdaltype  genoemd. De Zwarte Els is echt een soort van 
natte bodems, toch komen we deze in het dynamische milieu van de grote 
rivieren nauwelijks tegen. Nee, de Zwarte Els wil natte voeten en rustig 
water. Voor de verspreiding heeft de boom zich aangepast aan het water. 
Het zaad is klein en licht (een gram bevat ongeveer 500 zaden) met een 
heel smal vleugeltje. Het heeft een olielaagje aan de buitenzijde en van 
binnen gasholtes  om het goed te laten drijven. 
 
Elzen behoren samen met Hazelaar, Haagbeuk en de Berken tot de Ber-
kenfamilie. Net als alle leden van deze familie zijn Elzen bomen met een 
verspreide bladstand. Ze zijn gespecialiseerd op windbestuiving. Het zijn 
eenhuizige bomen, dat wil zeggen dat je op één plant zowel mannelijke als 
vrouwelijke bloemen vindt. De mannelijke bloeiwijzen zijn katjes die zich 
bevinden aan het uiteinde van de jonge twijg. De katjes worden al in de 
zomer gevormd en zijn dus een groot deel van het jaar aan de twijgen van 
de Els zichtbaar. Het mannelijke katje is opgebouwd als een lange spil, met  
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50 tot 100 schutblaadjes. In de oksel van elk schutblaadje staan twee tot 
drie viertallige bloempjes elk met vier meeldraden. De bloeitijd van onze 
inheemse Elzen is februari- april. De vrouwelijke bloeiwijze is een karmijn-
rood eivormig katje. Ook hier bevinden de bloempjes zich met twee of drie 
in de oksel van de rode schutblaadjes. Elk bloempje bestaat uit een vrucht-
beginsel met twee rode stijltjes. Het vrouwelijke katje van de Els heeft een 
botanische bijzonderheid. Na de bloei beginnen de schutblaadjes te ver-
houten en zo wordt het katje een kegeltje, een zogenaamde elzenprop.   
Aan de wintertwijg van de Els zijn vier dingen te zien: mannelijke katjes, 
vrouwelijke katjes, elzenproppen en knoppen. Ook de knoppen van de Els 
zijn bijzonder, ze staan namelijk op steeltjes. Er is in Europa geen enkel 
ander bomengeslacht dat dit doet. Elzen kunnen goed groeien op arme 
grond. Dit komt doordat Elzen net  als vlinderbloemigen een symbiose 
aangaan met stikstofbindende  bacteriën (Frankia spec.). Elzen zijn dus 
uitstekend geschikt als bodemverbeteraar. 
  
Elzenhout is boven water niet bijzonder duurzaam. Toch zijn er in Neder-
land veel archeologische vondsten gedaan van houten constructies  en 
gebruiksvoorwerpen. Waarschijnlijk komt dit doordat Elzen letterlijk overal 
in Nederland voorkwamen. Elzenhout heeft een bijzondere eigenschap: 
onder water wordt het steenhard en is het nagenoeg onverwoestbaar. Dit 
maakt elzenhout uitermate geschikt voor scheepsbouw en andere toepas-
singen onder water. In grote steden aan het water zoals Venetië en Am-
sterdam is Els vaak toegepast als heipalen onder funderingen. 
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Elzen hebben van nature al de neiging om meer dan één stam te vormen, 
bovendien loopt de boom na omkappen snel weer uit. Hierdoor lenen elzen 
zich prima voor hakhoutbeheer. Het hout werd gebruikt als geriefhout. Uit 
de schors konden net als bij eiken looistoffen worden gewonnen en uit het  
blad een ontstekingsremmende thee. Het blad werd ook gebruikt bij de 
behandeling van brandwonden. 
In het volksgeloof heeft de Els een omstreden rol. In de middeleeuwen 
werd de Els vaak in verband gebracht met hekserij en met geesten. Dit 
heeft ongetwijfeld iets te maken met de voorkeur van deze soort voor mis-
tige moerassige gebieden. Iets hiervan kunt u nog terug horen in het prach-
tige gedicht “der Erlkönig “ van Goethe. In Griekenland  wordt de Els geas-
socieerd met de ontdekking van het vuur. Els levert goed brandhout en 
prima houtskool. 
 
Een andere eigenschap van de Els heeft ook zonder meer tot de verbeel-
ding van onze voorouders gesproken. Als een Els wordt gekapt, verkleurt 
het witte hout naar oranje tot rood. De relatie met witte huid en rood bloed 
ligt voor de hand. Zo waren de Germanen er van overtuigd dat de eerste 
vrouw werd geschapen uit het hout van de Els. De Kelten dachten hier 
weer anders over, zij geloofden dat juist de man uit de Els was geschapen. 
In Italië bestaat weer een legende, dat de Els juist uit een mens is ge-
maakt. De godin Pales veranderde een visser in een Elzenboom omdat hij 
haar begluurde tijdens het baden. 
 
In de Keltische bomenhoroscoop is de Els het lenteteken  (18 maart tot 14 
april). Mensen die onder dit teken worden geboren hebben een eigenwijze  
en krachtige aard.  Ze zijn zelfstandig en rusteloos en altijd bereid hun on-
zekere einddoelen  te veranderen.  Het zijn, net als  Elzen, pioniers. 
 
Jetse Jaarsma 
 

INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: DE HOORNAAR 

Herkenning 

De Hoornaar (Vespa crabo) is de grootste wesp van Nederland en gete-
kend met de bekende gele tekening op het achterlijf. De kop, borststuk en 
begin van het achterlijf zijn echter roodbruin. Er bestaan meerdere onder-
soorten van de Hoornaar.  In Nederland is dat de ondersoort Vespa crabo 
germano. 
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Waarnemen 

De mannetjes zijn 24 – 26 mm lang, de koningin 28 – 35 mm en de werk-
sters zijn 22 – 27 mm lang. De vliegtijd is in de nazomer maar na Oktober 
zijn alle dieren gestorven op de koningin na. Winterwaarnemingen betref-
fen dus altijd koninginnen. Ze zijn tot laat in de nacht waar te nemen. 
Deze soort komt voor in Europa en Noord-Azië en is geïntroduceerd in 
Noord-Amerika. In Nederland is de Hoornaar vooral bekend van de Pleis-
tocene gronden en Zuid-Limburg. In die gebieden is hij vrij algemeen maar 
neemt af in westelijke richting. Het meest wordt deze soort aangetroffen in 
cultuurgebieden en dan met name in gebouwen, tuinen, parken en groeven 
maar ook langs bosranden. 
 
Hoornaars zijn niet agressief en tot op 1 meter te benaderen. Door een 
afstand van vijf meter tot het nest aan te houden ontstaan er totaal geen 
problemen. Normaal gesproken vluchten ze bij verstoring. Een steek van 
een Hoornaar is niet gevaarlijker dan een bij- en of wespensteek. Alleen 
onder bepaalde omstandigheden kan de steek iets pijnlijker zijn. 

Biologie 

Voor de voortplanting wordt een nest gemaakt. Meestal bevindt dit nest 
zich bovengronds in een omhulde omgeving (holle bomen, schuren, nest-
kasten). Soms bevindt het nest zich ondergronds. Het nest is rond tot ko-
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kervormig met een wijde opening aan de onderkant. Het bouwmateriaal is 
vermolmd hout wat het nest bros maakt met een bruingele tot bruine kleur. 
In het nest bevinden zich de raten met het broedsel. 
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Hoornaars eten veel vliegen maar ook honingbijen en wespen. Verder foe-
rageren ze op rijp fruit. Ook worden wel rupsen gegeten. 

Bescherming 

Bescherming van deze soort is niet nodig. Ze komen door heel Nederland 
verspreid voor. Na een teruggang in de periode 1950 – 1980 is deze on-
dergewaardeerde en over gevreesde soort weer toenemend. In Het Gooi is 
deze soort in ieder geval waargenomen in een uilennestkast aan het huis 
van de auteur. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

BOEKBESPREKING ‘De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland’ 

Piet Bakker, Bert Maes en Hans Kruijer, ‘De wilde rozen (Rosa L.) van 
Nederland’,  Nationaal Herbarium Nederland, Tijdschrift Gorteria, 35 – 

1-4. ISBN 978-90-71236-73-0 

Prachtig, als boekje utgegeven tijdschrift. Los verkrijgbaar (NCB Naturalis). 
In deze bespreking wordt het verder Ro-
zenboekje genoemd. Het behandelt ‘alle 
aspecten’ van Rozen. Centraal staat de 
uitvoerige beschrijving van 27 soorten. Bij 
elke soort een verspreidingskaartje, teke-
ningen en foto’s.  In deze boekbespreking 
ga ik vooral in op het boekje als flora en op 
de determinatiesleutel. Heukels gebruik ik 
als vergelijkingsstandaard. 
 
Wat betekent bijvoorbeeld ‘wild’ in de titel 
van het Rozenboekje. Betekent dat hetzelf-
de als in de Heukels? En inderdaad komen 
cultivars en alleen-in-het-buitenland-wild-

voorkomende Rozen niet voor in het Rozenboekje. Verder  zijn er maar 
kleine verschillen, die in dit geval verbazen. Vreemd is bijvoorbeeld dat de 
verwilderde tuinplant R.nitida (Nederlandse naam ontbreekt), niet in de 
Heukels voorkomt. Temeer daar R. elliptica wel bij de R. rubiginosa (Ege-
lantier) wordt vermeld in de Heukels, terwijl die nog niet in het wild voor-
komt. Over de R.inodura (Schijnkraagroos) is een soortenstrijd aan de 
gang (staat dus niet in de Heukels!). Op wat details na, komt het domein 
van het Rozenboekje dus overeen met dat van de Heukels.  
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Voor het Rozenboekje is het geslacht Rosa natuurlijk het uitgangspunt van 
de sleutel. Maar voor je daar (Roos, 83.6) in de Heukels terecht komt, moet 
je eerst door de hoofd- en familiesleutels.  De weg naar Rosa is gelukkig 
relatief kort, via de houtige plant met samengesteld blad en steunblaadjes 
aan 1 zijde grotendeels met de voet van de bladsteel vergroeid (hoofdsleu-
tel), stekels op stengels en blad(stelen) en vruchtbeginsels die van buiten 
niet zichtbaar zijn (familiesleutel).  
 
Met de sleutel uit het Rozenboekje kun je 27 soorten determineren, met de 
Heukels (maar) 12. Het gaat daarbij niet om nieuwe soorten, maar om 
soorten die in de Heukels genoemd worden, onder de ‘verzamelsoorten’  
Viltroos, Egelantier en Hondsroos, maar niet determineerbaar zijn. En deze 
verzamelsoorten zijn eigenlijk geen echte soorten, maar soorten in brede 
zin (sensu lato). Heukels splitst deze soorten niet verder uit, omdat ze niet 
goed genoeg van elkaar te onderscheiden zouden zijn. 
 
Het Rozenboekje doet dat dus wel, maar daarvoor moet je bij 17 soorten 
twee keer langs dezelfde struik, om ze te determineren. Niet alleen in de 
bloeitijd (juni-augustus), voor het beschrijven van de blad-, bloeitak- en 
bloemkenmerken en de plaats (GPS), maar ook in het bottelseizoen (half 
augustus tot eind september). Is bijvoorbeeld het stijlkanaal in de bottel 
nauw of wijd en wat is de stand van de kelkbladen op de bottel? Daarmee 
kun je deze soorten pas op naam brengen. Bij de andere 10 soorten kan 
dat al in de bloeitijd, net als met de 12 soorten uit de Heukels. 
 
De Heukels is niet alleen globaler, maar relatief ook efficiënter. Uitgaande 
van de theorie van 2

n
 (zie CONVO 2011-2), verwacht je bij 12 soorten 3 à 4 

stappen en de Heukels doet dat, uitgaande van het geslacht , in max. 4.  
Bij de 27 soorten in het Rozenboekje verwacht je 4 à 5 stappen, maar voor 
bepaalde soorten zijn wel 8 stappen nodig. Op 3 extra plaatsen wordt na-
melijk naar de groepen Viltroos, de Egelantier en de Hondsroos verwezen 
om tot de soorten daarbinnen te komen.. Dat leidt tot extra uitrekking van 
de dichotome determinatieboom.  
 
Het Rozenboekje is niet allen een flora, maar behandelt ook andere the-
ma’s, zoals  polyploïdie (die eigenlijk regel is binnen Rosa), rozen en na-
tuurbehoud en plantensociologie. Een aanrader dus en ik zal dit seizoen 
met het Rozenboekje eens wat meer bewust naar rozen gaan kijken. U 
ook? 
 
Theo van Mens 
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BIODIVERSITEITJE 

 
U heeft toch ook minstens 4% Neanderthalerbloed? Wij mensen zijn plot-
seling geen soort meer, maar een kenmerkencluster (Heukels, blz8). Wij 
kruisten met Neanderthalers, net zoals vermeende soorten van de Eik, de 
Munt en nog vele andere plant- en diersoorten die onderling kruisen.  
 
Ook bij Rozen komen veel bastaarden voor, zoals bij de Hondsrozen.  Een 
probleem daarbij is dat ze moeilijk herkenbaar zijn. Als de moederplant een 
Hondsroos is, dan lijken ze daar sterk op (matroclinie). Deze hybriden kun 
je alleen determineren  aan de hand van rijpe bottels. Bottel-kenmerken 
worden namelijk via de vaderplant overgeërfd. De  andere kenmerken via 
de moederplant. (uit het Rozenboekje) 
Wat stelt een soort dus eigenlijk nog voor? Het vroegere biologische soort-
concept werkt niet meer. Dat stelt dat soorten, groepen van onderling krui-
sende populaties zijn, die reproductief geïsoleerd zijn van andere groepen. 
Dus als Homo sapiens en Neanderthalers nakomelingen kunnen produce-
ren, dan zijn wij als mensen  geen soort meer! Ik ben benieuwd welke soor-
ten ((mens)aap-achtigen of zelfs apen) nog meer in ons cluster zitten. 
 
Theo van Mens 

LENTEPROGRAMMA 

 
Donderdagavond 8 maart: Algemene ledenvergadering KNNV-Gooi 
Locatie: INFO-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a te Hilver-
sum. Aanvang 20:00u. 

 
Zondag 11 maart: Excursie 
Plantenwerkgroep: Schaep en 
Burgh. 
De plantenwerkgroep, onder 
leiding van Noor van Heus-
den, gaat dit jaar weer van 
start met een serie excursies 
die in het teken van de stin-
zenplanten zullen staan. De 
overige excursies zullen later 
via de website gepubliceerd 
worden. In principe staan ze 
gepland op 1 April en 13 Mei 

(Mocht u geen computer hebben, dan kunt u altijd informeren bij Theo van 
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Mens). Op Schaep en Burgh kunnen we een groot aantal verschillende 
bolgewasjes aantreffen, naast diverse in het voorjaar bloeiende vaste plan-
ten. 
Locatie: Parkeerplaats Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, 's-
Graveland. Verzamelen: 10.30u. 
 
Zaterdag 17 maart: KNNV-dag van Geologie en Landschap, met Professor 
van Boekschoten (geoloog) 
We starten in het geologisch museum. Daar bespreekt Professor van 
Boekschoten het Gooise landschap en de geologie aan de hand van de 
maquette. Dan gaan we wandelen door het heide en boslandschap en  zal 
hij natuurlijk stilstaan bij de bijzonderheden onderweg.  
Deelname aan deze excursie betekent dat men een toegangskaartje tot het 
museum moet kopen (gratis met museumjaarkaart). Degenen die dat wil-
len, kunnen na de wandeling weer verder kijken in het museum, met het-
zelfde kaartje. 
Locatie: Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 1251 EW La-
ren. Verzamelen: 13:00u in het museum. 
 
Zondag 25 maart en verder ook in de even weken in het seizoen: Flora-
groep van de IVN 
Sinds kort zijn de excursies van de KNNV en de  IVN voor elkaar openge-
steld. Mocht u aan deze groep mee willen doen dan kunt u zich via Theo 
van Mens daarvoor opgeven. U krijgt dan elke 2 weken een uitnodiging met 
de plaats en vertrektijd van de excursie van die zondag. 
 
Zaterdag 21 april : Rondje biodiversiteit 
We moeten nog de plek bepalen. Die zal op onze website worden gepubli-
ceerd en u kunt hierover ook bellen met Theo van Mens. 
Locatie: Parkeerplaats NS Station Bussum-Zuid naar de bestemming. Aan-
vang 10:00u. 
 
Zaterdag 16 juni: Uitgaansdag naar de drie Egmonden georganiseerd door 
de Cie contacten van IVN/KNNV 
Dit is nog een vooraankondiging, maar wel belangrijk voor ons. Vorig jaar 
was de uitgaansdag ook al zo’n succes, toen we onder meer naar de 
Drentse A gingen. Dus houdt de website van de KNNV in de gaten. Daar 
op zullen de gegevens van deze uitgaansdag worden gepubliceerd, zodra 
die bekend zijn. 
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