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BESTUUR 
 
Voorzitter 
Vacant 
 
Secretaris / Waarnemend Voorzitter 
Ellie Fluitsma 
E: secretaris@gooi.knnv.nl 
T: 0356249076 
Taludweg 71 
1215 AC Hilversum 
 
Penningmeester en ledenadministratie 
Willem-Jan Hoeffnagel 
E: w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl 
T: 0356919356 
Mr. J.C. Bührmannlaan 54 
1244 PH Ankeveen 
 
Algemene zaken/projecten 
Jetse Jaarsma 
E: bestlid@gooi.knnv.nl 
T: 0355264135 
Vrouwenzand 68 
1274 CK Huizen 
 
Natuurhistorisch secretaris en contact-
persoon excursieprogramma en lezingen 
Theo van Mens 
E: theovanmens@gmail.com 
T: 0630825198 
Meikevermeent 26 
1218 HE Hilversum 
 
Tekstredactie:  
Marion Koster en Jetse Jaarsma 
 
Fotoverantwoording:  
Willem-Jan Hoeffnagel, Jetse Jaarsma, 
Yolande Bosman 
 

 
WERKGROEPEN 
 
Plantenwerkgroep 
Noor van Heusden 
E:  
T:  
 
Paddenstoelenwerkgroep 
Ellie Fluitsma 
E: secretaris@gooi.knnv.nl 
T: 0356249076 
Taludweg 71 
1215 AC Hilversum  
 
Hydrobiologiewerkgroep 
Koos Meesters 
E: meesters.j@gmail.com 
T: 0356563429 
 
Webmaster 
Jetse Jaarsma & Marion Koster 
E: webmaster@gooi.knnv.nl 
T: 0612531772 /0355264135 
 
De Convo wordt in kleur verstuurd naar de 
leden waarvan het e-mail adres bekend is. 
De overige leden krijgen een zwart-wit 
exemplaar per post toegestuurd. 
 
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-
schiedt op vrijwillige basis. 

 
Contributie: lidmaatschap € 35,75 per jaar, huisgenootlid € 17,75 per jaar 
en Convolid, donateur € 13,-- per jaar. Contributie kan voldaan worden op 
rekeningnummer NL03INGB0000094250 t.n.v. Kon Ned Natuurhist Verg 
Afd Gooi te Ankeveen. 
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
Het is een dikke Convo geworden. De eerste van het jaar, zoals gewoonlijk 
met de jaarverslagen en daarnaast nog de bijdragen van de (bestuurs)-
leden. Het wordt een druk jaar, als we alle plannen voor 2014 willen reali-
seren. Maar met uw hulp moet het zeker lukken. 
 
Uitbreiding van het bestuur is noodzakelijk. Dit jaar treedt er (gelukkig) 
geen bestuurslid af, komend jaar is dit wel het geval. Met nog een be-
stuurslid minder, kun-
nen we de vereniging 
niet draaiende houden. 
We willen ons 100-jarig 
bestaan in 2016 echt 
nog kunnen vieren. Het 
liefst met meer leden 
dan we nu hebben.  
 
Gelukkig voelen veel 
leden zich betrokken bij 
de afdeling en zetten 
zich er enthousiast voor 
in. Hierdoor werd bijvoorbeeld de nachtvlindernacht een succes en was er 
een leuke opkomst bij de leden voor ledenavond. 
 
In 2013 hebben we van een paar van onze zeer actieve leden, voorgoed 
afscheid moeten nemen. Dat is droevig, maar zij hebben veel van hun ken-
nis overgedragen, waardoor anderen binnen de vereniging hun werk voort 
kunnen zetten. 
 
We zien jullie allemaal graag op de ledenvergadering op 13 maart a.s., in 
onze eigen Infoschuur Gooi. 
 
Ellie Fluitsma 
 
 
 
 
 

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

13 maart 2014 
Infoschuur Gooi in Hilversum. Aanvang van de vergadering 20.00 uur 

 
Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen, ingekomen stukken 
4. Verslag algemene ledenvergadering 2013 
5. Jaarverslag 2013 
6. Financieel jaarverslag 2013 
7. Bevindingen van de kascommissie 
8. Begroting 2014 en contributie 2014 
9. Vaststellen kascommissie 2014 
10. Bestuur 2013 en samenstelling bestuur 2014 
11. Voortgang samenwerking met IVN 
12. Jaarplan 2014 
13. Rondvraag en sluiting 

 
Concept-verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Afdeling Gooi 
2013 gehouden op 14 maart 2013. 
 
Aanvang van de vergadering 20.00 uur 
Aanwezig: 13 personen inclusief bestuur 
Afwezig met bericht van verhindering: Johan Lindeman, Jeannet Hampe, 
Jan Boneschansker, Bep Dwars, Paul en Loes van der Poel 
 

1. Opening 
Willem-Jan Hoeffnagel opent de vergadering en heet de aanwezi-
gen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen, ingekomen stukken 
Ellie Fluitsma vertelt over de nieuwe promotiefolder van de KNNV 
en het boekje Tuinieren voor wilde dieren, dat nieuwe leden ca-
deau krijgen. 
 
Theo van Mens meldt dat er nog plekken beschikbaar zijn voor de 
uitgaansdag naar De Wieden in juni.  
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4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Financieel jaarverslag 2012 
De penningmeester, Willem-Jan Hoeffnagel geeft een toelichting 
op het financieel jaarverslag. Afgelopen jaar was er een overschot 
van € 98,89. Het bestuur stelt voor om dit toe te voegen aan de al-
gemene reserve. De uitgaven zijn lager dan begroot. Convo is 
duurder uitgevallen dan begroot; meer kleuren, meer papier. Bij de 
begroting zal een voorstel worden besproken om deze kosten om-
laag te brengen. Hans van Genderen vraagt naar de verdeling van 
de post ‘activiteiten (€ 85,00). Is er geld gereserveerd voor publici-
teit? Willem-Jan vindt dat een goed idee voor het agendapunt 
‘jaarplan’. 
De rekening van ontvangsten en uitgaven is gecontroleerd door de 
kascommissie, die een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. 
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. Aan het bestuur wordt 
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2012. 
 

7. Begroting 2013 en contributie 2013 
Willem-Jan geeft een toelichting. De Convo en het gebruik van de 
Infoschuur zijn de grootste kostenposten. 
Het bestuur stelt voor de Convo voortaan altijd in kleur op te maken 
en deze zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Het blijft mogelijk 
een papieren Convo te ontvangen, maar deze wordt in zwart-wit 
gedrukt. De verzending van papieren Convo’s is duur. Om het 
voorstel te kunnen uitvoeren, zal het bestuur actief e-mailadressen 
van leden verzamelen. De vergadering stemt in met het voorstel. 
Fred van Klaveren vraagt zich af, of de Convo niet duurder wordt 
als er minder gedrukt worden.  Dat is niet het geval. Fred van Kla-
veren wil graag, dat in de Convo prominent wordt opgenomen dat 
de verzending van de Convo gaat veranderen.  
 
De leden waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen een be-
richt dat ze de Convo digitaal toegestuurd krijgen, tenzij ze aange-
ven dat ze de papieren Convo willen ontvangen. Yolande Bosman 
merkt op dat er in Convo 2014-4 niet alleen om een e-mailadres is 
gevraagd, maar ook om een geboortedatum. Toegelicht wordt dat 
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dit is gedaan om de activiteiten op af te stemmen op de leeftijds-
groepen.  
 
Er is een tekort op de begroting van € 256,--. Dit wordt veroorzaakt 
door de gebruikskosten van de Infoschuur. Alle verenigingen die de 
infoschuur gebruiken, betalen gelijkelijk aan de Infoschuur. Als in 
de toekomst externe partijen meer gebruik gaan maken van de in-
foschuur, gaan mogelijk de kosten voor ons als gebruiker omlaag.  
Voorgesteld wordt om de helft van de kosten door een contributie-
verhoging te dekken en de helft van de kosten ten laste van de re-
serve te laten komen. Uitgaande van 7 dagdelen gebruik van de In-
foschuur komt dit neer op een verhoging van de contributie met € 
2,50. Hier komt de landelijke indexering op de contributie van € 
0,50 nog bij. Dit betekent dus een contributieverhoging van € 3,--  
Dit voorstel wordt door de leden aangenomen. De begroting voor 
2013 wordt goedgekeurd. 
 

8. Vaststellen kascommissie 2013 
Paul van der Poel en Yolande Bosman. 
 

9. Samenstelling bestuur 2013 
Vacature voor voorzitter blijft staan. 
 

10. Voortgang samenwerking met het IVN 
Theo van Mens is bij de algemene ledenvergadering van het IVN 
geweest. 
Theo zit in de IVN-werkgroep Contacten die contactavonden, le-
zingen en excursies  organiseert. Deze worden gepubliceerd in de 
Convo. Het begrip “lezing” en “contactavond” betekent eigenlijk 
precies hetzelfde. Afgesproken wordt voortaan de term “contact-
avond” te gebruiken. Hoever de samenwerking met het IVN zal 
gaan is nog niet bekend. We doen steeds meer samen. Het voor-
nemen bestaat om gezamenlijk cursussen te geven. Willem-Jan 
merkt op dat overlap vermeden moet worden. Wouter van Nugte-
ren vindt dat er mogelijkheden zijn om werkgroepen samen te voe-
gen. Er is enige discussie over samenwerking met andere clubs.   
 

11. Jaarplan 2013 
Het jaarthema voor 2013 is “Haal meer natuur in je tuin”. 
Het jaarplan wordt besproken, de leden kunnen zich hier in vinden. 
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12. Rondvraag en sluiting 
Yolande Bosman vraagt waarom de lezing met instructie over al-
gemene soorten niet voorafgaat aan de mossenexcursie. Theo 
geeft aan dat de floragroep dit heeft georganiseerd en het te laat 
was om de volgorde te wijzigen. Fred van Klaveren vraagt of men 
zich er van bewust is dat er meer werkgroepen zijn in het Gooi? 

 
KNNV Afdeling Gooi: Jaarverslag 2013 
 
Excursies 
De winterexcursies van begin 2013 verliepen moeizaam. De excursie naar 
Doorn in februari ging vanwege de weersomstandigheden niet door en 
tijdens de vogelexcursie naar de Eempolder lag het Eemmeer nagenoeg 
dicht en waren er dus weinig vogels te zien. Gelukkig werd het toch nog 
voorjaar en konden we de lenteflora bewonderen op Gooilust. We gingen 
ook nog een tweede keer naar de Eempolder, dit keer met meer succes. 
Een blauwborst liet zich lange tijd zien en horen.  
 
In april werden onder leiding van Frans Lubbers de bomen gelezen bij 
Boekestein. In de zomer genoten we op het Laegieskamp van de libellen, 
sprinkhanen en vlinders die zich, eenmaal droog na een flinke onweersbui, 
uitgebreid lieten bewonderen. Ook de excursie naar het Von Gimbornarbo-
retum werd voor de tweede keer op de agenda gezet. Het werd een zonni-
ge en warme excursie met veel (te veel) bomennamen om te onthouden. In 
september was het tijd om nachtvlinders te vangen en te bekijken. Dankzij 
een groot vanglaken (home-made door Yolande) en de nodige lampen, 
werd deze activiteit een groot succes. Er werd zelfs een nieuwe soort voor 

het Gooi gevonden. In 
september ging ook de 
paddenstoelenwerk-
groep weer van start en 
in oktober werd nog een 
bezoek gebracht aan de 
Pier van IJmuiden, waar 
we behalve zangvogel-
tjes, steltlopers, meeu-
wen en een zeekoet, ook 
een zeehond en tuime-
laars zagen.  
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Contactavonden 
Er zijn in 2013 zes contactavonden gezamenlijk met het IVN georgani-
seerd. De onderwerpen ‘Vlinders en bloemen’, ‘Middeleeuwen en natuur’, 
‘Vissen, amfibieën en reptielen’, JIMBY-onderzoek aan schelpen en tuinre-
servaten trokken tussen de vijftien en veertig belangstellenden. Sprekers 
waren: Leo Knol, Wieze van Lederen, Ingo Jansen, Geert Timmermans, 
Gerhard Cadée en Carla van Lingen. 
 
Werkgroepen 
De paddenstoelenwerkgroep is zeer actief geweest. De plantenwerkgroep 
had behoorlijke pech met het weer, waardoor sommige excursies niet 
doorgingen. De hydrobiologiewerkgroep is in 2013 niet bij elkaar geweest. 
De werkgroepverslagen staan in de Convo’s en op de (oude) website. De 
werkgroepen kunnen altijd leden gebruiken. Meld je aan bij de werkgroep-
coördinatoren. 
 
Projecten 

 GNR Infoschuur 
In 2013 hebben de gebruikers van de infoschuur met elkaar een 
contract gesloten voor vijf jaren. Dit is bescheiden gevierd in het 
bijzijn van de gedeputeerde van Noord-Holland, Jaap Bont. In ok-
tober werd voor en door de gebruikers de Eerste Gooise Land-
schapsdag gehouden, waar elke vereniging zich kort presenteerde. 
Er was veel belangstelling, ondanks het slechte weer. 

 Inventarisatie planten Heksenweitje 
In 2013 is er een soortenlijst aan de bewonersvereniging Trom-
penberg gepresenteerd. Er is niet meer om een officieel verslag 
gevraagd. Het project is ten einde gekomen. 

 
Publieksactiviteiten 
Er zijn in 2013 geen publieksactiviteiten georganiseerd. Er is ook niet mee-
gedaan met de open dag van het vogelasiel. Dit soort activiteiten wordt in 
de toekomst samen met het IVN opgepakt. 
 
Overige activiteiten 
De nieuwjaarsbijeenkomst in Huizen met aansluitend de excursie naar de 
pier was geslaagd. In maart hielden we de Algemene Ledenvergadering en 
in december de Leden voor Leden bijeenkomst. Yolande was er niet, maar 
ze had wel een heerlijke appeltaart gebakken (we beginnen er al op te 
rekenen!). De discussie ging over uiteenlopende onderwerpen waaronder 
het jaarplan voor 2014. Jelle Harder liet een prachtige film over ijsvogels 
zien die hij in Duitsland had gemaakt. 
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Convo en website 
De Convo is in 2013 vier keer verschenen. Het is jammer dat de artikelen 
vooral door bestuursleden worden aangeleverd en slechts een enkele door 
een ander lid van de vereniging. Het excursie- en lezingenprogramma 

wordt verzorgd door Theo van Mens en de 
tekstredactie door Jetse Jaarsma en Mari-
on Koster. Willem-Jan Hoeffnagel zorgt 
voor de samenstelling, de opmaak, aanle-
vering aan de drukkerij en de verzending 
van de Convo. De Convo trekt dus een 
zware wissel op het bestuur. Het zou leuk 
zijn als meer leden een bijdrage aan de 
Convo willen leveren. De Convo wordt nu 
zoveel mogelijk per e-mail naar de leden 
gestuurd. De posteditie (in zwart-wit) wordt 
toegestuurd aan de leden die prijs stellen 
op een papieren exemplaar. De website is 
in 2013 overgegaan naar een CMS-
systeem, waarvan alle KNNV-afdelingen 
gebruik moeten maken. Onze oude websi-

te is ook nog beschikbaar om oude verslagen en foto’s te kunnen raadple-
gen. De afdeling draagt hiervoor zelf de kosten. De nieuwe webmaster is 
Jetse Jaarsma met Marion Koster als back-up. 
 
Rekening van Ontvangsten en Uitgaven 2013 en Begroting 2014 
 
Hieronder is de concept rekening van ontvangsten en uitgaven over 2013 
te vinden. Er is in 2013 een tekort van € 350,51 (tegenover een begroot  
tekort van € 256,00). Enige bevindingen: 
 

 Met name de kosten van het bestuur zijn hoger dan begroot. Dit 
komt door de onverwachte uitgave van € 308,55 voor de aanschaf 
van IBAN-acceptgiro’s (Minimale afname 1500 exemplaren en ook 
nog € 75 afmeldkosten bij de ING-bank). 

 De Convo is maximaal via e-mail verstuurd. Het resultaat is dat er 
één uitgave nog helemaal per post is verstuurd en drie uitgaven 
per e-mail (naar ongeveer 60 leden). Daarmee is een besparing 
bereikt van ongeveer 200 Euro. 

 De rente op de spaarrekening kwam € 60 hoger uit. 
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Voorgesteld wordt om het tekort uit de algemene reserve te financieren. 
Ons eigen vermogen komt dan uit op €7285,31. 
 

 
 
 
De concept-begroting 2014 is hieronder te vinden. Daarbij zijn de volgende 
opmerkingen te maken: 
 

 De Convo blijft een grote kostenpost. Door de voortdurende in-
spanningen om zoveel mogelijk leden een digitale Convo te sturen 
kunnen de kosten wel verder omlaag.  

 Ook dit jaar zal de contributie weer geïndexeerd worden waarbij wij 
de landelijke indexering volgen. 

 Ook in 2014 zullen wij gebruik maken van de Infoschuur Gooi voor 
activiteiten en voor ons archief. In 2014 zijn dezelfde kosten be-
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groot voor het gebruik als in 2013, aangezien het GNR nog geen 
eindafrekening over 2013 heeft gemaakt. De mogelijkheid bestaat 
dat het GNR nog met een ander voorstel zal komen. 

 In 2013 was het gebruik van de Infoschuur Gooi op proef. Om de 
begroting 2014 sluitend te maken en door te gaan met de Info-
schuur is een bescheiden contributieverhoging (€1,50) noodzake-
lijk. 

 Daar komt nog bij de afgesproken indexering van de afdracht aan 
het landelijk bureau. 

 In 2013 zijn er problemen geweest met het betalen van rekeningen 
(zoekraken envelop met overschrijvingen). Daarom en ook om zo 
veel mogelijk rente op de spaarrekening te krijgen is besloten om 
over te gaan op internetbankieren. 

 Er wordt een positief saldo verwacht van € 24,50. 
 

 
 
De rekening van ontvangsten en uitgaven is uiteraard een concept en moet 
op voorspraak van de Kascommissie nog goedgekeurd worden op de 
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algemene ledenvergadering. De concept-begroting moet ook nog 
goedgekeurd worden door de algemene ledenvergadering. 

 
Bestuur 2013 en samenstelling bestuur 2014 
 
In 2013 is het bestuur vijf keer bijeen geweest. 
 
Aan de orde kwamen onder meer: jaarstukken 2012 en 2013, de website 
(overgang naar een nieuwe website en nieuwe webmaster), E-Convo, de 
gebruikersovereenkomst Infoschuur Gooi, het excursie- en lezingenpro-
gramma, de samenwerking met het IVN, de nacht van de nachtvlinder, de 
werkgroepen, opstarten van een nieuwsbrief en de overgang naar IBAN. 
Op 28 november zijn de besturen van KNNV en IVN afdeling Gooi bij el-
kaar geweest om te overleggen over de samenwerking. In februari en no-
vember zijn de vergaderingen van de landelijke beleidsraad bijgewoond en 
in april de vertegenwoordigende vergadering. In november heeft er, net als 
in 2012, een gewestvergadering plaatsgevonden met de afdelingen Amers-
foort, Utrecht en Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn. 
 
De vergadering van de klankbordgroep van het GNR met gebruikers van 
de terreinen van GNR is twee keer bezocht. Tussendoor zijn er bijeenkom-
sten geweest met de gebruikers van de Infoschuur Gooi. Dit heeft geleid tot 
het tekenen van een gebruikerscontract en de overdracht van de exploitatie 
van de Infoschuur Gooi dat met een feestelijk tintje gepaard ging. 
 
Dit jaar is er geen bestuurslid aftredend. Er is echter nog steeds een vaca-
ture. 
Het is mogelijk om vanuit de vereniging kandidaten te stellen voor de 
vacante bestuursfunctie. 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 
voor de functie. Tevens moet dan een schriftelijke bereidverklaring van de 
voorgedragen kandidaat worden overgelegd. 
Versterk ons leuke clubje en laat je kandidaat stellen! 
 
Gerealiseerd van Jaarplan 2013 en Jaarplan 2014 
 
Gerealiseerd van jaarplan 2013: 

 Tuinenexcursie 

 Onderwerpen ingebracht door leden: mossen, vlinders en nacht-
vlinders 
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 Meer samenwerking met IVN 
 
Jaarplan KNNV landelijk 2014: Natuur in de buurt 
 
Jaarplan KNNV afdeling Gooi 2014: 

 Excursies:  
o Voorjaarsuilen van maart tot eind april KNNV en IVN 
o Assisteren bij de kinderactiviteit van IVN (waterbeestjes) in 

juni 
o 1000-soortendag (datum nog onbekend) 
o Excursie libellen, vlinders en insecten algemeen 
o Uilenexcursie in najaar/winter 

 Publieksactiviteit(en) 
o Waterweekend 21 en 22 juni (IVN neemt het initiatief) 
o Nachtvlindernacht 27 juni 2014 
o Activiteit rond dier van het jaar (de eekhoorn) 

 Werkgroepen: 
o Nadenken over toekomst Plantenwerkgroep/evt. samen-

werking met floragroep IVN in 2015. Thema plantenwerk-
groep 2014: tuinen 

o Mogelijkheid mossenwerkgroep onderzoeken 

 Inventarisaties 
o Inventarisatie Gijzenveen (start april) 
o Inventarisatie Natuurbrug Laarderhoogt (2015?) 

 Cursus:  ‘Mijn eerste 100 planten’ 

 Bestuursactiviteiten 
o ANBI-statusaanvraag onderzoeken 
o Samengaan Convo en Kleine Ratelaar onderzoeken 
o KNNV-nieuwsbrieven combineren met IVN-nieuwsbrieven 

 

BOMEN: DE ES 

 
Een jonge es (Fraxinus excelsior) is een opvallend rechte symmetrische 
boom met een gladde licht grijsbruine of soms gele bast. De takken staan 
kruiswijs tegenover elkaar, elk volgend paar takken staat van bovenaf ge-
zien dus onder een rechte hoek ten opzichte van het vorige paar. Naarma-
te de bomen ouder worden, krijgt de schors fijne regelmatige groeven.  
Essen groeien snel en kunnen een hoogte van ruim veertig meter bereiken.  
Deze indrukwekkende hoogte  heeft de soort de wetenschappelijke naam  
F. excelsior bezorgd. Excelsior betekent verheven. Een es kan letterlijk 
boven de andere bomen uitgroeien. 
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Essen behoren tot de Olijffamilie. Deze familie van meest houtachtige ge-
wassen, komt over de gehele wereld voor en omvat ruim 600 soorten. Uit 
deze familie vinden  we in Nederland , naast het geslacht Es (Fraxinus) de 
geslachten: Liguster( Ligustrum), Forsythia, Jasmijn (Jasminum) en Sering  
(Syringa). 
 
Er zijn wereldwijd ongeveer 70 verschillende essensoorten, waarvan er 
ongeveer 50 op het Noordelijk half-
rond thuishoren. In Nederland is 
alleen de gewone es inheems, 
daarnaast zijn er nog ongeveer vier 
soorten die hier vrij vaak als straat-
beplanting worden gebruikt. Dit zijn 
de manna-es  (Fraxinus  ornus) en 
de smalbladige es (Fraxinus angus-
tifolia ) uit Zuid Europa, en twee 
nauw verwante soorten uit Noord-
Amerika, de zachte es (Fraxinus 
pennsylvanica) en de Amerikaanse 
es (Fraxinus americana). 
 
De manna-es is een vrij kleine 
boom met stevige twijgen. De blad- 
en bloemknoppen zijn grijs van 
kleur. De manna-es  heeft oneven 
geveerd blad met twee tot vier juk-
ken. Anders dan bij de overige hier 
beschreven soorten, bloeit de man-
na-es  in mei, na het uitlopen van het blad, met grote witte bloempluimen. 
De bloemen zijn één- of tweeslachtig, met nul, twee of vier kroonblaadjes 
per bloempje. 
 
De smalbladige es lijkt sterk op de gewone es maar heeft zoals de naam al 
zegt smalle blaadjes. Het blad is oneven geveerd met twee tot zes jukken. 
De blad- en bloemknoppen zijn donkerbruin van kleur soms zijn ze in kran-
sen van drie gegroepeerd. Deze soort bloeit in april, vóór het uitlopen van 
het blad. De smalbladige es is meestal eenhuizig, vaak zijn de bloempjes 
zelfs tweeslachtig. Er zijn echter een aantal mannelijke klonen (cv. Flame 
en cv. Raywood) op de markt, die vanwege hun mooie rode herfstkleur 
vaak worden aangeplant. De kroon van een smalbladige es heeft vaak een 
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soort ‘bloemkoolroosjes’ effect. Het is net of de kroon uit allemaal kleine 
kroontjes is opgebouwd. 
 
De twee Amerikaanse soorten zijn strikt tweehuizig, hebben oneven ge-
veerde bladeren met twee tot vier jukken. Beide soorten bloeien iets later 
dan de gewone es en hebben roodbruine knoppen.  De knoppen van de 
zachte es zijn spitser en slanker dan die van de Amerikaanse es. Het blad 
van de Amerikaanse es is aan de onderzijde grijswit behaard. 
 

De gewone es is een forse rechte boom 
met een fijn gegroefde grijs tot bruine 
schors. De twijgen zijn grijs en dik met 
stomp kegelvormige gitzwarte blad- en 
bloemknoppen. Er bestaan van de ge-
wone es veel verschillende cultivars. Zo 
zijn bij de goudes  (Fraxinus excelsior cv. 
aurea) de takken helder geel van kleur 
en ontbreekt bij de éénbladige es (Fraxi-
nus excelsior cv. diversifolia) het ken-
merkende oneven geveerde blad. Deze 
variëteit heeft enkelvoudige veernervige 
bladen. Er zijn ook bontbladige cultivars 
zoals bijv. Fraxinus excelsior 
cv.argenteovariëgata. 

 
Het blad van de es is gewoonlijk oneven geveerd met vier tot zes jukken. 
De blaadjes hebben een gezaagde rand. De centrale bladspil heeft aan de 
bovenzijde een diepe groef, waarvan de randen naar elkaar toe neigen. Bij 
regen vult dit gootje zich met water, dat door de aanwezige beharing  lang 
wordt vastgehouden. Op de nerven van de blaadjes van de es zijn soms 
zogenaamde  omwallingsgallen te vinden die worden veroorzaakt door een 
galmug van het geslacht Cecidomyia.  
 
De es bloeit meestal vanaf eind maart en is een echte windbestuiver. De 
bloemen verschijnen voor het blad en staan in dichte okselstandige pluim-
pjes. De bloempjes hebben geen kelk of kroon en ook geen nectar. De 
bloempjes kunnen zowel één- als tweeslachtig zijn. Een tweeslachtig 
bloempje is niet meer dan twee stompe helmhokjes aan weerszijde van 
een stijltje met een tweelobbig stempeltje. Bij de mannelijk bloempjes ont-
breekt  het stijltje, bij vrouwelijke exemplaren de helmhokjes.  
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Een helmhokje richt zich voor de bloei zodanig dat het  aan de bovenzijde 
opent. Het stuifmeel valt er dus niet zomaar uit,  alleen als de wind de tak-
ken stevig heen en weer beweegt. De helmhokjes openen zich vaak pas 
vier dagen nadat de stempels rijp zijn. Tweeslachtige bloempjes op een es 
zijn dus proterogynisch. 
 
Jonge essen zijn vaak éénhuizig. Een boom heeft dan dus of mannelijke 
bloemen of vrouwelijke bloemen. Naarmate de bomen ouder worden, vor-
men zich vaak tweeslachtige bloempjes. Ik heb wel eens gezien, dat een 
es het ene jaar vrouwelijk bloeide en een jaar later mannelijk. Deze sek-
suele ambiguïteit  wordt veelteligheid  genoemd.  
 
De bloeiwijze van de es wordt vaak aangetast door galmijten (Phytoptus 
spec.), waardoor deze verandert  in een houtachtige woekering, van soms 
wel drie centimeter doorsnede.  
Hier in de omgeving  zie je, in de 
herfst,  essen vaak vol zitten met 
deze gallen. 
 
Na de bestuiving groeien de 
vruchtbeginsels uit tot gevleugel-
de nootjes. De bloeipluim veran-
dert in een bosje nootjes, dat wat 
aan een bos sleutels doet den-
ken. Dit heeft de boom in het 
noorden van het land de naam 
sleutelboom bezorgd.  In de herfst 
worden de vruchtjes door de wind 
meegevoerd. Pas een vol jaar 
nadat  de vruchtjes van de boom 
vallen, vindt de kieming plaats. 
Aan de top van het zaad, tegen-
over het vleugeltje, breekt de 
kiemwortel naar buiten. Enkele 
dagen later hebben ook de twee 
smalle kiembladen zich uit het 
zaad geworsteld en begint de 
groei van mogelijk een nieuwe 
reus. 
 
Ondanks hun soms indrukwek-
kende grootte worden essen niet 



 
 

18 

bijzonder oud. Een vrij groeiende es heeft een levensverwachting van on-
geveer tweehonderd jaar. De levensduur kan behoorlijk toenemen als de 
es als hakhout wordt beheerd. In de provincie Utrecht zijn langs de Krom-
me Rijn nog diverse monumentale knotessen te vinden met een leeftijd van 
meer dan driehonderdvijftig jaar. De oude essenstoven vormen een uniek 
micromilieu, dat een onderkomen biedt aan diverse zeldzame mossoorten 
zoals: recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides), spatelmos (Homalia 
trichomanoides) en schijfjesmos (Radula complanata). In de provincie 
Utrecht vindt al sinds de vroege middeleeuwen essenhakhoutbeheer 
plaats. Sinds de tweede wereldoorlog is deze vorm van beheer snel aan 
het verdwijnen. Hiermee verdwijnt ook waarschijnlijk één van de laatste 
genenbronnen van de inheemse es. Gerichte bescherming voor deze hak-
houtrelicten is zowel vanuit biologisch als cultuurhistorisch perspectief 
noodzakelijk. 
 
De es is een boomsoort van vruchtbare vochtige bodems. Vaak vind je de 
es in gezelschap van de zwarte els. Beide soorten doken ongeveer 8000 
jaar geleden ook gelijktijdig in onze inheemse flora op. De es bleef tot on-
geveer 5000 jaar geleden een zeldzame verschijning. De vruchtbare bo-
dems waaraan de es de voorkeur geeft, waren al bezet met grote iepen-
bossen. De iep begon 5000 jaar geleden echter plotseling te verdwijnen 
(iepenval). Met het verdwijnen van de iep, begon de es een ware opmars. 
 
De es wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt en is diep verweven 
in de mythologie. Het hout van de es is licht van kleur en gewicht. Het is 
bovendien hard en toch buigzaam en bovendien schokbestendig. Dit maakt 
het ideaal hout voor de productie van gereedschappen. In Zuid-Holland zijn 
diverse prehistorische gebruiksvoorwerpen van essenhout opgegraven, 
waaronder een peddel en een bijlsteel. Het hout is bij verhitting ook buig-
zaam, waardoor het ook gebruikt werd voor het maken van wagenwielen. 
Tegenwoordig wordt essenhout gebruikt voor de fabricage van gymnastiek-
toestellen. 
 
De naam es komt van het Germaanse woord ask, wat speer betekent. Het 
hout van jonge essen is uitmuntend geschikt voor het maken van speren. 
Waarschijnlijk is bij de Grieken is de es daarom onder andere gewijd aan 
de oorlogsgod Ares die vaak met een speer van essenhout is afgebeeld.  
Ook de wraakgodin Nemesis wordt afgebeeld met een staf van essenhout.  
Zij werd ook wel eens de essengodin genoemd. In Duitsland bestaat nog 
een verwant volksgeloof aan de Essenvrouw: een heks die veel onheil kon 
zaaien. Zij was slechts tot rust te brengen, door haar op aswoensdag een 
offer te brengen. Hoewel het hout slecht geschikt is voor buitengebruik, 
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werd het toch zowel door de Noormannen als de Grieken veel toegepast in 
de scheepsbouw. De es was in Griekenland ook nog gewijd aan Poseidon, 
de god van de zee. 
 
In de kruidengeneeskunde werd de es gebruikt als middel tegen slangen-
beten. Volgens de Romeinse schrijver Plinius de Oude, waren slangen 
doodsbang voor de es. Ze zouden zelfs de schaduw van de boom mijden 
uit angst voor vernietiging. Het blad en de bast van de es werden gebruikt 
voor de behandeling van leverkwalen. Het blad van de es wordt nog altijd 
verwerkt in de receptuur van sommige traditionele kruidendranken als 
Graines Jura. In Italië worden de takken van de manna es ingesneden.  
Het sap, droogt in de zon tot kristallen, die voor 90 % uit de suiker manno-
se bestaan. Deze kristallen worden manna genoemd en worden toegepast 
in hoestdranken en als laxeermiddel. Het kan door diabeten beperkt als 
suikervervanger worden gebruikt. Het blad en de bast van de es hebben 
een hoog looizuurgehalte en hebben hierdoor een aantoonbaar wondhe-
lende werking. Misschien komt hier ook het gebruik vandaan de es als 
wondboom of wrattenboom te gebruiken. Takken van es werden in de kle-
ding van een gewonde genaaid. Een naald werd in de bast van een es 
gestoken, vervolgens in een wrat, en dan weer terug in de bast in de ge-
dachte dat de boom de wrat zou overnemen. Het blad van de es wordt ook 
nog eens als veevoer gebruikt. Herders in Schotland hadden een herders-
staf  van essenhout om het vee te beschermen tegen onheil. In Wales was 
de es een heilige boom, die op het kerkplein werd aangeplant. Een es met 
even geveerd blad, brengt geluk in de liefde. 
 
De Germanen zagen de es als hun band met de kosmos. De es is hoog en 
wortelt diep en is hierdoor gevoelig voor de bliksem. Dit maakt de es een 
boom die een band heeft met de dondergod Thor. Uit het witte hout van de 
es schiep Odin de eerste man. Maar essen zijn bovenal nakomelingen van 
de boom Yggdrasil. Onder de takken van deze reusachtige es leefden de 
Goden. De boom is geworteld op drie plaatsen. In het godenrijk krijgt hij 
water uit de bron van de oorsprong. Een tweede wortel ligt in het nevelrijk, 
waar alle grote rivieren ontspringen. Daar probeert de boze draak Nidhogg 
deze wortel door te knagen. De derde wortel ligt in het rijk van de reuzen, 
in de bron van de wijsheid. 
 
Jetse Jaarsma 
 

BOEKBESPREKING: WILD EN BIJSTER LAND – PLANKEN WAMBUIS 

Onder redactie van Paul Abels, Machiel Bos, Adinda Crans en Martien Frijns; 2013, Stichting 
AFdH-uitgevers; ISBN 9789072603968; € 34,50 
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Een persoonlijk, met zorg samen-
gesteld boek met vele prachtige 
foto’s en  een cd. Er staan gevari-
eerde verhalen in van auteurs die 
het gebied  zeer goed kennen.  
Het is zo’n boek waarbij het moei-
lijk is te stoppen met lezen, bla-
deren en kijken. 
Je loopt in een aantal hoofdstuk-
ken mee met ‘boswachter’ Machiel 
Bosch en uitgever Martien Frijns 
over de Kelderbergen, het Rust-
gebied, het Kooibos, de Badkuip 
en een terrein met Sitkasparren en 
je bekijkt de nachtelijke hemel. Het 
is alsof je er bij bent en met hen in 
discussie kunt gaan. 
 
Je krijgt door dit boek een band 
met Planken Wambuis, terwijl je er 
nog niet eens geweest bent. Er 

komen ook een paar bewoners van het terrein aan het woord, die vertellen 
over hun leven daar en hoe hun kinderen dat beleven. Ja, hoe is het  wo-
nen in een wild en bijster land. Hoe komt bijvoorbeeld je visite in het donker 
weer thuis of hoe is het om geen waterleiding te hebben maar een water-
put? 
 
Planken Wambuis, een stuifzandheidelandschap gelegen naast (ten wes-
ten van) de Hoge Veluwe, is 2100 hectare groot, waarvan één derde rust-
gebied. Het ligt op de flanken van het Veluwse stuwwallenmassief, op de 
overgang van de echte hoge Veluwe naar de lagere Gelderse vallei. Jozef 
Keulartz (milieufilosoof) stelt dat van de 400.000ha stuifzand die Europa 
rond 1850 rijk was (‘Atlantische woestijnen’), nog slechts 2% over is en dan 
vooral in Nederland! Stuifzanden ontstonden door overexploitatie ten be-
hoeve van het potstalsysteem en door grindafgravingen. Door de komst 
van de kunstmest en de herbebossing (toenemende vraag naar hout), 
slonk de oppervlakte aan actief stuivend landschap van 80.000ha in Neder-
land naar 1500ha, verspreid over 75 terreinen. Planken Wambuis heeft 
hiervan maar 30 ha. Men wil nu het open gebied van heide en stuifzand 
met 300ha uitbreiden door actiever in te grijpen (kappen).  
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In diverse verhalen gaan we met historisch geograaf Michiel Purmer op 
zoek naar zichtbare sporen van menselijke invloed uit het (verre) verleden 
(hoofdstukjes ‘Rimpels in het landschap’).  
 
Vanaf de prehistorie (jager/verzamelaars) tot de komst van de eerste land-
bouwers was Planken Wambuis een dicht bebost gebied. Rond 1700 was 
het gebied op zijn kaalst, kaalgevreten en uitgeput door overexploitatie. 
Toen ontstonden de zandverstuivingen, waardoor hele landbouwenclaves 
en dorpen werden ondergestoven en verplaatst moesten worden.Verplaatst 
naar bijvoorbeeld Oud Reemst, Nieuw Reemst en Mossel, laat-
middeleeuwse landbouwenclaves in Planken Wambuis die nu nog bestaan. 
Het zijn karakteristieke voorbeelden van enclaves met kleine landbouwper-
celen die verspreid over de Veluwe voorkwamen: één of enkele boerderijen 
bij elkaar, omringd door bouwland en verder omgeven door heidevelden. 
Het eerste bosperceel ‘het Oude Hout’ werd aan het begin van de 18

de
 

eeuw aangelegd, met eikenhakhout. Dit breidde zich uit en later in die 
eeuw plantten de grootgrondbezitters, die eigenaar waren geworden van 
onder meer Planken Wambuis, dennenbossen, statige lanen en perceel-
grenzen met beuken.  
 
Planken Wambuis is geen wildernis, maar een half-natuurlijk cultuurland-
schap. Volgens milieufilosoof Martin Drenthen staat het model voor grote 
delen van de Nederlandse natuur. Het is een gevarieerd parkachtig land-
schap dat het resultaat is van een eeuwenlange wisselwerking tussen 
menselijke ingrepen en de manier waarop de natuur daarop reageerde. Het  
huidige beheer is gericht op het verbeteren en geschikt maken van habitats 
voor de soorten die er leven. De huidige situatie wordt bevroren. Inmiddels 
is ook een groen netwerk ontstaan van aaneengesloten natuurgebieden. 
De vraag is echter of we deze landschappelijke erfenis, die misschien het 
resultaat is van armoede en het onvermogen om de wereld volledig te be-
heersen willen voortzetten. Wij zijn nu wel machtig genoeg en in staat dit 
half-natuurlijke cultuurlandschap te behouden, maar willen we dat wel? Of 
zullen we eens een tijdje niets doen en kijken wat Planken Wambuis zelf 
ons eigenlijk te vertellen heeft? Moet het niet meer de richting op van een 
nagenoeg natuurlijk landschap? 
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Rob Bijlsma schrijft 
een diepgaand 
veldbiologisch 
hoofdstuk over de 
ecologie van vogels 
op het zand. Hij 
heeft vanaf  de late 
jaren zestig nog net 
de zwanenzang 
van de zandver-
stuivingen met de 
bijbehorende karige 
avifauna meege-
maakt. Zo verdwe-
nen de broedende 

duinpiepers in dit gebied, met in hun voetsporen de draaihals en de tapuit. 
Maar ‘Kaal zand is een anomalie in het huidige tijdsgewricht dat niet anders 
dan via kostbare, omvangrijke en herhaalde ingrepen in stand kan blijven’. 
Daar is hij dus geen voorstander van. Hij haalt daarbij het probleem van 
verdroging in de Sahel en grote delen van West-Afrika aan. 
 
Ook de vele andere hoofdstukken zijn zeker de moeite van het lezen 
waard. Zo is er een hoofdstuk over de raven van Planken Wambuis en hun 
grote intelligentie, een stuk over de faunabeheerder,  ‘voor mij is afschot 
beheren’ en een artikel over vijftig jaar graven in Gelderse grond met 
prachtige foto’s van de archeologische vondsten. 
 
Zo worden tweeduizend hectare beschreven van een gebied op een voor 
Nederland ongekend grote schaal. Een woeste stilte die zich wel eens zou 
kunnen uitbreiden tot 30.000 ha als er bijvoorbeeld een Nationaal Park 
Zuid-Veluwe tot stand zou komen, met een rustgebied van zo’n 5000ha. De 
vraag is dan natuurlijk ’Is zo’n rustgebied waar geen mens in mag eigenlijk 
wel wenselijk’? Martien Frijns vraagt dat aan Machiel Bos in één van de 
wandelingen in dit boek. Je moet immers ook draagvlak hebben bij het 
publiek. Wild en bijster land is een prachtboek vol discussies. 
 
Theo van Mens 
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IN MEMORIAM  WIM APPELHOF 

 
Op 23 december 2013 hebben wij 
afscheid genomen van Wim Appel-
hof. Wim was een bevlogen myco-
loog, die zich de kennis van padden-
stoelen in zeer korte tijd eigen heeft 
gemaakt. Maar belangrijker: hij was 
ook in staat enthousiast te vertellen 
over de gevonden soorten en je te 
wijzen op de kenmerken ervan. Met 
respect en bewondering denken wij 
aan hem terug, hoe hij met schijn-
baar groot gemak de kleinste pad-
denstoeltjes en onogenlijkste korstjes 
op naam kon brengen. We zullen in 
hem een gedreven mycoloog en 
leermeester missen. 
 
 
 
Ter nagedachtenis aan Wim heeft Rob Lips het volgende gedicht geschre-
ven, dat op zijn crematie op 2 januari jl., op verzoek van Wim door Yolande 
Bosman is voorgedragen.  
 

Winterzang 
 

Tranende triestheid 
Winterklanken treffen ons diep 

Verstikkend, verstarrend slaat het uur 
We herinneren ons het inspirerende betoog 

Van de ware mycoloog 
We pinken een traan bij het gemis 

 
Flammulina  fennae 

Was je Haarzuilense succes 
Jouw oranje schijnoesterzwam 

Zette Coolia in vuur en vlam 
 

Wij gaan door 
In weerwil van de warre wind 

We staan stil bij de dood 
Groeten je met fluwelen poot 
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INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: GEWONE SNUITVLIEG 

 
Herkenning 
In Nederland komen drie soorten van het geslacht Rhingia voor. De gewo-
ne snuitvlieg (Rhingia campestris) is algemeen. De overige twee soorten, 
de korte snuitvlieg (Rhingia borealis) en de rode snuitvlieg (Rhingia rostra-
ta), zijn zeer zeldzaam en nog nooit in Het Gooi waargenomen. De laatste 
soort werd zelfs meer dan honderd jaar niet waargenomen, maar is recent 
(in 2010) herontdekt. 

 
De gewone snuitvlieg is een 
middelgrote zweefvlieg. Deze 
soort heeft een grijs bestoven 
borststuk. De combinatie van 
het snuitvormig verlengde ge-
zicht en het overwegend rode 
achterlijf met donkere tekening, 
maakt dat de gewone snuitvlieg 
niet is te verwarren is met ande-
re zweefvliegen.  

 
Waarneming 
Het verspreidingsgebied van de gewone snuitvlieg loopt van West-Europa 
tot in Mongolië en Oost-Siberië. De dieren worden in heel Europa waarge-
nomen, maar zijn minder algemeen in berggebieden. In Nederland is deze 
soort algemeen tot zeer algemeen. 
 
Ze komen voor in alle open biotopen met uitzondering van hoogveen en 
kwelders. Met name in weilanden, langs wegbermen en bospaden kan je 
deze soort aantreffen. Snuitvliegen vliegen vaak op schaduwrijke plekken 
en dicht bij de grond. Ze lijken een voorkeur voor vochtige plekken te heb-
ben. Ook is deze soort vroeg op de dag zonnend te vinden op bladeren van 
diverse kruiden en bomen. Bloembezoek vindt plaats op diverse lipbloe-
men maar ook op andere soorten als: appel, fluitenkruid, gevlekte orchis, 
lavendel en lijsterbes. 
 
Biologie 
Per jaar zijn er twee generaties met pieken in april / mei en in augustus. Er 
worden tot 86 eitjes per keer gelegd aan de onderkant van kruiden in de 
buurt van koeienvlaaien, die in de zon liggen. De eitjes komen na 1 tot 3 
dagen uit. De larven zoeken een koeienvlaai op en verpoppen zich hier na 
2 tot 3 weken. Het popstadium duurt ongeveer 10 dagen,  In een enkele 
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koeienvlaai kunnen tot 100 larven zitten. Deze camoufleren zich met mest 
en zijn daardoor moeilijk te ontdekken. 
 
Bescherming 
De gewone snuitvlieg komt op dit moment algemeen voor en is niet be-
dreigd. Het gebruik van antibiotica en ontwormingsmiddelen in de veeteelt, 
kan potentieel echter een bedreiging vormen voor deze soort. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

LENTEPROGRAMMA 2014 

 
Donderdagavond 13 maart: Algemene ledenvergadering KNNV Afd Gooi  
Elk jaar weer een belangrijk moment voor onze vereniging. We roepen alle 
leden op om te komen en zo samen het beleid vast te stellen van onze 
afdeling. Breng in hoe u onze vereniging ziet en welke activiteiten u belang-
rijk vindt. Wilt u ook een grotere diversiteit aan activiteiten, zoals op het 
gebied van mossen of insecten? Hebt u ideeën over cursussen of over 
samenwerking met andere groene groepen in het Gooi? 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 20:00uur. 
 
Natuurcursus Tuinreservaten  
IVN afdeling Gooi en omstreken organiseert in het voorjaar van 2014 een 
cursus waarin je leert hoe je je eigen tuin of balkon kunt omtoveren tot een 
diervriendelijke, natuurvriendelijke oase. De gehele cursus beslaat vijf 
avonden. Ook zullen enkele tuinen bezocht worden om te zien hoe de the-
orie er in de werkelijkheid uitziet.  
Data: 5-03, 19-03, 2-04, 16-04 en 7-05 2014  
Prijs: 85 € voor vijf cursusavonden en de excursies (inclusief een cursus-
map en het boek Diervriendelijk tuinieren)  
Aanmelden: via e-mail: natuurcursus.ivngooi@gmail.com  
Zie ook http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken 

 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 20.00 - 22.00 uur. 
 
Zondag 16 maart: Mossenexcursie in Cruysbergen 
Na eerdere excursies in het Spanderswoud, de Snip en het Cronebos gaan 
we nu mossen kijken in Cruysbergen.  De voormalige zanderij kent buiten 
de paden en de Elzensingels/ bosschages, vooral gebieden met kleine 
zeggen, matig voedselrijke graslanden, heischrale graslanden, hoogveen-

http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
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bulten en natte heiden. Wat zullen we naast Gewoon haarmos en Veen-
mos dus allemaal vinden? Theo van Mens bereidt deze excursie voor. 
Neem je loep, je mossenflora en je laarzen mee. 
 
Verzamelen bij de ingang van Cruysbergen bij het mobilisatiecomplex aan 
de Nieuwe ’s Gravelandseweg, Bussum om 10:00 uur 
 
Maandagavond 17 maart: Hetty Laverman: Geopark Gooi en Vecht 
De Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht is op 23 augustus 
2013 opgericht, ruim een jaar nadat de Vereniging Vrienden van het Gooi, 
samen met het Goois Natuurreservaat, het initiatief had genomen om in de 
regio Gooi en Vechtstreek een Geopark te realiseren. In de initiatieffase is 
een Plan van Aanpak opgesteld om tot een door UNESCO erkend Geopark 
in deze regio te komen. De Stichting is al begonnen met de uitvoering van 
dit Plan. Hetty Laverman van de Stichting geeft antwoord op vragen als: 
wat is een geopark, hoe is het georganiseerd, aan welke criteria moet het 
voldoen, wie kunnen of moeten er meewerken aan de realisatie? Vervol-
gens gaan we in discussie, met behulp van het Plan van Aanpak, over de 
uitdagingen en mogelijke kansen hierbij voor IVN en KNNV. Zie verder de 
website: www.geoparkgooienvecht.eu. 
  
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur. 

 
Zondag 23 maart: met de KNNV-Plantenwerkgroep naar de Botanische 
Tuin, Utrecht.  
De botanische tuin bij Fort Hoofddijk in Utrecht heeft van het vroege voor-
jaar tot laat in de herfst zijn bezoekers wat te bieden: een fraaie rotsplan-
tentuin, een systeemtuin, thematuinen en een warme tropische kas. Neem 
eventueel wat te eten mee, koffie en thee kunnen we ter plekke bestellen. 
Toegangsprijs 7,50 euro, voor 65+ 6,00 euro en voor Museumjaarkaart-
houders gratis. 
 
Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-Zuid, vervolgens car-poolen 
naar Utrecht, 9:45 uur. 
 
De volgende excursies van de Plantenwerkgroep worden weer via de e-
mail en via de website aan de vaste deelnemers doorgeven Als u nog geen 
vaste deelnemer bent, geef u dan op bij Ellie Fluitsma. 

http://www.geoparkgooienvecht.eu/
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Zondag 30 maart: Floragroep, Hilverbeek en Jagtlust 
De activiteiten van de floragroep worden door de IVN georganiseerd. Voor 
de excursies van deze werkgroep kunt u zich opgeven bij Christine Tam-
minga, e-mailadres: ctamminga@waldeck.demon.nl. 
 
De excursies beginnen om 10:00u en vinden om de week plaats (13 april 
dus als volgende keer). Mocht de excursie niet doorgaan, dan wordt deze 
per mail afgezegd. De floragroepexcursies kunt u ook op de website van de 
KNNV vinden. 
 
Verzamelen: Parkeerplaats Hilverbeek, ingang Leeuwenlaan, 10:00 uur. 
 
Zondag 27 april: coniferen in het Pinetum, met Arend Wakker 
Arend zal zich in zijn excursie vooral richten op de coniferen en de botani-
sche kant daarvan, maar hem kennende zal hij het ook in een breder kader 
plaatsen. We kennen Arend Wakker natuurlijk van de lezingen in de Info-
schuur. Hij verzorgt in maart en april 
van dit jaar ook een evolutiecursus van 
alg tot orchidee in het Pinetum. 
 
Locatie: Pinetum: Van der Lindelaan 
125, 1200AA Hilversum, 12:00uur, toe-
gang € 2,50.  
 
Woensdag 14 mei: “Meer over onkruid” 
Jetse Jaarsma verzorgt op woensdag 14 mei van 20:00 – 22:00 uur een 
cursusavond en op zondag 18 en 25 mei om 10 uur excursies over  ‘on-
kruid’. Nadere informatie volgt nog via website/nieuwsbrief. 
 
Locatie cursus: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 20:00-
22:00 uur. 
 
Maandagavond 19 mei: Thijssepark, werkgroep contacten 
Het is alweer bijna de langste dag, dus een mooie gelegenheid voor een 
avondexcursie. Wat is dan leuker dan een excursie naar het Thijssepark in 
Amstelveen, de gemeente waar het begrip heempark is uitgevonden. Het 
Thijssepark staat daar model voor. Het heeft de vorm van een lange sliert 
met twee haakse bochten en is een kleine kilometer lang. Er staan wel 425 
soorten inheemse planten, waarvan er 239 tot de rode lijst behoren!  
 
Verzamelen bij de P-plaats Bussum Zuid om18:45 uur en dan carpoolend 
naar Amstelveen. 

mailto:ctamminga@waldeck.demon.nl
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