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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 
Dit voorwoord schrijf ik een week vóór de 1000-soortendag en ik ben reuze 
benieuwd hoe ver we komen met het aantal soorten. Theo van Mens en 
Fred van Klaveren hebben veel tijd in de organisatie gestoken. Het is een 
prachtige gelegenheid voor de diverse natuurclubs in het Gooi om eens 
met elkaar in contact te komen: 1000-soortendag 2014 verbindt natuur en 
natuurbeleving zoals Fred van Klaveren dat zo mooi onder zijn e-mails 
vermeldt. 
 
De uitgaansdag op 6 september naar de Sallandse Heuvelrug gaat door! 
Er zijn nog plaatsen vrij, dus je kunt nog mee. Zie de aankondiging verder-
op in deze Convo. 
 

Vanaf 15 septem-
ber staan er weer 
diverse interessan-
te lezingen op het 
programma. We 
beginnen met een 
lezing van Winnie 
Rip over het Naar-
dermeer. Jelle Har-
der en Fred van 
Klaveren zullen 
beiden een con-
tactavond verzor-
gen en verder heb-
ben we Zomer 
Bruijn weten te 

strikken voor een lezing over vleermuizen. Van harte aanbevolen! 
 
Het wordt weer paddenstoelentijd, dus gaat de paddenstoelenwerkgroep 
weer op pad. Wil je mee met de werkgroep en heb je dat nog nooit gedaan, 
geef je op bij Ellie Fluitsma secretaris@gooi.knnv.nl. Je krijgt dan per mail 
het actuele programma.  
Dit herfst- en winter seizoen krijgen ook de mossen extra aandacht. Theo 
van Mens is de excursieleider, maar de soorten brengen we natuurlijk sa-
men op naam. Het zou geweldig zijn als onze afdeling een mossenwerk-
groep zou hebben Misschien gaat het dit jaar lukken…? 
 

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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In het voorwoord van de vorige Convo heb ik het gehad over het samen-
gaan van de Convo met het blad van de IVN, De Kleine Ratelaar. Ik vroeg 
uw mening over deze samenwerking. Ik heb van niemand een reactie ont-
vangen, dus het bestuur gaat ervan uit dat de KNNV-leden geen bezwaar 
tegen een gezamenlijk blad hebben. Inmiddels is gebleken dat bij de huidi-
ge verspreiding (de meeste bladen per e-mail) het samengaan voor de 
KNNV kostenneutraal is.  
 
Na deze prachtige zomer is een mooi najaar met veel paddenstoelen, 
mossen en vogels een heerlijk vooruitzicht. Wie weet………. 
 
Ellie Fluitsma 
 

BOMEN: DE KASTANJE 

 
Toen ik klein was heb ik 
duizenden kastanjes ge-
raapt. Wilde kastanjes zijn 
mooi, hebben een prachti-
ge glans, maar zijn oneet-
baar. Tamme kastanjes  
zijn  doffer en hebben een 
puntje. Als je de schil en 
de haartjes er af hebt ge-
peld zijn ze erg lekker. Pas 
jaren later leerde ik dat 
tamme- en wilde kastanjes 
helemaal niets met elkaar 
te maken hebben. De 
boomsoorten horen tot 
compleet verschillende 
families.  De wilde kastanje 
(Aesculus hippocastanum) 
wordt tot de zeepboomfa-
milie gerekend.  
De tamme kastanje (Cas-
tanea sativa) behoorde  
vroeger  tot de familie van 
de Napjesdragers.   
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Later is deze familie gesplitst in onder andere de Berken- , de Beuken- en 
de Schijnbeukenfamilie.  De geslachten, die echt napjes vormen, waaron-
der beuk, kastanje en eik, vormen tegenwoordig  de Beukenfamilie.  Met 
wereldwijd ongeveer tien soorten neemt het geslacht kastanje binnen deze 
familie een bescheiden plek in. In Europa komt slechts één soort voor.  
Vóór de laatste ijstijd was de kastanje een inheemse boomsoort in Neder-
land, maar door het harde klimaat, werd de soort teruggedrongen tot ver in 
Turkije. In de Romeinse tijd werd de soort door de mens weer geïntrodu-
ceerd in Nederland en de rest van Europa. De naam Castanea verwijst 
mogelijk naar een plaats die in het huidige Turkije heeft gelegen. De soort-
naam sativa, betekent zoveel als “wat gezaaid wordt”. Kastanje  is in Ne-
derland  een archeofyt, een plantensoort,  die voor de ontdekking van Ame-
rika al was ingeburgerd. 

Een volwassen 
kastanje heeft een 
diepgegroefde 
donkergrijze 
schors, die vaak 
met een spiraalpa-
troon om de stam 
loopt. De twijgen 
zijn stevig en vaak 
roodbruin van 
kleur. Bij een 
dwarsdoorsnede 
zijn twijgen duide-
lijk vijfhoekig. Bij 
een doorgesneden 
twijg verkleurt het 
merg na enige tijd 

en vormt dan een donkere vijfpuntige sterfiguur. Merkwaardig is dat on-
danks de verspreide knopstand, de bladeren twee rijen vormen. Het blad 
van een kastanje is enkelvoudig, lancetvormig. Het heeft een diep getande 
bladrand en is 15 tot 30 centimeter lang. De bovenzijde is enigszins glan-
zend donkergroen, de onderzijde bleekgroen. 
 
Kastanje is een eenhuizige plant. De bloeiwijze verschijnt, anders dan bij 
de andere in Nederland voorkomende  leden van de Beukenfamilie, na het 
blad. Uniek voor de kastanjes is dat de mannelijke katjes niet hangen, 
maar rechtop staan. De mannelijke katjes vormen lange geel gekleurde 
aren van soms wel 20 centimeter. De mannelijke bloempjes hebben ieder 
een geelwit bloemdek met 5-9 slippen. Elk bloempje heeft gemiddeld 12 
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meeldraden. De stuifmeelkorrels zijn aan elkaar verkleefd, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat de bestuiving door de wind kan plaatsvinden, zoals 
bij alle andere leden van de Beukenfamilie.  De mannelijke bloempjes pro-
duceren een geurstof en zijn duidelijk gekleurd. Kastanjes maken gebruik 
van bestuiving door insecten. 

 
Vaak, maar niet altijd, zijn 
de onderste bloemen in 
de mannelijke katjes 
vrouwelijk.  Het komt ook 
voor dat de vrouwelijke 
bloemen op aparte aar-
achtige stelen zijn ge-
groepeerd. Ieder vrouwe-
lijk bloempje heeft een 
groenig bloemdek met 5 
tot 9 slippen en een bo-
venstandig tweehokkig 
vruchtbeginsel. De onop-
vallende bloempjes staan 
in groepjes van twee of 
drie bijeen en worden 
omsloten door een ge-
meenschappelijk om-
windsel dat uit een groot 
aantal schutblaadjes be-
staat. Na de bevruchting 
groeit het vruchtbeginsel 
van elk bloempje uit tot 
een mooie donkerbruine 
kastanje. Het pluimpje 
boven op de kastanje is 
de rest van de stijl en de 
stempel. 
 

Het omwindsel dat rond  de bloempjes stond groeit uit tot een stekelige 
vierkleppige  “bolster”.  Deze bolster is het zogenaamde napje.  Het napje 
is dus geen vruchtwand, zoals bij de bolster van de wilde kastanje en de 
bruine tamme kastanje is een vrucht, terwijl een wilde kastanje een zaad is. 
Als je het bruine jasje van een tamme kastanje afpelt, verwijder je de 
vruchtwand. Hieronder ligt een harig zaadhuidje dat strak rond de sterk 
geplooide cotylen (kiembladen) van het kiemplantje zit.  
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Bij het kiemen van een kas-
tanje blijven de cotylen altijd 
binnen  de vruchtwand opge-
sloten. Alleen de kiemwortel 
en de stengel komen naar 
buiten. De kastanje is een snel 
groeiende, diep wortelende 
boom. Hij heeft een voorkeur 
voor een luchtige, enigszins 
zure vruchtbare bodem.   
 
Een vrijstaande kastanje gaat 
in Nederland pas na ruim 20 
jaar vruchten produceren.  Als 
de boom in een bos staat, kan 
dit zelfs wel tot 60 jaar duren. 
Kastanjes hebben een be-

hoorlijke levensverwachting.  De dikste boom van Nederland bijvoorbeeld 
is een kastanje. Deze kabouterboom bij Beek heeft een stamomvang van 
bijna negen meter en de leeftijd wordt geschat op ruim 400 jaar. Een exac-
te schatting  is vaak moeilijk, omdat kastanjes na verloop van lange tijd hol 
worden (kabouterbomen). Kastanjes zijn taaie bomen. De kabouterboom 
heeft in de vorige eeuw  al twee brandstichtingen en een aantal granaatin-
slagen overleefd.  In Italië zijn enkele exemplaren van meer dan 1000 jaar 
bekend. In Nieuw-Loosdrecht staat een monumentale kastanje in het 
Sprengerbos. 
 
Tamme kastanjes hebben weinig natuurlijke vijanden. Mogelijk komt dit 
doordat tamme kastanje een extreem hoog  looizuurgehalte heeft in de 
meeste delen van de plant. Toch zijn  kastanje niet onkwetsbaar.  In 1904 
werd in een dierentuin in New York  een  aantal Aziatische kastanjes ge-
plant. Deze bomen waren besmet met een schimmel (Cryphonectria para-
sitica). De inheemse kastanje van Amerika (Castanea dentata), bleek geen 
weerstand te hebben tegen deze ascomyceet. Er voltrok zich in amper 40 
jaar een drama vergelijkbaar met de Iepenziekte in Europa. Ruim drie en 
een half miljard Amerikaanse  kastanjebomen stierven. In 1987 werd het 
laatste onaangetaste perceel van 60 hectare getroffen door de schimmelin-
fectie. Net als bij de iep wordt er door kruisingsprogramma’s getracht nog 
iets van de Amerikaanse kastanje te redden.   
 
Het hout van kastanjes is bijzonder hard en bijzonder duurzaam. Het is 
daarom ook geschikt voor gebruik buitenshuis.  Het heeft een fijnere struc-
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tuur dan bijvoorbeeld eikenhout en is daarom ook gewild in de meubelindu-
strie. Het hout van jonge kastanjes is niet alleen sterk, maar ook buigzaam. 
Vroeger werd kastanje daarom vaak gebruikt voor de productie van tonnen 
en (wijn)vaten. Omdat de kastanje een snelle groeier is, werden er vaak 
palen voor de hopteelt van gemaakt. In de volksgeneeskunde werd thee uit 
de schors en het blad gebruikt voor keelaandoeningen. Kastanje heeft een 
extreem hoog looizuurgehalte. 
 
Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens kastanjes gegeten. Plinius de oude-
re meldt dat Julius Ceasar persoonlijk  tamme kastanjes introduceerde in 
Italië vanuit Sardus in Asia Minor.  Kastanjes zijn hoogwaardig voedsel. Ze 
zijn vetarm, bevatten geen cholesterol of gluten en hebben een hoog eiwit- 
en koolhydraatgehalte. Door de eeuwen heen vormde kastanje soms meer 
dan 50% van het basisvoedsel in Zuid-Europa. Er bestond zelfs een plant-
recht voor kastanjes. Iedereen, arm of rijk, had het recht een kastanje op 
de meent te planten. De vruchten van deze boom waren dan eigendom van 
de planter. Kastanjes konden als graan worden gemalen en er kon brood 
van worden gebakken. Tegenwoordig wordt jaarlijks ruim 2000000 ton 
kastanjes geproduceerd als voedsel. 
 
Het is merkwaardig dat een zo nuttige boom maar weinig mythen kent. Van 
Pollux wordt ergens gemeld dat hij moest vluchten en zich in een kastanje 
verstopte. In een andere mythe vergrijpt de god Zeus zich aan een mooie 
nymf, Nea genaamd.  Als het meisje na deze daad zelfmoord wil plegen, 
voorkomt Zeus dit door haar in een kastanje te veranderen.  
In Zuid-Europa is er nog een oud gebruik, dat men aan de vooravond van 
Allerzielen kastanjes eet. 
 
Jetse Jaarsma 
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VOGELS KENNEN  -  VOGELS HERKENNEN 

 
De Vogelherkenningscursus van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstre-
ken start op dinsdag 7 oktober 2014. 
 
Leden van de KNNV worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze cursus die geschikt is voor iedereen vanaf 16 jaar, vooral voor begin-
nende vogelaar(ster)s. 
 
Tijdens de zes avondbijeenkomsten worden de deelnemers op speelse 
wijze in aanraking gebracht met de vogels in Gooi en de Vechtstreek, met 
behulp van een beamer en geluidopnames. Naast de avondprogramma’s 
worden er tijdens de cursusperiode ook 4 weekendexcursies georgani-
seerd: twee keer op een zaterdagochtend en twee keer op zondagochtend. 
In het najaar geven we vooral aandacht aan vogels rond huis en tuin, de 
vogeltrek en vogels die in Nederland overwinteren. 
 
De cursus wordt gehouden in de Infoschuur Gooi, Naarderweg 103A te 
Hilversum.  
 
 
De cursus is erg populair, dus snel volgeboekt. Inschrijving via e-mail : 
cursussen@vwggooi.nl. Voor leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en 

mailto:cursussen@vwggooi.nl
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Omstreken zijn de kosten € 35,- niet-leden € 40,-. Consumpties tijdens de 
cursusavond zijn inbegrepen. 
 

INSECTEN IN ONS WERKGEBIED: MUSKUSBOKTOR 

 
Herkenning 
De muskusboktor (Aromia moschata) behoort tot de familie van de boktor-
ren Cerambycidae. 
 
Deze boktor kan tot wel 3,5 
cm lang worden. Dat hij een 
veel grotere indruk maakt 
komt door de zeer lange en 
vrij dikke tasters. Deze 
sprieten zijn duidelijk ge-
segmenteerd en ieder seg-
ment heeft een verdikt, 
knoopachtig uiteinde. Bij het 
mannetje zijn de tasters 
langer dan zijn lichaam, bij 
het vrouwtje ongeveer even 
lang. De kleur van de dieren 
is zwartgroen tot metaalachtig blauw met een goudachtige glans. Op de 
achterzijde van het borststuk zit een geurklier. Als de kever wordt ver-
stoord, scheidt hij hiermee een krachtige muskusgeur af.  Aan deze geur 
heeft de kever zijn naam te danken. 
 
De muskusboktor is een nogal onbeholpen vlieger. Vaak wordt er een beet-
je op goed geluk op een boom afgevlogen. 
 
Waarneming 
Boktorren worden als imago vrijwel uitsluitend in de maanden juni, juli en 
augustus waargenomen. Broedbomen voor deze soort zijn wilg, populier of 
els. Ze worden dan ook vaak gevonden op zieke wilgen, maar ook op ko-
ninginnekruid en schermbloemige planten zoals berenklauw en engelwor-
tel. Je kunt ze vinden in vochtige biotopen zoals broekbossen, grienden, 
oevers van rivieren en meren en bij klei- leem- of veenafgravingen. 
 
Het verspreidingsgebied omvat heel België, Nederland en een gedeelte 
van Duitsland (westen van Nordrhein-Westfalen en in de rivierdalen van 
Rheinland-Pfalz). 
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Biologie 
De larve leeft door-
gaans in levende 
wilgen, die vaak 
door de wilgenhout-
vlinder zijn aange-
tast.  
Na twee tot drie jaar 
en soms zelfs pas 
na vier jaar vindt de 
verpopping plaats. 
Enige tijd later komt 
de boktor tevoor-
schijn. Als er teveel 
larven in een enkele 
boom leven kan dit de boom fataal worden. 
 
Bescherming 
In Nederland is de soort vrij wijd verbreid. Er zijn geen speciale bescher-
mingsmaatregelen nodig. Alleen in het noorden en noordoosten van ons 
land  is de soort lokaal zeldzaam. De muskusboktor gaat plaatselijk achter-
uit. De voornaamste oorzaak hiervan is verdroging, waardoor er minder 
wilgen groeien waarvan deze kever afhankelijk is. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 

HERFSTPROGRAMMA 2014 

 
Paddenstoelenwerkgroep: datum volgt via e-mail 
Begin september gaat de paddenstoelenwerkgroep weer van start. Dege-
nen die zich vorig jaar hebben opgegeven krijgen vanzelf bericht. Hou dus 
de mail in de gaten! Dat geldt ook voor de volgende excursies. 
Heb je zin dit najaar met onze werkgroep mee te doen, geef je dan op en 
stuur een mailtje naar Ellie Fluitsma: secretaris@gooi.knnv.nl 
 
Zaterdag 6 september: Jaarlijkse uitgaansdag 2014 op de Sallandse Heu-
velrug 
De werkgroep Contacten IVN / KNNV heeft een bijzonder dagprogramma 
samengesteld waarin de natuur, op soms onverwachte wijze, troef is.  

mailto:secretaris@gooi.knnv.nl
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Want… we maken in een planetarium een 
uitstapje naar de sterrenwereld, werpen (bij 
helder weer) met de sterrenkijker een unieke 
blik op de zon en maken bovenal prachtwan-
delingen door de mooie bossen en over de 
bloeiende heidevelden van de Sallandse Heu-
velrug. Ga mee en geniet van een bijzondere 
dag! Als u lid bent van het IVN hebt u op18 
april een IVN-nieuwsbrief gekregen met infor-
matie en een inschrijfformulier. Mocht u dat 
niet tot uw beschikking hebben, bel dan even 
met Wouter Nugteren.  
Ook voor overige vragen, opmerkingen of 
ideeën kunt u contact met hem opnemen: 
wouter-nugteren@ziggo.nl, 035 523 52 67 (werkgroep contacten IVN / 
KNNV) 

 
Vertrek: Station Bussum-Zuid (grote parkeerplaats; touringcar Eemlandrei-
zen), 8:00 uur. 
 
Zondag 7 september: Floragroep, met thema “vruchten en zaden” 
De activiteiten van de floragroep worden door het IVN georganiseerd. Voor 
de excursies van deze werkgroep kunt u zich opgeven bij Christine Tam-
minga, ctamminga@waldeck.demon.nl. 
De excursies beginnen om 10:00uur. Mocht de excursie niet doorgaan, dan 
wordt deze per mail afgezegd. De floragroepexcursies kunt u ook op de 
website van de KNNV vinden. 
 
Verzamelen: Westkant natuurbrug Zanderij Crailoo bij de Snip;  10:00uur. 
 
Maandag 15 september: Contactavond Naardermeer 
Het nabije icoon van de Nederlandse natuurbescherming, het Naarder-
meer, is voor ons zo “gewoon” geworden dat we wel eens vergeten dat 
over de instandhouding daarvan veel wetenswaardigs is te vertellen. 
Winnie Rip kan vanuit haar beroep op plezierige en onderhoudende wijze 
over dit gebied vertellen. Aan de orde komen onder meer de historie van 
het Naardermeer, de hydrologie en de hydrologische relatie van het meer 
met de omliggende polders en de Natura 2000 doelstellingen. Na deze 
contactavond kijk je met nog meer respect naar het Naardermeer. 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum; 19:45 uur. 
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Zondag 28 september: 't Mouwtje en het Willem Bilderdijkpark in Bussum 
Het park 't Mouwtje is aangelegd op de plaats van een voormalige zanderij 
binnen de bebouwde kom van Bussum. Er ligt nog een stuk van de zande-
rijvaart. Het is een fraai park met verschillende bijzondere boomsoorten en 
struiken. Daarna brengen we ook een bezoek aan het Willem Bilderdijkpark 
dat er vlak in de buurt ligt. 
 
Verzamelen: Rotonde met uitzicht op het park, op de hoek van de Huizer-
weg en het Prinses Beatrixplantsoen, Bussum, 10:30 uur (De auto kan 
geparkeerd worden op de Doctor Frederik van Eedenweg, een zijweg van 
de Huizerweg die langs het park loopt). 
 

Zondag 5 oktober: Floragroep, Spanderswoud met thema “Paddenstoelen” 
 
Verzamelen: Parkeerplaats Bistro Robert, Bussumergrindweg, 10:00uur. 
 
Zondag 19 oktober: Floragroep, Laarder Wasmeer met thema “: Padden-
stoelen” 
 
Verzamelen: Parkeerplaats ‘t Bluk, 10:00uur. 
 
Maandag 20 oktober: Contactavond met Jelle Harder 
Jelle Harder is de spil in veel succesvolle Gooise natuurprojecten en hij is 
een enthousiast spreker. Om de onderwerpen voor deze contactvond zo 
actueel mogelijk te houden worden deze later vastgesteld. In onze nieuws-
brief volgt nadere informatie, ruim voor de contactavond. Als u geen inter-
net heeft, kunt u natuurlijk ook van te voren informeren bij Theo van Mens. 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45uur. 
 
Zondag 26 oktober: Dagexcursie bij de Pier van IJmuiden en omgeving 
We gaan weer vogels kijken en lekker uitwaaien op de pier. Het is iedere 
keer weer een verrassing wat er te zien is. Neem lunch, verrekijker en vo-
gelboekje mee. 
 
Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-Zuid, 09:00uur. 
 
Zondag 2 november: Mossenexcursie rond Franse Kampheide  
Het wordt tijd om de mossen weer eens serieus te gaan bekijken.Vorig jaar 
zijn we enthousiast geworden door de lezing van Heinjo During en de cur-
sus van Monique Slootbeek. We hebben een prachtige leidraad mossen 
met het Florisante pad der Mosflora van Jan Kersten en Rick van de 
Bosch. Zij schreven ook Mossen in de tuin en Mossen op bomen, die als 
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PDF verkrijgbaar zijn bij Theo van Mens (theovanmens@gmail.com). Theo 
van Mens neemt ons dit keer mee naar de Franse Kampheide en van 
daaruit kunnen we vele kanten op. Vergeet je loep niet! 
 
Verzamelen: Parkeerplaats dagcamping Franse Kampheide, 10:00uur. 
 
Zondag 9 november: bomen/herfstexcursie 
We gaan bomen kijken met Jetse Jaarsma in Hilversum bij de Lorentzvij-
ver. Deze vijver is in 1930 aangelegd door Dudok die ook de groenvoorzie-
ning verzorgde. Er staan veel bijzondere bomen. 
 
Verzamelen bij de Lorentzvijver aan de kant van de Kamerlingh Onnesweg, 
10.00 uur. 
 
Maandag 17 november: Contactavond “Vleermuizen” 
De naam Zomer Bruijn is een begrip onder vleermuiskenners. In deze dia-
lezing heeft hij een mooie combinatie gemaakt van zijn speciale interesses 
in vleermuizen en in natuurfotografie. Vleermuizen vormen een boeiende 
diergroep, waarover vanwege hun nachtelijke levenswijze betrekkelijk wei-
nig bekend is. Het is opmerkelijk dat vleermuizen de enige zoogdieren ter 
wereld zijn, die echt kunnen vliegen. In de lezing wordt aandacht besteed 
aan onderwerpen als echolocatie en winterslaap, maar zult u ook kennis-
maken met een pas in 1990 ontdekte techniek waarmee vleermuizen 
prooien vanaf het wateroppervlak weten te vangen. Tijdens de lezing krijgt 
u de (ultrasone) geluiden van verschillende vleermuissoorten te horen. Het 
belooft een bijzondere avond te worden. 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum, 19:45uur. 
 
Zondag 30 november: Mossenexcursie van Stadszigt naar de Muggenbult  
We gaan nu met Theo van Mens bij het Naardermeer naar mossen kijken. 
Vergeet je loep en je mossenflora’s niet! 
 
Locatie: Parkerplaats Stadszigt, Meerkade 2, 1412AB, Naarden, 10:00uur. 

 
Vooraankondigingen voor december! 

 Donderdag 11 december 2014: Leden voor ledenavond KNNV    

 Maandag 15 december: contactavond over vogels van Nederland 
met Fred van Klaveren 

mailto:theovanmens@gmail.com
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