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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 
 
 

 
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 € 37,75 per jaar, huisgenootlid € 18,75 per jaar 
en Convolid, donateur € 14,50 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 

 
Dit is de allerlaatste Convo van KNNV afdeling het Gooi. De KNNV en de 
IVN-afdeling het Gooi hebben na raadpleging van hun leden besloten om 
de Convo en de Kleine ratelaar op te laten gaan in een gezamenlijk blad 
dat voorlopig - en misschien wel voorgoed – de Grote ratelaar gaat heten. 
De eerste uitgave van de Grote ratelaar bestrijkt de periode van 1 april 
2015 t/m 30 juni 2015. Dit eerste gezamenlijke blad verschijnt sneller dan 
verwacht en we gaan er samen iets moois van maken. Aan de verzending 
zal niets wijzigen. Als u de Convo digitaal ontving, ontvangt u straks de 
Grote ratelaar digitaal. Ontving u de Convo per post, dan krijgt u ook de 
Grote ratelaar per post toegestuurd. 
 
Verder blijft de KNNV afdeling Gooi gewoon hetzelfde. De nauwere sa-
menwerking met IVN op het gebied van excursies en contactavonden zorgt 
er voor dat we geen twee activiteiten voor onze leden op hetzelfde moment 
houden. Natuurlijk telt het kostenaspect mee en dat kunt afleiden uit de 
begroting voor 2015 en het voorstel om in de contributie voor 2015 alleen 
de verhoging van de afdracht aan het landelijk bestuur te verwerken. 
 
Inmiddels hebben KNNV en IVN de handen in elkaar geslagen om in 2016 
samen het jubileum te vieren. Bij de KNNV afdeling Gooi het 100- jarig 
bestaan; bij IVN afdeling Gooi en Omstreken het 50-jarig bestaan. We vra-
gen daarom dringend aan leden om zich aan te melden voor de werkgroep 
die zich bezig gaat houden met de invulling van de viering van ons 100-
jarig bestaan en het 50-jarig bestaan van IVN, totaal 150 jaar in 2016.  
Dat wordt dus een groot feest! Het bestuur is van plan een succes te ma-
ken van onze samenwerking en ons gezamenlijke feest. De leden toch 
ook? 
MELDT U AAN BIJ JETSE JAARSMA MET VOORSTELLEN PLANNEN 
ETC.! bestlid@gooi.knnv.nl 
 
Op 12 maart 2015 houdt de KNNV afdeling Gooi zijn jaarlijkse ledenverga-
dering in de Infoschuur ’t Gooi. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst. 
De voor de vergadering benodigde stukken vindt u in deze Convo. 
 
Ellie Fluitsma 
 
 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT, MELDT U!!!!!!!!!!!!! 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNNV AFD GOOI 2015 

12 maart 2015 
Infoschuur Gooi in Hilversum. Aanvang van de vergadering 20.00 uur 

 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen, ingekomen stukken 
4. Verslag algemene ledenvergadering 2014 
5. Jaarverslag 2014 
6. Financieel jaarverslag 2014 
7. Bevindingen van de kascommissie 
8. Begroting 2015 en contributie 2015 
9. Vaststellen kascommissie 2015 
10. Bestuur 2014 en bestuurssamenstelling 2015 
11. Voortgang samenwerking met IVN 
12. Viering 100-jarig bestaan in 2016 
13. Jaarplan 2015 
14. Rondvraag en sluiting 

 
Concept-verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Afdeling Gooi d.d. 13 maart 2014 
om 20.00 uur. 
Aanwezig: bestuur KNNV-afdeling Gooi en zeven leden, alsmede Ben van den Berg en Marij-
ke Vooren namens het bestuur van de IVN als toehoorders. 
 

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

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen, ingekomen stukken 
Verhinderd met bericht zijn: Hans van Genderen, Paul en Loes van der Poel, Lode-
wijk van Kemenade, Antje van Slooten en Johan Lindeman. 
Ellie deelt de 13-puntenlijst rond over samenwerking IVN/KNNV, opgesteld door het 
landelijk bestuur . 
 

4. Verslag algemene ledenvergadering 2013 
Tekstueel: 
Agendapunt 13, laatste zin: vraagteken verwijderen.  
 
N.a.v.: 

 Geïnformeerd wordt naar de eindafrekening GNR? Willem-Jan meldt dat vlak 
na het vaststellen van de stukken de eindafrekening kwam. Deze wordt be-
sproken bij punt 6. 

 Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist. 
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5. Jaarverslag 2013 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Financieel jaarverslag 2013 en  
7. bevindingen van de kascommissie 

Willem-Jan licht de jaarrekening toe. In 2013 is er gesproken over de hoogte van de 
huur van de Infoschuur Gooi. Om de huur te kunnen opbrengen was een contribu-
tieverhoging van € 5,--  nodig. Door de Convo digitaal aan de leden aan te bieden, 
werden zoveel (druk- en frankeer-)kosten bespaard, dat het begrote tekort van  
€ 256,00 hiermee opgevangen werd.  
De kosten voor de aanschaf van nieuwe acceptgiro’s (€ 308,--)  in verband met de 
introductie van IBAN, waren een tegenvaller. Er zijn helaas geen behoorlijke alter-
natieven beschikbaar. 
Op 10 februari 2014 is de kas gecontroleerd door Yolande Bosman en Paul van der 
Poel. De rekening van ontvangsten en uitgaven is gecontroleerd door de kascom-
missie, die een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Het financieel jaarverslag 
wordt vastgesteld. Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde fi-
nanciële beleid in 2013. 
 

8. Begroting en contributie 2014 
Er is enige discussie over ANBI-status en over het verschil tussen KNNV en IVN 
qua financiële structuur. Zo kost het lidmaatschap van de KNNV meer dan dat van 
het IVN, omdat de KNNV een bedrag afdraagt aan het landelijk bestuur. Dit jaar be-
draagt deze afdracht € 20,00 per lid. Hiervan worden Natura en de medewerkers op 
het landelijk bureau betaald. 
 
De landelijke indexering van de contributie bedraagt € 0,50 voor leden en € 0,25 
voor huisgenootleden. De Convo en de huur van de Infoschuur vormen nog steeds 
een grote kostenpost. Mede daarom wordt voorgesteld de contributie met € 1,25 te 
verhogen naar €37,75.  
Wouter Nugteren stelt voor gezamenlijk papier in te kopen voor IVN en KNNV om 
zo kosten te besparen. Hierover is overleg met het IVN gaande.  
De begroting wordt goedgekeurd. 
 

9. Vaststellen kascommissie 2014 
Jan Boneschansker volgt Paul van der Poel op als lid van de kascommissie. 
 

10. Samenstelling bestuur 
Het bestuur is nog steeds onderbezet. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Er 
zijn in 2014 geen bestuursleden aftredend. 
 

11. Voortgang samenwerking met IVN 
KNNV en IVN werken steeds nauwer samen op het gebied van contactavonden en 
excursies. Financieel gaat het nog steeds goed. Er wordt onderzocht of het mogelijk 
is om de Convo gelijk uit te laten komen met de Kleine ratelaar. Dit zou dan wel be-
tekenen dat de jaarstukken apart verstuurd moeten worden, omdat de jaarvergade-
ringen van beide verenigingen niet gelijk plaatsvinden.  
 

12. Jaarplan 2014 
In 2016 bestaat onze afdeling 100 jaar. Het is misschien leuk dit samen te vieren 
met het IVN, dat in 2016 50 jaar bestaat.  
De coördinator van de plantenwerkgroep bij KNNV stopt in 2014. Er wordt onder-
zocht of de plantenwerkgroep kan worden samengevoegd met de floragroep van 
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het IVN. 
 

13. Rondvraag en sluiting 

 ANBI status wordt door Willem-Jan Hoeffnagel onderzocht. 

 Yolande Bosman meldt het overlijden van oud KNNV-lid Jan Kos. 

 Jan Boneschansker vraagt of je, als je een e-mailadres hebt, toch voor een 
papieren Convo kunt kiezen. Dat is mogelijk zonder extra kosten. Er wordt ge-
opperd na te denken over een extra toeslag om een papieren Convo te ont-
vangen. 

 Fred van Klaveren vraagt of bij het maken van de Convo gewerkt wordt aan de 
hand van een thema. Dit is niet het geval. Het is wel erg welkom als leden arti-
kelen schrijven. 

 Fred van Klaveren stelt voor om een deadline voor het inleveren van kopij in 
de Convo op te nemen. Wordt gedaan.  
 

Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten. 
 
KNNV Afdeling Gooi: Jaarverslag 2014 
 
Excursies 
De eerste excursie was als vanouds gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst van onze 
afdeling: op de pier van Huizen keken we naar vogels.  
In april leidde Arend Wakker ons rond in het Pinetum Blijdestein, in juni bekeek Lodewijk van 
Kemenade met ons “zijn” Kocherbos te Muiderberg. Ook in winter was er voldoende te bele-
ven. Onder leiding van Jetse Jaarsma werden winterknoppen en bomen bestudeerd, in febru-
ari in Huizen en in november bij de Lorentzvijver te Hilversum. Aan het einde van het jaar ging 
Engbert van Oord ons in het nachtelijk duister voor door het Spanderswoud om uilen te horen. 
Helaas hoorden we maar één bosuil op de parkeerplaats (!) bij Bistro Robert, maar het was 
best spannend in het donkere bos. Floron organiseerde vanwege de zachte winter een einde-
jaars plantenjacht op 28 december 2014. Samen met IVN scoorden we deze dag nog elf 
soorten bloeiende planten. 
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De bus bracht ons tijdens de jaarlijkse uitgaansdag op 6 september naar de Sallandse Heu-
velrug met een geweldige lezing in het nieuwe bezoekerscentrum, de bezichtiging van de 
sterrenwacht en een rondleiding door het gebied met zijn mooie jeneverbessen. Wouter Nug-
teren had mooi weer besteld en dat kregen we dan ook.  
 
KNNV probeert een mossenwerkgroep op te zetten en heeft al aardig wat enthousiastelingen 
op de been gekregen. 
 
Contactavonden 
Tijdens de contactavonden in 2014 waren er lezingen over workflow natuurfotografie door 
Willem-Jan Hoeffnagel, mossen door Heinjo During (als opmaat voor de verschillende mos-
senexcursies), de Gooise natuur door Jelle Harder, Geopark het Gooi door Hetty Laverman en 
vleermuizen door Zomer Bruin. Tot besluit gaf Paul van der Poel een workshop over vogels. 
De contactavonden werden gemiddeld goed bezocht. 
 
Werkgroepen 
De plantenwerkgroep werd in 
2014 voor de laatste keer geleid 
en gecoördineerd door Noor van 
Heusden. Dit jaar was het onder-
werp ‘tuinen’ in de breedste zin 
van het woord. Er werden bezoe-
ken gebracht aan de botanische 
tuin bij Fort Hoofddijk en diverse 
heem- en siertuinen in het Gooi. 
 
De paddenstoelenwerkgroep is 
ook weer zeer actief geweest. 
Onder leiding van diverse pad-
denstoelenkenners uit de werk-
groep zijn er plekken in het Gooi 
bezocht, waarbij weer bijzondere soorten zijn waargenomen. De hydrobiologiewerkgroep is in 
2014 niet bij elkaar geweest. De verslagen van de werkgroepactiviteiten staan in de Convo’s 
en op de website. De werkgroepen kunnen altijd leden gebruiken. Meld je aan bij de coördina-
toren van de werkgroepen (zie website of Convo). 
 
Projecten: Infoschuur Gooi 
Samen met GNR en andere Gooise natuurorganisaties exploiteren we de Infoschuur Gooi.  In 
2014 is daar een nieuwe audiovisuele installatie neergezet, die helaas niet eenvoudig te 
bedienen was, waardoor er bij enkele lezingen de nodige problemen waren. Gelukkig zijn er 
inmiddels twee instructieavonden geweest, die duidelijkheid hebben gebracht. In 2015 zal 
worden verder gegaan met de uitvoering van een lichtplan voor zowel binnen als buiten en 
worden de panelen buiten voorzien van bekleding die aangeeft welke natuurorganisaties er 
gebruik maken van de ruimte. Er zal een gezamenlijke website komen, waarop de gebruikers 
gemakkelijk de infoschuur kunnen reserveren. 
 
Op 27 juni hebben we samen met IVN de nachtvlindernacht gehouden, zoals altijd een sfeer-
volle avond. Dit keer moesten we wel erg lang wachten tot het donker werd. 
 
Op 16 en 17 augustus is er voor de eerste keer een Gooise 1000-soortendag gehouden. Er 
werden 1004 soorten geteld. Alle natuurorganisaties uit het Gooi deden mee. De organisatie 
lag in handen van twee KNNV-leden: Fred van Klaveren en Theo van Mens. De dag was een 
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groot succes. Medewerkers van het programma ‘Vroege Vogels’ stonden ’s morgens vroeg al 
op de natuurbrug de vogeltellers te interviewen. Omdat er in diverse kwetsbare natuurterrei-
nen werd geïnventariseerd, is hier in overleg met Natuurmonumenten en GNR geen publieks-
dag van gemaakt. 
 
Publieksactiviteiten. 
In juni hebben leden van de KNNV meegeholpen om de IVN slootjesdag tot een succes te 
maken. Het was een mooie dag, prachtig weer en veel (kinder-)belangstelling. Door gebrek 
aan menskracht is er niet meegedaan met de open dag van het vogelasiel. Wel is er promo-
tiemateriaal meegegeven aan IVN, die daar een stand had. 
 
Cursussen 
IVN gaf in 2014 de cursus Tuinreservaten. 
In mei werd door Jetse Jaarsma een introductieavond plantenkennis gegeven als try out van 
een plantencursus die gepland staat in 2015. 
 
Overige activiteiten 
De nieuwjaarsbijeenkomst in Huizen met excursie naar de pier was geslaagd. In maart hielden 
we de Algemene Ledenvergadering en in december de Leden-voor-Ledenbijeenkomst. Dit 
keer zonder Yolande, maar wel met haar heerlijke appeltaart (we rekenen er nu vast op voor 
2015) die Fred meebracht. De discussie ging over uiteenlopende onderwerpen en het jaarplan 
voor 2014. Willem-Jan Hoeffnagel liet natuurfoto’s en -filmpjes zien, gemaakt tijdens diverse 
vakanties. 
 
Convo en website 
De Convo is in 2014 voor het grootste deel verzorgd door het bestuur. De artikelen worden 
door de bestuursleden geschreven en een enkele keer door een ander lid van de vereniging. 
Daarnaast wordt het excursieprogramma door Theo van Mens aangeleverd en het programma 
voor de contactavonden door de gezamenlijke commissie contacten van IVN en KNNV. De 
tekstredactie wordt door Jetse Jaarsma en Marion Koster verzorgd en Willem-Jan Hoeffnagel 
zorgt voor de samenstelling, de opmaak, aanlevering aan de drukkerij en de verzending van 
de Convo zowel digitaal als per post. De Convo trekt dus een zware wissel op het bestuur. Het 
zou leuk zijn als meer leden een bijdrage aan de Convo doen. Dit was de tekst uit het jaarver-
slag van vorig jaar en van het jaar daarvoor, maar het kan geen kwaad om het voor een derde 
een keer te schrijven! De Convo wordt nu zoveel mogelijk digitaal in kleur naar leden ge-
stuurd. De papieren editie wordt in zwart-wit geleverd aan de leden die daar prijs op stellen. 
Ondanks de kleine bezetting is het ook nog gelukt om in 2014 drie nieuwsbrieven uit te bren-
gen. Voor de nieuwsbrieven geldt: heb je een leuke ervaring in de natuur, een weetje, een 
foto, laat het weten aan Willem-Jan Hoeffnagel. De website is in 2014 vernieuwd. Er zijn nog 
enkele kinderziektes die hopelijk  in 2015 verholpen zijn. De webmaster is Jetse Jaarsma met 
Marion Koster als back-up. 
 
Rekening van Ontvangsten en Uitgaven 2014 en Begroting 2015 
 
Hieronder staat de concept Rekening van Ontvangsten en Uitgaven over 2014. In 2014 was er 
een overschot van € 144,39 (verwacht  op de begroting 2014: € 24,50). Enige bevindingen: 
 

 De inkomsten uit contributies waren hoger dan begroot. Er was een kleine afname aan 
leden (van 108 naar 106), maar er was wat groei in het aantal Gewone leden die meer 
contributie betalen dan huisgenootleden. Ook werd er regelmatig meer dan de verplichte 
contributie overgemaakt. 

 De Convo is maximaal via e-mail verstuurd. Daarmee is een behoorlijke besparing ge-
realiseerd. 
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 De kosten in de post Activiteiten vielen hoger uit dan verwacht. Dit komt met name door 
de kosten van lezingen. 
  

Voorgesteld wordt om het overschot aan de algemene reserve toe te voegen. Ons eigen 
vermogen komt dan uit op € 7429,70. 
 
 

 
 
 
De concept Begroting 2015 is hieronder te vinden. Daarbij zijn de volgende opmerkingen te 
maken: 
 

 De Convo wordt samengevoegd met de Kleine ratelaar (IVN) tot de Grote ratelaar 
(KNNV + IVN). Deze Maart- uitgave van de Convo is de laatste. 

 Ook dit jaar zal de contributie weer geïndexeerd worden waarbij wij de landelijke indexa-
tie volgen. 
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 In 2015 zullen wij doorgaan met het huren van de Infoschuur voor activiteiten en ook 
voor ons archief. Tijdens het opstellen van deze begroting zijn de verwachte kosten gelijk 
gehouden met die van 2014, omdat het GNR nog geen eindafrekening over 2014 heeft 
gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat het GNR met een ander voorstel zal komen, net 
als in 2014, toen het bedrag werd aangepast van € 616 naar € 560. 

 Op de begroting staat een P.M. post voor het 100-jarig jubileum in 2016. Onzeker is nog 
of er al in 2015 kosten worden gemaakt voor deze activiteit. Als die er zijn zullen deze 
kosten ten laste komen van het eigen vermogen. 

 Aangezien een overschot op de begroting verwacht wordt, is het voorstel om geen afde-
lingsverhoging van de contributie door te voeren. Het begrotingsoverschot bedraagt dan 
€ 34,50. 
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De rekening van ontvangsten en uitgaven is uiteraard een concept en moet op voorspraak van 
de Kascommissie nog goedgekeurd worden op de algemene ledenvergadering. De concept-
begroting moet ook nog goedgekeurd worden door de algemene ledenvergadering. 

 
Bestuur 2014 en samenstelling bestuur 2015 
 
In 2014 is het bestuur vier keer bijeen geweest. Onder andere kwamen aan de orde: 
 

 Jaarplan 2014 

 Contributieverhoging 2014 

 Samengaan Convo (KNNV) en Kleine ratelaar (IVN) 

 Werkgroepen en inventarisatieprojecten 

 1000-soortendag Gooi 

 Website 

 Lezingen en excursies 

 Jubileum KNNV 100 jaar en IVN 50 jaar in 2016 
 
Op 2 december 2014 zijn de besturen van KNNV en IVN afdeling Gooi bij elkaar geweest om 
te spreken over de toekomstige samenwerking. De landelijke besturen van IVN en KNNV 
hebben nu definitief besloten een nieuwe organisatie te vormen. 
 
In februari en november 2014 zijn de vergaderingen van de landelijke beleidsraad bijgewoond, 
in april is de vertegenwoordigende vergadering bijgewoond. 
 
Er heeft geen vergadering van het gewest midden plaatsgevonden, dit zal in de loop van 2015 
plaatsvinden. 
 
De vergadering van de klankbordgroep van het GNR met gebruikers van de terreinen van 
GNR is twee keer bezocht. Tussendoor zijn er bijeenkomsten geweest met de gebruikers van 
de Infoschuur.  
 
In 2015 is Ellie Fluitsma aftredend. Zij stelt zich voor nog een termijn van vijf jaren herkies-
baar. We kunnen nog steeds versterking gebruiken. 
Het is mogelijk om vanuit de vereniging kandidaten te stellen voor de vacante bestuurs-
functie. Het bestuur moet nog versterkt worden met minimaal een lid. 
 
Volgens de statuten  kunnen tenminste 8 afdelingsleden gezamenlijk uiterlijk 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 actieve clubje en laat je kandidaat stellen! 
 
Gerealiseerd van Jaarplan 2014 en Jaarplan 2015 
 
Gerealiseerd in 2014: 
 

 1000 soortendag 

 Geassisteerd bij waterweekend 21 en 22 juni 

 Publieksactiviteit nachtvlindernacht 27 juni 2014 

 Samengaan Convo en Kleine ratelaar 

 Mossenwerkgroep eerste aanzet met excursies en lezingen 

 Aanzet cursus ‘Mijn eerste 100 planten’ 

 Uilenexcursie in najaar/winter 
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Jaarplan 2015 
 

 KNNV landelijk: thema 2015 Natuur in stad en dorp.  
Twee KNNV-afdelingen hebben hiervoor input geleverd. Het gaat over het groenbeheer 
in de stad, waarop bezuinigd wordt door de gemeenten. Bewoners betrekken bij acties. 

 KNNV afdeling Gooi: 
- Projectgroep vormen om de viering voor te bereiden van het 100-jarig (KNNV) en 50 

jarig (IVN) bestaan in 2016. Wie meldt zich aan? 
 

 Excursies:  
- Voorjaarsuilen van maart tot eind april 
- Libellen, vlinders en insecten algemeen 
- In het kader van het jaar van de Das 
- Floragroep IVN 
- Uitgaansdag 

 Publieksactiviteit(en): Er zijn nog geen voorstellen voor publieksactiviteiten 

 Werkgroepen: 
- Paddenstoelenwerkgroep 
- Mossenwerkgroep i.o. 
- Plantenwerkgroep proberen voort te zetten. 
- Monitoring en beheer nieuw te 

bouwen insectenhotel bij RWZi 
Hilversum 

 Inventarisaties: Gijzenveen met ande-
re Gooise natuurgroepen. 

 Cursussen: Plantencursus door Jetse 
(Prijs € 50,-- incl. materiaal). 

 Bestuursactiviteiten: 
- IVN-KNNV Samengaan Convo 

en Kleine ratelaar in Grote rate-
laar 

- IVN-KNNV Gezamenlijk budget 
voor de contactavonden 

- IVN-KNNV Nieuwsbrieven ge-
zamenlijk uitgeven. 

 

BIODIVERSITEIT IN HET GOOI 

RESULTATEN 1000-SOORTENDAG 16/17 AUGUSTUS 2014 

 
 ‘Er was eens een streek ergens in Nederland die Middelland heette. Deze 
streek had iets bijzonders. U kent wel streken die bijzonder zijn omdat ze 
bijvoorbeeld de donkerste of de stilste plaats zijn of de plaats waar je het 
eerst op het ijs kunt. Middelland was zo bijzonder omdat daar de spreiding 
van de soorten over de bekende soortgroepen (bijlage 1) precies volgens 
die van Nederland was. En hier werd eens een 1000-soortendag gehou-
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den. Men was veldbiologisch erg actief, elke soortgroep had wel een werk-
groep. De werkgroepen werkten intensief samen en deden bijvoorbeeld 
gezamenlijke inventarisaties. Vandaar ook het enthousiasme voor de 1000-
soortendag. Maar ze mochten maar tot 1000 soorten bij elkaar vinden. En 
zo vonden ze 43 soorten planten, 6 soorten vogels, 46 soorten ‘Algen, 
wieren en overige ééncelligen’, 43 mossen, 58 soorten ‘nachtvlinders en 
micro’s,  en 129 soorten paddenstoelen. Ook vonden ze wel 135 soorten 
‘Vliegen en muggen’, 145 ‘Bijen, wespen en mieren’, en 113 soorten Ke-
vers en zo nog meer. Ze vroegen zich af of dit in andere streken in Neder-
land ook zo zou zijn.’ 
 
Inleiding 
Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 hebben de natuurorganisa-
ties uit het Gooi, onder leiding van de KNNV afdeling Gooi, een 1000-
soortendag gehouden.  Doel van deze dag was het vaststellen van zoveel 
mogelijk soorten planten en dieren in natuurgebieden in het Gooi. Het the-
ma van de dag was: ‘verbinding’. De organisatie wilde met de 1000-
soortendag een verbinding scheppen tussen de natuurorganisaties in het 
Gooi, in met elkaar verbonden natuurgebieden. Hieronder een kort verslag 
en een beschouwing over deze bijzondere dag. 
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Uitvalsbasis, organisatie en deelnemers 
De Infoschuur ’t Gooi stond tot onze beschikking.  
Alle natuurorganisaties in het Gooi deden mee aan deze dag: KNNV, IVN, 
Vogelwerkgroep, Poelenwerkgroep, Zoogdieren- (Marter- en Vleermuizen-) 
werkgroep en Vlinder- en Libellenwerkgroep. Onder coördinatie van onder-
getekenden werden soortgroepen gevormd, elk onder leiding van een 
soortcoördinator. Uiteindelijk deden ca. 75 vrijwilligers mee, waaronder ook 
vrijwilligers die zich met het invoeren van de soortenlijsten bezighielden, 
die de hele dag door werden aangeboden door de deelnemers. De soorten 
konden worden ingevoerd op een speciale plek binnen waarneming.nl 
(http://gooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.php). Het invoeren van 
de waargenomen soorten kon hiermee zelfs continu worden gevolgd door 
een projectie van de tussenresultaten op een groot scherm. 
Onmisbaar was de professionele en enthousiaste ondersteuning door 
Goois Natuurreservaat en de Vereniging Natuurmonumenten. Ook hebben 
ook medewerkers van landelijke organisaties, zoals Naturalis, RAVON en 
de Vlinderstichting ons bij het onderzoek met hun kennis bijgestaan. 
 
Biodiversiteit in Nederland 
De 1000-soortendag is een concept dat in 2010 in het ‘Jaar van de Biodi-
versiteit’ in Nederland is ontstaan. De biodiversiteit in Nederland, kort ge-
zegd het aantal dier- en plantensoorten, staat zwaar onder druk. Als voor-
beeld: in 1950 waren er in Nederland ongeveer 1400 soorten planten. 
Daarvan zijn er in een halve eeuw bijna 100 soorten uitgestorven en 500 
soorten sterk in aantal achteruit gegaan. Een vergelijkbare trend is te noe-
men voor vogels en andere organismen. Het Nederlandse natuurbeleid is 
gericht op het veilig stellen van deze biodiversiteit. Een belangrijke hoek-
steen daarin is het beschermen, maar ook het verbinden van natuurgebie-
den om de achteruitgang van soorten terug te dringen. 
 
Biodiversiteit in het Gooi in acht aaneengeschakelde gebieden 
Hoe de ontwikkeling van dier- en plantensoorten in het Gooi verloopt kan 
onder meer met een 1000-soortendag worden vastgesteld. In het Gooi 
kennen we een groot aantal natuurgebieden, onder andere in eigendom en 
beheer bij het Goois Natuurreservaat en Vereniging Natuurmonumenten. 
Daarnaast wordt gebouwd aan het Netwerk Natuur, een fijnmazig netwerk 
van verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden. Door dit netwerk 
worden de natuurgebieden uitgebreid en met elkaar verbonden.  

http://gooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.php
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De gekozen natuurgebieden 
(samen 225 ha) zijn met 
elkaar verbonden door eco-
logische verbindingen, zoals 
de Natuurbrug bij Crailo en 
vormen samen een verbin-
dende schakel tussen het 
Naardermeer en de Heuvel-
rug. De gebieden die zijn 
onderzocht (zie plattegrond) 
zijn: Laegieskamp (1), Gij-
zenveen (2), Cruysbergen 
(3), Franse Kampheide (4), 
Spanderswoud (5), Zanderij 
Crailo (6) met de Natuurbrug 
(7) en De Snip (8). 

 
Het weer 
In dit warmste jaar ooit was nota bene augustus één van de koelste en 
natste maanden. In de week voorafgaand  aan de 1000-soortendag was 
het uitermate regenachtig, met veel wind en koele nachten. De avond van 
16 augustus was onverwacht zonnig en helder, maar koel. Op 17 augustus 
was het vochtig, bewolkt, maar overwegend droog tot het eind van de mid-
dag, die werd afgesloten met een forse stortbui! 
 
14 uur soorten jagen 
Op zaterdag 16 augustus vond de eerste aftrap plaats om 21:00 uur. Tij-
dens deze avond en nacht zijn tot ca. 01:30 uur alle soorten nachtvlinders, 
vleermuizen en uilen gelokt, beluisterd en geteld.  
Op zondag 17 augustus zijn de dier- en plantensoorten die overdag zijn te 
zien genoteerd. Er is om 06:00 uur gestart met de laatste uilen en vleer-
muizen. Op de Natuurbrug zijn vanaf 06:00 uur trekvogels geteld en is ge-
start met het inventariseren van de overige gebieden. Om 17:00 uur sloten 
we de 1000-soortendag gezamenlijk af. In totaal hebben we met elkaar 14 
uur in zeven van de mooiste natuurgebieden in het Gooi naar planten en 
dieren kunnen kijken.  
Gedurende beide dagen zijn 1004 soorten planten en dieren geteld (zie de 
tabel hieronder waarin ook de aantallen van Middelland en Nederland 
staan vermeld)).  
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Soortgroep 
gevonden in 
Gooi 

gevonden 
in Middel-
land 

 
% Gooi 
van 
lande-
lijk 

aantal 
soorten 
lande-
lijk 

Geleedpotigen (overige) 14 94 0% 3467 
Zoogdieren 14 2 20% 71 
Algen, wieren en overige ééncelligen 79 46 5% 1690 
Mossen en korstmossen 102 43 6% 1574 
Dagvlinders 12 2 15% 82 
Libellen 16 2 25% 65 
Vissen 9 3 9% 98 
Reptielen en amfibieën 4 1 17% 24 
Nachtvlinders en micro's 87 58 4% 2131 
Paddenstoelen 119 129 3% 4745 
Insecten (overige) 10 24 1% 890 
Vliegen en muggen 23 135 0% 4976 
Weekdieren en overige ongewervel-
den 11 110 0% 4045 
Bijen, wespen en mieren 13 145 0% 5315 
Planten 375 43 24% 1581 
Wantsen, cicaden en plantenluizen 14 43 1% 1576 
Kevers 8 113 0% 4163 
Sprinkhanen en krekels 15 1 33% 46 
Vogels 78 6 38% 203 

Totaal 1004 1000 3% 36742 
 

Dit aantal is nog onder voorbehoud; sommige waarnemingen moeten nog 
worden beoordeeld. Het aantal waargenomen planten en dieren is op 
http://gooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.php terug te lezen. 
 

Beschouwing van de resultaten 
Er zijn veel soorten planten, paddenstoelen, mossen, algen, vogels en 
nachtvlinders gevonden. Kleine soortgroepen als zoogdieren, libellen, vis-
sen en de ‘reptielen en amfibieën’ zijn ook relatief goed vertegenwoordigd. 
We zien bijvoorbeeld bij ‘Sprinkhanen en krekels’ dat er wel 15 soorten zijn 
gevonden, 33% van die in Nederland en bij de ‘Vissen’ respectievelijk 9 
soorten, 9%. Ook Vogels (38%) en Planten (24%) zijn goed vertegenwoor-
digd. (als percentage van het aantal landelijk voorkomende soorten). Dit 
zijn allemaal soortgroepen waar wij ons in het Gooi veel mee bezig houden 
en waar we gelukkig beschikken over veel ter zake deskundige specialis-
ten. 
 

http://gooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.php
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Er maar liefst 109 verschillende soorten paddenstoelen en 87 verschillende  
nachtvlinders en micro’s gevonden. De percentages zijn echter laag, 3% 
respectievelijk 4%. Dit wordt mede veroorzaakt  door het grote aantal soor-
ten dat in Nederland voorkomt  (4745 soorten paddenstoelen en 2131 soor-
ten nachtvlinders en micro’s). Daarnaast is een groot deel van de soorten 
gebonden aan biotopen die in het onderzoeksgebied niet voorkomen. Ook 
leiden beide groepen een vrij verborgen bestaan, veel soorten zijn op een 
gewone vrij koude augustusdag niet te verwachten. Een 1000 soortendag 
is en blijft een altijd een momentopname waarbij onvermijdelijk veel soorten 
gemist worden. 
 
Een aantal soortgroepen is duidelijk onderbelicht als je ziet wat hun aan-
deel is in de biodiversiteit van Nederland. Wat dacht u van ‘Vliegen en 
Muggen’, ‘Bijen, wespen en mieren’, Kevers, ‘Wantsen, cicaden en plan-
tenluizen’ en andere Geleedpotigen. Wij hopen dat we ons aangesproken 
voelen om hier wat aan te doen. We kijken in ieder geval vol enthousiasme 
uit naar de volgende 1000-soortendag. 
 
De 1004 soorten verdeeld over de soortgroepen in het Gooi 
 

 
 
‘De Middellanders waren stomverbaasd over de verschillen.tussen Gooi en 
Middenland. Ze waren ook wel eens in het Gooi geweest maar ze dachten 
altijd dat het op Middenland leek. Natuurlijk verschillen de diverse streken 
in Nederland onderling, immers niet alle biotopen zijn overal aanwezig. 
Maar bijvoorbeeld muggen en kevers komen toch overal voor. Het is jam-
mer dat deze soortgroepen aan de aandacht ontsnappen. Aaibaarheid is 
toch niet het enige criterium! Aan de andere kant heeft het Gooi bewonde-
ringswaardig veel kennis over bijvoorbeeld Vogels, Planten, Paddenstoelen 
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en Algen. Om jaloers op te zijn. Toch vreemd dat men in het Gooi niet net 
als in Middelland de aandacht op de gehele biodiversiteit richt en zo even-
veel aandacht besteedt aan elke soortgroep. In Middelland wordt gewoon 
afgesproken wie zich op welke soortgroepen richt en dat wordt georgani-
seerd in werkgroepen. Dat doe je gewoon, als leden in clubverband.’ 
 
De soorten verdeeld over de soortgroepen in Nederland en Middelland. 
 

 
 
Fred van Klaveren en Theo van Mens 
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LENTEPROGRAMMA 2015 

 
De interne activiteiten van KNNV en IVN zijn over en weer toegankelijk 
voor leden en donateurs van beide verenigingen. Ze worden onder meer 
aangekondigd in De Kleine ratelaar, in de Convo en op de websites van 
IVN en KNNV. 
 
Onderstaand het programma van de maanden maart en april. Het volle-
dige programma voor de maanden april tot en met juni zal in de eerste 
Grote ratelaar te vinden zijn. 
 
Zondag 1 maart 2015: Knoppenexcursie in het Arboretum van Doorn. 
Het Von Gimborn Arboretum in Doorn is een van de mooiste bomencollec-
ties van ons land. Het is in alle jaargetijden een oase van groen, die ruim 
negentig jaar geleden werd aangelegd door een rijke inktfabrikant uit Zeve-
naar: Max von Gimborn. Na zijn dood in 1964 ging het terrein over in han-
den van de botanische tuinen van de Utrechtse universiteit. Sinds 2010 is 
het beheer in handen van een particuliere stichting. Voor toegang is een 
entree van 5 euro verschuldigd. Neem boterhammen, bomenboekjes en  
een verrekijker mee. 
 
Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-Zuid, 09.30 uur. 
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Donderdagavond 12 maart: algemene ledenvergadering KNNV-Gooi  
We roepen alle leden op om te komen en zo samen het beleid vast te stel-
len van onze afdeling. Breng in hoe u onze vereniging ziet en welke activi-
teiten u belangrijk vindt. Hebt u bijvoorbeeld ideeën over cursussen of over 
samenwerking met andere groene groepen in het Gooi, de ledenvergade-
ring is de plek om ze in te brengen 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 20:00 uur. 
 
Maandagavond 16 maart 2015: Onze egel  
Een egel is een welkome gast in onze tuin omdat hij slakken eet. We ken-
nen hem allemaal. Maar hoe leeft de egel eigenlijk? Wanneer zijn er nest-
jes? Hoeveel jongen krijgt hij? Hoe oud wordt hij? Wat is zijn plaats in de 
evolutie. Els Poel-Hellinga, voormalig beheerder van de Stichting Egelop-
vang Amstelveen, vertelt u van alles over dit boeiende dier. Tijdens haar 
presentatie, waarbij de nadruk ligt op hoe wij moeten omgaan met egels in 
de tuin, zal zij ook regelmatig terugkijken op de vele, bijzondere en grappi-
ge gebeurtenissen uit een periode van bijna dertig jaar hulp aan zieke en 
hulpbehoevende egels en verweesde egelbaby’s. Het wordt  een levendige 
lezing. Els Poel is medewerkster van de Egelbescherming Nederland te 
Naarden. 
 
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur. 

 
19 maart donderdag: Dagje (vogels) kijken in de Groene Jonker 
We gaan lekker wande-
len door de Groene Jon-
ker en vooral kijken naar 
vogels. Dit soort activitei-
ten gaan we vaker doen 
op door de weekse da-
gen. Weer eens wat 
anders dan in het week-
end. Neem eigen eten en 
drinken mee. 
 
Verzamelen: Parkeerter-
rein station Bussum-
Zuid, 10:00 uur (we gaan 
terug om ongeveer 15:00 uur). 
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Zondag 22 maart: Mossenexcursie bij de Pier van de haven van Huizen 
De pier van de haven van Huizen heeft een interessante collectie van mos-
sen op steen (basaltblokken).  Het is een mooie plek om weer eens met het 
Mossenboek aan de slag te gaan (je kunt de PDF-file  downloaden van 
www.knnv.nl/gooi).  We gaan meer naar botanische kenmerken kijken. 

Dat kan met de uitgebrei-
dere sleutels in de Veld-
gids mossen (helaas niet 
meer verkrijgbaar) en met 
de Beknopte Mosflora. We 
maken bij deze excursie 
een afspraak wanneer en 
waar naar onze mossen-
monsters gaan kijken. 
 
Verzamelen: parkeer-
plaats bij de Kalkovens in 
de haven van Huizen, 
10:00 uur. 
 

 
Zondag 29 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, emailadres: ctamminga@waldeck.demon.nl. 
De excursies beginnen om 10:00u en vinden om de week plaats (12 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. 

 
16 april donderdag: Dagje (vogels) kijken bij de Lepelaarsplassen 
We gaan wandelen bij de Lepelaarsplassen en lekker vogels kijken. Neem 
eigen eten en drinken mee.  
 
Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-Zuid, 10:00 uur (we gaan terug 
om ongeveer 15:00 uur). 

http://www.knnv.nl/gooi
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Maandag 20 april: Avondwandeling door het Thijssepark in Amstelveen  
De wandeling van vorig jaar door het Thijssepark in Amstelveen was zo 
succesvol dat er wel een vervolg op moest komen! We worden rondgeleid 
door een natuurgids van IVN Amstelveen.  
Het Thijssepark is een bijzondere heemtuin van 5,3 ha groot, ontworpen 
door de bekende tuinarchitect C. P. Broerse. Het bestaat uit kleine open 
ruimten omgeven door gesloten plantengroepen. Elke “kamer” heeft een 
eigen karakter. Bij de aanplant is rekening gehouden met de eisen, die de 
verschillende soorten aan hun omgeving stellen (licht/schaduw, nat/droog 
e.d.). Het beheer is er op gericht de contrasten tussen licht en donker en 
tussen open en gesloten niet te laten vervagen of verdwijnen. Hierdoor zijn 
er in het park veel verschillende, ook zeldzame soorten inheemse wilde 
planten te zien. De verbindende oeverlijnen van de waterpartijen slingeren 
zowel door de gesloten als de open ruimten. De paden, die namen hebben 
als Kamperfoeliepad en Mosdal lopen in vloeiende lijnen door de beplan-
ting. Het park is dan ook een lust voor het oog. 
 
Verzamelen: Parkeerterrein station Bussum-Zuid, 18:45 uur (we starten om 
19.30 uur bij de hoofdingang van het Thijssepark, op de hoek van de Prins 
Bernhardlaan en de Emmakade). 
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