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Over IVN
 

IVN werkt aan een duurzame samenle
ving. Ons idee is dat betrokkenheid bij
de natuur, duurzaam handelen stimu
leert. Daarom laten wij jong en oud de
natuur dichtbij beleven. We verbinden
hen met groene initiatieven rond na
tuur en maatschappelijke thema’s
zoals voeding, gezondheid en energie.
Dit doen we met zo'n twintigduizend
betrokken leden en een enorm netwerk
van groene professionals. Dat maakt
IVN een unieke partner in duurzaam
heid en verantwoord ondernemen.

Over KNNV
 

De KNNV is de landelijke vereniging
voor veldbiologie, voor actieve natuur
liefhebbers en -beschermers. Voor
mensen die graag meer over de natuur,
planten en dieren willen weten en
ervan genieten.
KNNV-leden organiseren natuurexcur
sies, inventarisaties, lezingen en cur
sussen en wandelen, fietsen en kampe
ren veel buiten. Want wat is er leuker
dan samen met anderen de natuur te
ontdekken?
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Grote Ratelaar
Van de voorzitters
Dit is al de tweede uitgave van de Grote Ratelaar, de reacties na
het verschijnen van de eerste Grote Ratelaar waren overwegend
positief, wat ons de moed gaf om door te gaan op de ingeslagen
weg.
 
Dit kwartaal worden de (donder)dagjes weg even overgeslagen
vanwege de zomervakantie. In mei was er maar één deelnemer
om mee naar de Kampina te gaan. De dagjes in maart en april
waren goed bezocht. In oktober starten we weer en proberen we
iedere maand een dagje weg te organiseren.
 
Onze afdelingen (IVN en KNNV) zijn nauw betrokken bij de op
stelling van een contourennota voor verdergaande samenwer
king tussen de beide verenigingen op landelijk niveau. Dit vergt
wel weer extra inspanningen van de besturen. Het voordeel is,
dat we dicht bij het vuur zitten, dus suggesties van leden zijn van
harte welkom.
 
Ellie Fluitsma, plaatsvervangend voorzitter KNNV afdeling Gooi
 
 
Tot ons genoegen krijgt de samenwerking tussen KNNV en IVN
in onze regio steeds meer vorm.  Op landelijk niveau wordt
hieraan ook gewerkt, maar we hebben begrepen dat onze beide
afdelingen al verder gevorderd zijn dan veel andere afdelingen. 
 
Een van de eerste uitingen hiervan is de uitgave van ons geza
menlijk blad, zoals dat hier voor u ligt. Ook voor de nieuwsbrieven
naar leden en/of publiek wordt gekeken hoe we dat in de toekomst
verder vorm kunnen geven.
 
Ook zullen we in 2016 samen ons jubileum vieren. Hiervoor is de
jubileumcommissie (uiteraard samengesteld uit leden van KNNV
en IVN) al druk bezig met het samenstellen van een programma.
Zoals het er nu uitziet zijn er, behalve activiteiten door het jaar
heen, heel veel leuke initiatieven voor een feestelijke dag. We
hopen van harte dat alles georganiseerd kan worden, hetgeen
mede zal afhangen van de hulp van onze leden.
 
Voorlopig wensen we u een fijne zomer en dat we elkaar maar
regelmatig mogen tegenkomen!
 
Saskia Nijhof, waarnemend voorzitter IVN Gooi en omstreken
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto voorzijde: oranje luzernevlinder (fotograaf Jaap van der Vliet)
Foto voorzijde april 2015: veenpluis (fotograaf Harm Klinkenberg)
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Datum Tijd Activiteit Plaats

zondag, juli 12, 2015 10.00 Floragroep (aanmelden bij Christine Tamminga) Tafelberg

zondag, juli 19, 2015 10.00 Excursie Laarder Wasmeer t Bluk

zondag, juli 26, 2015 10.00 Floragroep (aanmelden bij Christine Tamminga) Gijzenveen/Cruysbergen

zaterdag, augustus 01, 2015 13.00 Insectenexcursie bij het Naardermeer Gasterij Stadzigt, Naarden

zondag, augustus 09, 2015 10.00 Floragroep (aanmelden bij Christine Tamminga) Tienhoven

zondag, augustus 16, 2015 10.00 Excursie Laarder Wasmeer t Bluk

zondag, augustus 16, 2015 10.30 Wild en groen in Amsterdam Amstelstation, Amsterdam

zondag, augustus 23, 2015 10.00 Floragroep (aanmelden bij Christine Tamminga) Stichtse Brug Voorland

zondag, augustus 23, 2015 13.30 Publieksexcursie Westerheide Dagrecreatieterrein, Laren

zaterdag, augustus 29, 2015 21.00 Publieksexcursie vleermuizen Infoschuur 't Gooi, Hilversum

zondag, augustus 30, 2015 10.00 Bomenexcursie rond de Lorentzvijver Kamerlingh Onnesweg, Hilversum

woensdag, september 02, 2015 13.30 Natuurspeurtocht voor kinderen (4-10 jaar) Speeltuin Erfgooierskwartier

vrijdag, september 11, 2015 22.00 Nacht van de Nachtvlinders Infoschuur 't Gooi, Hilversum

Zie website voor data 19.30 Natuurcursus Dassen in het Gooi Infoschuur 't Gooi, Hilversum

zondag, september 20, 2015 10.00 Excursie Laarder Wasmeer 't Bluk

zondag, september 20, 2015 13.40 Excursie hydrobiologie Infoschuur 't Gooi, Hilversum

maandag, september 21, 2015 19.45 Contactavond Smullen van de natuur Infoschuur 't Gooi, Hilversum

zondag, september 27, 2015 13.30 Scharrelkids Paddestoelen (6-11 jaar) Restaurant Robert

zondag, september 27, 2015 13.30 Publieksexcursie Paddestoelen Oude Meentweg, Hilversum

zondag, oktober 04, 2015 10.00 Floragroep (aanmelden bij Christine Tamminga) Spanderswoud

Meer informatie achter in dit blad. www.knnv.nl/gooi

Kijk ook op de website. www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreke

Activiteitenkalender
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Interview
Truus Houwers
 
Truus woont op een prachtige stek in Naarden met een tuin
om te zoenen. De eerste vraag op deze mooie vrijdagmiddag
is dan ook: “Wil je in de tuin of aan de eettafel zitten”? Tuin
natuurlijk. Die is helaas bezet door manlief. Maar deze
wordt toch maar verjaagd (uit vrije wil overigens) en zo
zitten we toch heerlijk buiten. De vrager en de verteller.
 
Truus is geboren en getogen in de Achterhoek waar Pa, Ma
en negen nakomelingen in een, in die jaren, redelijk grote
boerderij leefden. Een gemengd bedrijf, dus Truus leerde al
snel met de paarden omgaan en de koeien melken. Ze
leerde in opdracht van Pa wel met de hand melken, al deed
de machine het eigenlijke werk. Contact met de koe is be
langrijk, zei Pa! Verstandige man denk ik dan. Kom er
vandaag eens om.
 
Na de middelbare school vond diezelfde Pa het belangrijk
ook een jaar boerenwerk te doen. Dat gebeurde dus en
daarna begon het echte leven. Biologie en scheikunde werd
de opleiding en ze heeft daar nooit spijt van gehad. Lesge
ven op middelbare scholen ging prima, vooral als ze op
excursie gingen. De opleiding was in Bolsward, dus ze ging
op kamers wonen.
Ze vond een baan in Ede. Na een jaar vatte ze het plan op
om meer van de wereld te zien. Zo ze vertrok naar Canada.
 
Prachtig toch zo’n vrijgezelle meid alleen er op uit?  Er was
met een daar ongeldig diploma geen baan voor haar te
vinden, dus werd er geklust.  Appels plukken, in hoogstam
boomgaarden (griezelig hoog soms), achter de bar staan,
tabaksbladeren plukken en zo nog het één en ander. Ze
ontmoette er ook een vriendje, maar dat was ‘m net niet.
 
Terug naar Nederland en weer voor de klas, eerst in Ede en
later in Arnhem. Daar ontmoet ze dan op een gewoon
feestje een man. “Ik zag hem en ik wist het” zei Truus! Laat
die man nu conrector zijn aan het Vitus College in Naarden.
Er werd dus verhuisd en ze gingen samenwonen. Kon toen
net, maar niet ieder familielid was het er mee eens. Baan
gezocht en dat lukte, half in Bussum en half in Hilversum.
De laatste vijftien jaar van het werkende leven in Lelystad
met weer heel ander publiek.
 
Kort na haar pensioen zag ze een advertentie in de Gooi en
Eembode. “IVN zoekt natuurliefhebbers die natuurgids
willen worden”. Kat in het bakkie!
 
Twee dochters is het echtpaar rijk en beiden zijn op eigen
wieken gegaan. Eén in Utrecht en één in Amsterdam. Eén
met een kleinkind en de ander heeft de wieg klaarstaan.
Dat betekent natuurlijk wel dat er opgepast moet worden
en het zal dan een tikkie terug moeten met al die natuur
werkzaamheden.
Want daar wordt een hoop tijd in gestoken. Werken met
kinderen buiten is top. Het Bewaarde Land in Baarn waar
schoolkinderen zich mogen aanmelden voor drie dagen
natuurbeleving, op zondagmiddag gidsen bij de schaaps
kooi, assistent op de boten van Natuurmonumenten en
hulp bij groepen die in ‘t Laer verblijven.

 
Maar Truus vindt het allemaal prachtig en met haar colle
ga-gidsen kan ze prima door één deur ook al komt er soms
iets van “mijn dingetje” te voorschijn. Maar echt, ze heeft
veel plezier in het werk. En opeens even heel fel: “Ik vind
het schandelijk dat de Gooise bewoners niet meer steun
aan het GNR geven. Wie heeft zoveel natuur naast de deur
en helemaal gratis. Kom op gemeentes, laat zien wat het
GNR je waard is”,
 
En als laatste: Als je van een geweldige dag met kinderen
in de natuur werken thuis komt met een heerlijk gevoel
van: “We deden het weer en de kinderen deden mee”! Ze
geniet volop en wat is zo’n natuurgids toch veel waard.
 
Gerrit Jaspers

(foto: Harm Klinkenberg)
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Actueel
Veranderingen in onze flora
 
Of je nu wel of niet in klimaatverandering gelooft, je kan er
niet omheen dat in de loop van de afgelopen decennia het
een en ander is veranderd in de Nederlandse bloemenwe
reld. Komt dit door de weersveranderingen, door menselij
ke activiteiten of zijn er andere natuurlijke oorzaken?
 
Eerst de cijfers: in Nederland stijgt de gemiddelde tempe
ratuur de laatste jaren gestaag, weliswaar per jaar een heel
klein beetje maar over de afgelopen 30 jaar toch 1,5°. Deze
opwarming is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld: in het
voorjaar en de zomer is het relatief warmer geworden dan
in de herfst en de winter. Er zijn hier verschillende redenen
voor. Er is meer zuidwestenwind aan het eind van de
winter, die de steeds warmere Noordzee-invloeden steeds
eerder in het jaar onze richting uitblaast. Daarnaast is er
schonere lucht die ook nog eens minder bewolkt is. Deze
lucht laat meer zonnestraling door!  De steeds uitdijende
stedelijke conglomeraten houden de warmte langer vast
dan de omliggende omgeving. In steden is het ’s nachts tot
6° warmer dan in het buitengebied.

(foto: Christine Tamminga)

 
Dat betekent dat planten eerder hun kop boven de grond
durven te steken en vroeger gaan bloeien dan in het verle
den. Bovendien hebben ze een langere groeitijd. Een
voorbeeld: speenkruid - een van de eerste voorjaarsbloeiers
- begon vorige eeuw gemiddeld eind maart te bloeien. Nu
kun je de gele bloemen in warme winters al in januari langs
de slootkanten zien. Gemiddeld bloeit het drie weken eer
der dan 30 jaar terug. Hetzelfde geldt voor fluitenkruid,
brem en vlier. Struikheide is eerder te bewonderen dan
vroeger, toen we in augustus genoten van de paarse velden.
De pinksterbloem die altijd al met Pinksteren over zijn
hoogtepunt heen was, bloeit nu meestal rond Pasen. De
bessen van de vlier zijn weken eerder rijp genoeg om er
vlierbessensap van te maken.
 
Het einde van het groeiseizoen is in de loop der jaren ver
lengd. Blaadjes van zomereik, linde en berk hangen langer
en tot later in het jaar aan de bomen.  Betekent deze lan
gere groene periode dat er meer CO2 vastgelegd wordt en
meer zuurstof gemaakt wordt?  In ieder geval kunnen we
langer genieten van de groene stoffering om ons heen.

(foto: Christine Tamminga)

pinksterbloem met oranjetipje

 
Mensen met een pollenallergie merken dat ze een groter
deel van het jaar last hebben van bloeiende planten en
bomen. Bomen staan eerder in bloei – hazelaar al vanaf
januari - en vooral de grassen geven tot veel later in het
jaar stuifmeel af. Er komen nieuwe allergenen bij zoals de
alsemambrosia, die bloeit van augustus tot oktober  en de
olijfboom die in steeds meer Nederlandse tuinen worden
aangeplant. De bloeiperiode is voor de meeste planten niet
toegenomen, alleen valt deze eerder in het seizoen.
 
De alsemambrosia, een van oorsprong uit Noord-Ameri
kaanse soort, is een voorbeeld van een exoot die met vo
gelvoer naar Nederland is gekomen. Als het warmer wordt
zullen zeker ook mediterrane soorten meer kans krijgen
om de winters te overleven. Dat geldt ook voor waterplan
ten die hele oevers van meren bevolken door het leeggooi
en van aquaria. Als de winters geen ijs op de sloten brengen
dan overleeft er altijd wel iets van deze planten, die zich
soms enorm kunnen uitbreiden en de inheemse flora ver
dringen. Een voorbeeld is de grote waternavel die zich in
Brabantse wateren achter stuwen in grote drijfvelden op
hoopt.Bij ons in Wijdemeren is de waterwaaier (Cabomba
carolina) de boosdoener van de toekomst.
 
De stadsflora, vooral in grote drukke steden als Amsterdam
waar mensen en goederen uit de hele wereld samenkomen,
wordt sterk beïnvloed door de mens. In de warmte van de
stedelijke omgeving, vastgehouden door de stenen gebou
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(foto: van internet)

wen en huizen, gedijen planten die onbewust meegekomen
zijn met de toeristen en met de goederen uit de hele wereld.
Het stadsplantenboek breidt zich steeds verder uit. Planten
in de stedelijke omgeving die grotendeels van oorsprong
uit warmere oorden komen, beginnen pas laat te bloeien.
Eind augustus is de beste tijd om in Amsterdam te kijken
naar de rijke schakering aan groenten, bijzondere varens
en uitgezaaide tuinplanten. Stokrozen zijn overal verwil
derd en echt niet aangeplant. Je kunt in Amsterdam veel
meer soorten tellen dan op de hei van de arme zandgronden
in het Gooi.
 
De invloed van het klimaat op de opbrengst in de landbouw
is niet eenvoudig te voorspellen. Een warme omgeving zou
meer groei kunnen opleveren, maar voor meer groei zijn
ook meer nutriënten en meer water nodig. Vooral zoet
water zal op den duur een beperking zijn voor een optima
le opbrengst. Door het warmere klimaat krijgen de plaag
insecten een grotere kans, wat weer negatief werkt. Het
hangt er vanaf welke factor het meest kan profiteren van
de warmte en in welke mate de technologie de veranderin
gen in het klimaat kan ombuigen.
 
Voorlopig lijkt de Nederlandse flora te profiteren van een
warmere omgeving, zeker wat aantallen betreft.  Er komen
meer soorten bij dan dat er verdwijnen omdat het hier
warmer wordt.
 
Christine Tamminga

Boekbespreking
Bijenhouden voor iedereen
 
Boeken lezen doet niet iedereen. Maar mensen met een
hobby moeten zo nu en dan wel om op de hoogte te blijven
van alles wat met hun liefhebberij van doen heeft. Onlangs
kreeg ik zo’n boek toegestuurd over bijen. De diertjes die
ons de heerlijke honing bezorgen en die de eigenaren van
de volken een hobby of zelfs een beroep voor het leven
geven. De beroepsmensen zullen het betreffende boek
waarschijnlijk niet hoeven lezen. Zij weten veel zo niet
alles.
 
Maar ik denk dat de liefhebber/imker met een beperkt
aantal bijenvolken ongetwijfeld veel aan dit boek kan
hebben en er met plezier in zal lezen. Natuurlijk heb ik dat,
ook al ben ik geen imker, al gedaan. De schrijver heeft er
een begin tot eind van gemaakt. Een jaar rond kun je er in
vinden. Echt alles wat de bij doet en wat de imker moet
doen en laten, staat er duidelijk in en vlot beschreven. Ik
maak me sterk, dat de bijna allesweters het ook met aan
dacht zullen lezen.
 
Wist je dat een jonge bij als eerste taak de lege cellen moet
schoonmaken zodat de bijenkoningin daar weer eitjes in
kan leggen? En weet je hoe belangrijk bijen zijn voor de
bestuiving van heel veel planten?
Ik stop. Bijenliefhebbers moeten het boek zelf maar lezen
en niet-bijenhouders ook. Niet alleen om de weetjes maar
ook om de plezierige en makkelijke manier van schrijven.
 
“Bijenhouden voor iedereen” is de titel en de schrijver is
Jeroen Vorstman die een eigen professionele imkerij bezit
met ruim 100 volken. Hij is ook bijenonderzoeker in Wage
ningen en manager van het bijenhuis van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging. De uitgeverij is Kosmos natuur.
ISBN 9789052109848. verkrijgbaar in de boekwinkel. Prijs
€ 16,99.
 
Gerrit Jaspers
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Jubileum 2016
 
Heb je ook zin in een jaar met feestelijkheden? We nodigen
alle leden en donateurs van IVN en KNNV daarvoor uit. Je
kunt meedoen aan excursies, uitstapjes, een weekeinde,
cursussen, en natuurlijk een grootse feestdag. Nog leuker
wordt het als je een rol in de organisatie van deze activitei
ten kunt vervullen. Hoe mooi is het als je een onderdeel
van het programma samen met anderen uitvoert en daar
enthousiaste reacties op terugkrijgt. Een feest wordt nog
leuker als je mee kan doen in de uitvoering.
 
In 2016 vieren KNNV en IVN hun jubileum. KNNV bestaat
dan 100 jaar, het IVN is dan 50 jaar oud. De beide besturen
hebben een projectgroep  gevraagd om het jubileumjaar
vorm te geven. In de afgelopen maanden hebben ze veel
ideeën op papier gezet en op 28 mei gedeeld met leden. Met
de gemaakte opmerkingen en suggesties zijn ze verder
gegaan.
 
Dit is het moment om deze ideeën met jullie te delen!
 

Voor leden en donateurs
 
Feestdag op zaterdag 18 juni 2016 
Wie wil er meehelpen met het organiseren van deze mooie
dag met excursies, eten, muziek en andere verrassingen?
Er zijn allerlei dingen die gedaan moeten worden in de
voorbereiding en in de uitvoering. Geef je op via jubileum.
ivnknnvgooi@gmail.com.
 
 
Een weekeinde in het nabije buitenland
Een aantal mensen gaat hier mee aan de slag en komt met
een aanbod.

Voor publiek
 
Onze doel is om onze verenigingen bekender bij het publiek
te krijgen. We willen daarvoor ook contact met de gemeen
ten in het Gooi zoeken.
 
Welke activiteiten willen we opzetten?
 
Jubileumexcursies (wandelingen met een drankje) 
Trudy en Marlies zullen jullie binnenkort een mail sturen
waarin ze vragen om gidsen die deze excursies willen lei
den. Neem de kans waar om mensen van onze mooie na
tuur te laten genieten.
 
Natuurcursus Eten uit de natuur 
Gidsen-in-opleiding Roel van Kollem en Vincent van Am
stel maken hun werkstuk over dit onderwerp. Zij willen
graag mensen in aanraking brengen met de eetbare wilde
natuur.
 
Natuurcursus Paddestoelen
Het onderwerp dat mensen altijd trekt zijn de paddestoe
len. Als je enthousiast over paddestoelen bent en hier wat
mee wilt, kun je opgeven bij Maartje Hogenboom.
 
 
Fred Jansen (namens de projectgroep Jubileum)
 

Grote Ratelaar
Eerste reacties in april
 
Aan alle redactieleden van de Grote Ratelaar,

Wat een prachtig blad! Alle eer komt jullie toe. Ik lees met
plezier en kijk naar de mooie uitvoering. Dank!

Groet
Trudy Terheggen
 
 
ik had het emailtje met de vraag of ik de Grote Ratelaar
digitaal wilde ontvangen nog even geflagged zodat ik dat
later nog kon beslissen.
Want ik ben erg voor het milieu; tot ik vandaag die SCHIT
TERENDE Grote Ratelaar onder ogen kreeg. Wat was ik blij
dat ik nog even niet voor het milieu was want hij ziet er
echt schitterend uit!
Ik ben bang dat ik hem nog even op deze manier wil blijven
ontvangen in plaats van via die dooie pixeltjes op een
scherm. Hij ruikt, hij glanst en voelt lekker als je hem
doorbladert.
Ik snap dat het jullie geld kost maar eventueel zou ik
hiervoor wat extra contributie willen betalen. Of misschien
marketing technisch handiger: geef mensen korting als ze
hem digitaal willen.
Nogmaals complimenten aan de redactie en ik wacht met
spanning op de volgende, 

Vriendelijke groeten
Aad Kop
 
 
Ziet er gelikt uit. Hier mogen we trots op zijn. We kunnen
hiermee  goed voor de dag komen.
Zag dat nu ook bij de foto’s de namen van de fotografen
staan vermeld. Goeie zaak. Echter, er staat nergens bij
vermeld
wie de fotograaf is van het voorblad!! Dat had op blz. 3
moeten staan. Wie de fotograaf is?? Ik denk dat jullie nu
waarschijnlijk wel weten wie dat is geweest.
 
Groet,
Harm Klinkenberg
 
 
Hoi Fred en Jaap,
 
Het ziet er fantastisch uit de eerste Grote Ratelaar, compli
menten ook voor Willem-Jan en Jetse.
Hopelijk kost de volgende Ratelaar minder tijd en worden
jullie snel steeds bedrevener om hem in elkaar te zetten.

Fijn paasweekend,
Greet Harinck

8



Grote Ratelaar

Ger Londo vertelt over zijn tuin in Leersum.

Er is veel te zien en te bespreken.

Papaver ontluikt

Uitgaansdag 2015

Kale jonker pronkt

Papavers stelen de show op deze ruigte.

Op zaterdag 20 juni vond de uitgaansdag van 2015 plaats.
Vanaf Bussum-Zuid vertrokken 43 enthousiastelingen voor
een mooie dag over de Utrechtse Heuvelrug naar de grote
rivieren. Daarbij stonden we uitgebreid stil in de Londo-tuin
in Leersum, Wolfheze en Uiterwaardpark Meinerswijk bij
Arnhem. Hierbij enkele fraaie foto's uit de Londo-tuin die
Gerd Rutten heeft gemaakt.

Overzicht van de tuin
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Insecten in het Gooi
Bronzen zandloopkever
 
 
Introductie
 
Deze keer behandel ik een soort uit de familie van de
zandloopkevers, namelijk de bronzen zandloopkever
(Cicindela hybrida). De Nederlandse naam is conform de
naamgeving in de officiële lijst van in Nederland voorko
mende planten en dierensoorten (Zie www.nederlandse
soorten.nl). In andere literatuur wordt ook wel de naam
bastaardzandloopkever gebruikt. Naast deze soort komen
er nog vijf andere zandloopkevers voor in Nederland na
melijk: de groene zandloopkever (C. campestris), de Duitse
zandloopkever (C. germanica), de strandzandloopkever (C.
maritima), de boszandloopkever (C. sylvatica) en de slok
zandloopkever (C. trisigmata).
 
Herkenning
 
De bronzen zandloopkever is te herkennen aan de rood
bruine of koperkleurige dekschilden met witte vlekken. Het
eerste segment van de voelsprieten bevat een paar haren.
De lengte varieert tussen de 11 en 19 mm. Ze bezitten
vervaarlijk uitziende kaken.

activiteit ligt tussen 34 – 42°C. De voorkeurslichaamstem
peratuur is 35°C. Bij lage bodemtemperatuur gaan ze zon
nebaden en bij hoge temperatuur gaan ze hoog op de poten
lopen om af te koelen.
Reproductie vindt plaats in het voorjaar. De ontwikkelings
duur van ei tot imago duurt ruim een jaar. In totaal leven
ze ongeveer twee jaar. De imago’s zijn tot laat in het najaar
nog zeer actief.
Zandloopkevers zijn snelle en uiterst efficiënte rovers. In
het Engels worden ze daarom ook wel “Tiger beetles” ge
noemd. Ze kunnen goed vliegen (alhoewel ze niet graag
lijken op te vliegen) en de vliegspieren zijn altijd volledig
ontwikkeld. Ze kunnen ook zeer goed lopen..
De larven jagen vanuit verticale gangen op passerende
bodembewoners. De larven hebben echter ook last van
verschillende parasieten. Eén soort sluipwesp is zelfs ge
specialiseerd op de larven van zandloopkevers. Ook ima
go’s hebben veel vijanden (bijv. vogels), maar de witgele
vlekken en de korrelstructuren op de dekschilden kunnen
insecteneters bij hun aanval in verwarring brengen.
 
Bescherming
 
Deze soort is de algemeenste van onze zandloopkevers en
is algemeen in zijn biotoop in Nederland. In algemene zin
is het een kenmerkende soort van onbemeste, schrale
zandterreinen. Op uurhok basis is er een lichte achteruit
gang te zien maar dit is zeer waarschijnlijk een (negatief)
waarnemerseffect.
Speciale beschermingsmaatregelen zijn dan ook niet nodig.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
 

 
Waarneming
 
De Bronzen zandloopkever is een Europese soort. Het areaal
van deze soort loopt van Noordwest-Europa via Noordelijk
Midden-Europa tot aan de westelijke Oeral. In Nederland
komt hij voor op zandgronden inclusief de kuststrook. Er
is geen speciale binding met de kust vastgesteld in Neder
land. De soort is zowel droogte- (xerofiel) als warmtemin
nend (thermofiel). Ze komen voor op (grotere) zandvlaktes
die licht, pleksgewijs met grassen zijn begroeid, in de dui
nen en op zandige plekken en paden op de heide. Ook
komen ze voor in levend stuifzand en in de zeeduinen. Het
is dan ook niet verrassend dat deze soort hier voorkomt op
de Gooise zandgronden. Ze zijn zelden te zien tussen hei
destruiken en nagenoeg afwezig op veen- en kleibodems.
Zoals in de figuur aangegeven is de bronzen zandloopkever
nagenoeg het hele jaar waar te nemen, vooral in de periode
van april tot en met september.
 
Biologie
 
De imago’s zijn alleen overdag actief, maar de larven zijn
ook ‘s nachts alert aan de opening van de gangen waarin
ze huizen. Ze worden actief bij ca. 19 °C en hun optimale

(foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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Gidsencursus
Weekeinde in Buurse
 
Op vrijdag 24 april reed ik met een collega-cursist richting
Buurse (Twente). Na drie en een half uur rijden vanwege
de file, kwamen we wat verreisd aan. Na een heerlijke kom
soep konden we meteen aanschuiven bij de lezing over de
Twentse natuur. Er werd ons veel verteld over het hoogveen
en de gebieden in de omgeving waar we de volgende dag
doorheen zouden fietsen. Ondanks dat ik af en toe een
beetje moeite moest doen om de ogen open te houden, was
het een leerzame avond, die enthousiast werd ingevuld
door twee plaatselijke IVN-ers.
 
Na een nacht met weinig slaap, vanwege het wennen aan
de geluiden en de nieuwe omgeving, begonnen we dapper
aan onze fietsexcursie. Ik had een hele fijne huurfiets. De
beheerders van het vriendenhuis waar we verbleven ver
stelden de zadels nog even en we gingen gehuld in regen
kleding op pad (het weekend zou behoorlijk waterig zijn,
was de weersvoorspelling). Na een nat begin, begon het
gelukkig op te klaren en konden we genieten van de
prachtige omgeving. Heel afwisselend met bos, veen en
weilanden. We hadden in de lezing gehoord dat er adders
zouden zijn en we hebben er één gezien! (Al was deze wel
platgereden!). Verder o.a. veenmos, wollegras en de jene
verbes bekeken. Kortom een prachtige en leerzame
fietstocht!

 
Weer bij het huis aangekomen heb ik even lekker genoten
van de prachtige omgeving, vanaf een bankje achter het
huis. We zagen nog een nestkastje waar twee bonte vlie
genvangers in en uit vlogen. We hebben in de omgeving
iets uitgezocht waar we bij konden vertellen wat ons aan
sprak en zo leerden we elkaar en de plaatselijke flora weer
wat beter kennen. Vervolgens heerlijk gegeten en genoten
van vleermuizen in de achtertuin.
 
Na een goede nachtrust (intussen gewend aan de geluiden)
zijn we op pad gegaan naar de Haarmühle. Er werd ontzet
tend slecht weer voorspeld, dus de regenspullen mee in de

(foto: Sander Koopman)

(foto: Sander Koopman)

(foto: Sander Koopman)

tas. Het bleef  droog en het was zelfs wat zonnig en warm,
wat hebben we daarmee geluk gehad! Daarna hebben we
een heerlijk stuk taart gegeten met een drankje op het
terras bij een mooie watermolen. Na een uurtje kwam de
boswachter (die ook ooit de cursus gevolgd heeft met een
van onze docenten) ons ophalen voor een wandeling door
het Witteveen. Weer genoten van de prachtige omgeving
en veel geleerd over het beheer van zo'n gebied.
 
Na een korte wandeling terug naar het vriendenhuis zijn
we in anderhalf uur weer terug naar huis gereden, waar ik
nu zit na te genieten en nog veel meer zin heb om de cursus
te vervolgen en van alles te leren over onze mooie natuur,
zodat ik dat straks weer kan overdragen!
 
Bedankt docenten voor het organiseren van een heerlijk,
leerzaam weekend en medecursisten voor het gezelschap!
 
Klaske van Dijk
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Lepelaarsplassen
Verslag excursie
 
Op 16 April 2015 vertrokken we vanaf de Gamma in Bussum
met in totaal 6 personen voor een KNNV "Dagje weg" naar
de Lepelaarsplassen. Iets voorbij Almere zijn we eerst eens
op de dijk langs het Markermeer gaan kijken. Na wat ge
wone soorten gezien te hebben, spotte Ellie al gauw een
kuifduiker. Wel ver weg, maar toch goed te zien met verre
kijker en telescoop. Iets minder goed met een telelens op
de camera, maar nog wel herkenbaar.
 
We zijn doorgereden naar de Kwelplas. We werden er
meteen verrast door een luid zingende snor, die zich ook
nog eens goed liet zien. Er vlogen regelmatig grutto's over
en er werd uitgebreid gediscussieerd welke soort een be
paalde steltloper nu precies was. Ik geloof niet  dat we daar
echt uit zijn gekomen. Gelukkig waren er voldoende ande
re vogelsoorten te zien.
 

De reis ging verder, we hebben de auto’s geparkeerd bij
Natuurinformatiecentrum "De Trekvogel” dat uiteraard
gesloten was. Van de parkeerplaats werd het lopen. Op weg
naar de kijkhut aan de eigenlijke Lepelaarsplassen zagen
we al weer een behoorlijk aantal nieuwe soorten voor deze
dag. Een paartje kneutjes, prachtige groenlingen, een
paartje grauwe ganzen met 14 pullen. En plotseling stak
een ijsvogel het pad over. In een flits nog net te zien, maar
veel te snel voor een foto.
 
Bij de kijkhut aangekomen werden wij verwelkomd door
een oorverdovend lawaai. Dat geluid bleek te komen van
drie "dames" die met drie keer 100 decibel een discussie
probeerden te voeren of ze nu een tafeleend zagen of niet.
Gelukkig vertrokken ze al snel en de rust ... zij  keerde weer.
Rondom de kijkhut was veel te zien. Broedende blauwe
reigers, veel kuifeenden vlak voor de hut, grote zilverrei
gers, wintertaling, enige rondvliegende boerenzwaluwen,
etc. In de hut hebben we de lunch genuttigd (voor mij was
dat water en brood), waarna we de terugtocht naar De
Trekvogel hebben gestart om vervolgens terug naar Bus
sum te rijden.
 
Bijgevoegd  is de lijst met waargenomen soorten. We
hebben 49 soorten genoteerd. Ik meende dat het 50 soorten
waren maar als de winterkoning twee keer op de lijst staat
valt er één af.
 
Willem-Jan Hoeffnagel

(foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

(foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

(foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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Boom
De vlier

   
Soorten
 
Sinds het begin van deze eeuw wordt het geslacht vlier
(Sambucus) tot de muskuskruidfamilie (Adoxaceae) gere
kend. Vlieren hebben gewoonlijk enkelvoudig geveerd blad.
Het blad is bij alle vlieren kruiswijs tegenoverstaand. De
deelblaadjes zijn gezaagd. De bladas is, net als bij de es
(Fraxinus excelsior), gootvormig. De bladassen van een
bladpaar zijn door een lijst met elkaar verbonden. Vlieren
vormen rijkbloemige, meervoudig vertakte bloeiwijzen. De
bloem heeft een korte kroonbuis met vier of vijf uitgesprei
de kroonslippen met hiertussen vier of vijf meeeldraden.
De vruchtbeginsels zijn onderstandig en de stijl is kort.
Vlierbloesem maakt geen nectar en trekt relatief weinig
insecten. Waarschijnlijk worden vlieren gedeeltelijk door
de wind bestoven. Alle vliersoorten hebben een voorkeur
voor zeer voedselrijke grond. Het zijn doorgaans versto
ringsplanten die het bijvoorbeeld op kapvlaktes opvallend
goed doen. Vlieren hebben een eigenaardige kruidige geur.
 
Kruidvlier
 
Hier in het Gooi kennen we vooral de gewone vlier (Sam
bucus nigra), maar zo nu en dan is ook de trosvlier (S. ra
cemosa) hier te vinden. De kruidvlier (S. ebulus) die ook in
Nederland bekend is, komt in onze regio niet voor. Deze
soort beperkt zich grotendeels tot Limburg en is ook langs
de grote rivieren te vinden. De kruidvlier is een forse
kruidachtige plant, die soms manshoog op schiet. De plant
vormt schijnstruwelen op plekken waar hij zich thuis voelt.
Elke winter echter sterft dit ‘struweel ‘ tot de grond toe af.
De planten schieten na de winter weer op uit forse onder
grondse wortelstokken. Het blad heeft zeven tot negen
langwerpige lancetvormige deelblaadjes. De bladaanzet
heeft een paar forse steunblaadjes. Als de plant bloeit, lijkt
het een uit de kluiten gewassen schermbloem. De bloeiwij
ze is echter geen scherm, maar een tuil (schermvormige
tros), net als bij de gewone vlier. De bloemen zijn roomwit

met rode helmknoppen. In het najaar vormen zich hieruit
glanzend zwarte besachtige steenvruchten. Deze vruchten
zijn enigszins giftig voor de mens. Er zijn vergiftigingen met
dodelijke afloop bekend.
 
Trosvlier
 
Trosvlier is een struik, met een hoogte tot ongeveer vier
meter, die vroeg in de lente bloeit. De bloeiwijze komt na
de winter tegelijk met het blad tevoorschijn. De eindknop
van de takken komt vaak niet tot ontwikkeling. De naast
gelegen zijknoppen lopen uit, waardoor de struik gaffels
gewijs groeit. De takken hebben merg met een vaalbruine
kleur. Het blad heeft vijf eironde kort toegespitste deel
blaadjes. De bloemen staan in eivormige pluimen aan korte
zijloten en zijn groengeel van kleur. Aan het eind van de
zomer , vormen zich hieruit dieprode steenvruchten die
voor mensen niet eetbaar zijn.
De trosvlier werd vroeger bergvlier genoemd, omdat deze
vooral in de bergen van mediterraan Europa voorkwam. In
de afgelopen 100 jaar is de soort echter aan een ware op
mars door Europa begonnen. De areaalgrens loopt inmid
dels dwars door Nederland en ook hier in het Gooi kom je
deze soort al tegen. Bergvlier is een soort van zure grond.
De zure regen van de laatste decennia van de vorige eeuw
heeft mogelijk rol gespeeld bij de snelle verspreiding. Het

foto: trosvlier
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zou mij niet verbazen als de trosvlier hier in de enigszins
zure grond van het Gooi uiteindelijk de plek van de gewone
vlier zal overnemen.
 
Gewone vlier
 
De gewone vlier houdt vooral van kalkrijke enigszins basi
sche grond en kan uitgroeien tot een grote struik of een
kleine boom. De winterknoppen van deze vlier worden
onvolledig door de knopschubben omhuld en zien er uit of
ze al aan het uitlopen zijn. Het blad komt echter in april
pas tevoorschijn. Het heeft vijf of zeven eironde, kort toe
gespitste deelblaadjes. Vlieren hebben gewoonlijk enkel
voudig geveerde bladeren met steunblaadjes. Bij sommige
variëteiten van de gewone vlier zijn de bladeren dubbel en
soms wel drievoudig geveerd. Deze vorm wordt wel peter
selievlier genoemd. De bloemen van de vlier zijn roomwit
en hebben gele helmknoppen. Ze staan in grote vlakke
tuilen aan het eind van lange twijgen, de bloemstelen lopen
na de bloei rood aan. De twijgen hebben wit merg, het zo
genaamde vlierpit. Oudere takken krijgen diep gegroefde,
kurkachtige schors. In de duinen voelt de vlier zich bijzon
der goed thuis. Door de voortdurende wind komt er in de
groeven van de schors veel kalkrijk zand terecht. De schors
van vlier houdt daarnaast bijzonder veel vocht vast. Hier
door kan er in deze duinstruwelen een bijzonder rijke
epifietenflora ontstaan. Vlieren worden maar enkele tien
tallen jaren oud.
Net als de kruidvlier heeft gewone vlier zwartglanzende,
besachtige steenvruchten. De vruchten zijn in de herfst rijp
en geliefd voer voor veel trekvogels en andere dieren. An
ders dan bij de kruidvlier zijn de bloesem en de bessen voor
de mens, mits gekookt, goed eetbaar en worden gebruikt
in tal van producten als vlierbloesemwijn, vlierbloesem
beignets, vlierbessenwijn en vlierbessenjenever. Het hout
is hard en bros en geelwit van kleur en kan worden gebruikt
voor kleine gebruiksvoorwerpen. De holle twijgen werden
gebruikt als kinderspeelgoed, er werden proppenschieters
van gemaakt. Uit het sap van de vruchten wordt een rode
kleurstof voor het kleuren van linnen gewonnen. Het sap
werd ook gebruikt als haarverf.
 

Mythen en legenden
 
Bij archeologische opgravingen zijn regelmatig vlierzaden
gevonden. Hieruit blijkt dat de vlier in Nederland al rond
5000 jaar voor Christus, door de mensen werd gebruikt.
Vlier is een bekend geneeskruid. Al rond 400 voor Christus
werden door Hippocrates diverse medische toepassingen
van de vlier beschreven. De schors van vlier werd bijvoor
beeld als purgeermiddel of braakmiddel toegepast. Vlier
werd gebruikt bij de behandeling van griep, verkoudheid
en ontstekingen van de luchtwegen. Thee van het blad werd
gebruikt als zweet- en urine-afdrijvend middel. Het blad
wordt ook gebruikt in omslagen bij zwellingen en ontste
kingen.
Bij de Germanen stond de vlier in hoog aanzien. De vlier
was enerzijds gewijd aan Freya, godin van de vruchtbaar
heid en de seizoenen. Later werd in Duitsland en Noord-
Europa Freya langzaamaan ‘Frau Holle’ een godin van huis
en haard. Als een jong echtpaar huwde werd voor hun
nieuwe huis een stek van de vlier geplant om de zege van
‘Frau holle’ af te smeken. Als Frau Holle werd beledigd, kon
zij geweldig onheil aanrichten. Anderzijds was de vlier
gewijd aan Donar, god van de oorlog en de bliksem. Nie
mand met gezond verstand zou ooit een vlier kwaad doen.
De bekendste parasiet op Vlier is Judasoor (Hirneola auri
cula-judae), de vruchtlichamen lijken inderdaad op oren.
Toen Christus was veroordeeld, wilde Judas zich verhan
gen. Geen enkele boom wilde zijn takken lenen aan deze
verrader. Alleen de vlier had medelijden met Judas. Judas
verhing zich aan deze struik, maar de takken waren niet
sterk genoeg en Judas viel te pletter en stierf een pijnlijke
dood. Als straf groeien de oren van Judas nog altijd aan de
vlier. Mooi verhaal, alleen jammer dat de vlier in Israël niet
voor komt.
 
Jetse Jaarsma

(foto: gewone vlier)

Judasoor (foto: Jaap van der Vliet)

14



Grote Ratelaar

Kustwandeling
Terugblik op een excursie
 
Zondag 26 april begint nat en erg fris door de buien en door
noordenwind. Om half twee hebben zich een 20-tal deel
nemers voor de wandeling verzameld bij restaurant het
Vossenhol bij uitspanning Oud Valkeveen. Het is gelukkig
op dat moment droog en dat blijft het ook tijdens de
wandeling. Omdat slechts enkele gebieden aan het Gooi
meer, de vroegere kust van de Zuiderzee, toegankelijk zijn,
gaan we in twee groepen eerst landinwaarts.
 
Op het landgoed ’t Greaveveldt genieten we van de grillige
vormen van de nog kale oude bomen, maar we zien ook
overal het frisse groen verschijnen met al haar kleurscha
keringen en horen om ons heen de zangvogels. We steken
de Oud Huizerweg over en komen op het landgoed Oud
Naarden. Langs de lanen zien we het gevecht tussen de
beuken- en eikenbomen dat door de laatsten verloren
wordt.
Bij de buren zien we, dicht bij het water, de Vijverberg lig
gen. Plotseling staan we aan het Gooimeer. Hier verdwijnt
de Utrechtse Heuvelrug in de voormalige Zuiderzee. In
gedachten zie je bij een noordwestelijke storm het stadje
Oud Naarden in de woeste zee verdwijnen, terwijl de zoute
schuimvlokken tegen je gezicht slaan.
Heel illustratief is het dat de oudste deelneemster van de
wandeling vertelt dat ze als klein kind hier met haar fami
lie regelmatig speelde in het zand van de kust. Nu zie je nog
de contouren in de verlandingsstrook. Op het landgoed
horen we de roffel van de zwarte specht die we in een flits
zien.
Langs de oude boerderij lopen we terug naar het Vossenhol,
waar we nagenieten van de wandeling door dit afwisselen
de gebied vol historie.
 
Cor Heutink

(foto: Fred Jansen)

Duurzame tip
 

Lokaal is lekker
 
Ons voedsel legt vaak een lange weg af van boer tot bord.
Allerlei spelers bepalen wat wij (kunnen) kopen zoals  le
vensmiddelenfabrikanten,  inkoopkantoren en  super
marktketens. Het kan ook anders: direct kopen bij de boer
of tuinder. Het voordeel voor jou is dat je weet wie zorg en
aandacht heeft besteed aan de voedselteelt. De boer en
tuinder krijgt een betere prijs voor zijn product,  zodat hij
de natuurlijke hulpbronnen niet hoeft uit te putten en de
teelt duurzaam is.
 
Probeer het Baarnse Ravenstein (www.hoeveravenstein.nl)
of Tuinderij Land en Boschzigt (www.landenboschzigt.nl)
Wil je niet zelf telkens naar de boer, dan kun een biologisch
groentepakket bestellen. Er is ruime keuze in aanbieders,
zoals de Groenteclub in Bussum (www.groenteclub.nl),  
Beebox (beebox.nl) of Odin (www.odin.nl). Of ga anders
eens langs bij een marktkraam met biologische streekpro
ducten zoals Biomonkie (http://biomonkie.blogspot.nl) in
Hilversum.

        (foto: biologische boerderij Ravenstein)
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Duurzame tip
 
Is biologisch eten duurder dan “gewoon” eten? Als je dat
denkt kijk dan eens op de handige website
www.biobudget.nl.  Lekker en biologisch eten hoeft echt
geen aderlating te zijn.
 
Initiatiefnemer Natasja Oehlen vroeg een aantal koks om
recepten op te stellen met biologische ingrediënten die
samen minder dan drie euro per persoon kosten. Inmiddels
heeft een groot aantal koks recepten aangeleverd.
 
Op de site vind je behalve recepten ook tips voor boodschap
pen, relevante websites, de namen van de koks die mee
doen en nog veel meer.
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De wolf
ZE KOMEN ABSOLUUT!
 
Alleen weten we niet precies wanneer!  Dit is de laatste keer
dat ik over ze schrijf totdat ze echt zijn gekomen. Dit slaat
op de wolf natuurlijk. Een dier waar we absoluut niet bang
voor hoeven te zijn en waar onze natuur alleen maar (veel)
beter van zal worden. De sprookjes over Roodkapje en vele
anderen zijn echt sprookjes, zoals u stellig weet. Sprookjes
zijn bedrog! Zoals ook de zingende doctorandus P. met zijn
slee in Siberië al zijn kinderen en zijn vrouw kwijt raakt aan
de wolven. Heel leuk maar niet waar.
Wolven blijven liefst ver van de mensen vandaan. Als ze
mensen zien, dan verschuilen ze zich of ze trekken zich
terug. Wij zijn geen prooi voor wolven. Als u ooit een wolf
ziet, maak dan een foto en wandel rustig bij het dier van
daan. De wolf zal waarschijnlijk een andere kant op gaan.
Hoe weten we zo zeker dat de wolf naar ons land komt?

De wolf was in bijna heel Europa  uitgestorven. Gelukkig
zijn ze nu bijna overal beschermd en komen ze weer in
redelijke aantallen voor en steeds dichter bij ons land.
Waarom zouden ze niet bij ons terug komen?
Een wolf leeft bijna nooit alleen. Het is een sociaal dier. Man
en vrouw leven samen met hun jongen. Als deze groot
genoeg zijn, gaan ze samen jagen. Als de jongen zo´n twee
jaar oud zijn trekken ze weg om een eigen gebied te zoeken
en dat kan heel ver weg zijn. Een jonge wolf kan zo maar
1000 kilometer afleggen op zoek naar een goed leefgebied.
Een wolf uit Zwitserland of Polen zo maar naar ons land
wandelen. Prachtig toch!
Als die wolf nu al in de Oostvaardersplassen zou leven, zou
het daar heel anders uitzien. Zwakke, zieke en soms ook
jonge dieren zijn de prooidieren voor de wolf. Dat betekent
gezondere en kleinere groepen van deze prooidieren, die
dan ook onderling meer voedsel te verdelen hebben.
Daarmee verdwijnt het akelige beeld van verhongerende
dieren die het gebied in diskrediet hebben gebracht. Zo
jammer! Hetzelfde geld voor veel andere plekken. Regule
ring is het toverwoord en dat kan de wolf doen, bij een
behoorlijk aantal diersoorten die in ons land leven. U kent
de geschiedenis van de damherten in de Kennemerduinen
toch?
De prooiresten zijn weer voedsel voor andere dieren. Prima
en goed voor alle diergroepen. De natuurverenigingen en -
instanties zijn het erover eens, de wolf moet terug komen.

Als u wilt weten hoe wolven leven en jagen, moet u onder
staand boek aanschaffen. Het is geschreven door vijf des
kundigen van onder andere Natuurmonumenten.De vraag
“Bang of blij met de wolf” wordt duidelijk en oprecht
beantwoord!
 
De wolf is terug. Uitgever Kosmos Natuur. € 14,99. ISBN
9789052109862. In de boekwinkel of via internet.
 
Gerrit Jaspers

De wolf is terug.
Maar waarom vertrok hij eigenlijk?
 
De wolf is terug. Een historische dag. Voor het eerst in ten
minste honderd jaar is er duidelijk bewijs dat het dier weer
uitstapjes maakt in Nederland. Maar waarom is hij ooit
weggegaan? We lieten ons bijpraten door wolfkenner Leo
Linnartz van Wolven in Nederland.
(.....)
 
Gaat het om een lone wolf of is de wolf als de muis (waar je
er één ziet, zitten er tien)?
“Wolven worden geboren in een roedel. Dan zitten ze bij pa
en ma en een heleboel broertjes en zusjes. Maar als ze groot
worden gaan ze puberen en dan hebben ze het, net als
mensenpubers, wel gehad thuis. Ze doen hun eigen ding
en trekken de wijde wereld in op zoek naar een eigen ter
ritorium en een partner. Dat weggaan en zoeken doen ze
in hun uppie. Dit is ook zo’n jonge wolf, op zoek naar zijn
eigen plek. Het is een zwervende jonge wolf.”
(.....)
 
Waarom is de wolf ooit weggegaan?
“De wolf werd in Nederland te vuur en te zwaard bestreden
en is bewust uitgeroeid. Dat had twee oorzaken. In die tijd
was hondsdolheid een groot probleem. Er bestond geen
vaccin tegen. De ziekte was ook voor mensen gevaarlijk.
Tweede is dat er in die periode nauwelijks wild was in
Nederland; alleen voor de zwaar beschermde adellijke jacht
waren er wat herten en zwijnen. Zelfs konijnen waren
zeldzaam en in particulier bezit. Wolven leefden van
muizen en ratten en van afval. Ze kwamen ‘s nachts op de
vuilnisbelt bij dorpen. Daar aten ze niet alleen ratten of
muizen, maar ook de schapen en kalfjes van mensen.”
 
Waarom komt hij nu terug?
“De omstandigheden zijn gunstig. Er is overal voedsel, hij
kan gemakkelijk jongen krijgen en hoeft niet voor veel
overlast te zorgen. Inmiddels zitten vijf roedels op de Lü
neburger Heide. Er zitten er zes op een afstand van 150 tot
200 kilometer van de Nederlandse grens. Niet alle wolven
zullen de afstand van 200 kilometer afleggen, maar er zijn
wolven die wel meer dan 1000 kilometer lopen, 2000 kan
zelfs ook.”
 
Wat vindt u zo bijzonder aan de wolf als dier?
“Roofdieren, vooral grote roofdieren; daar zijn er niet zo
veel van. Ze hebben een heel groot leefgebied. En bij de wolf
is het zo: hij is er wel, maar je ziet hem bijna nooit. Het is
net als de tijger in India en de leeuw in Afrika. Hij is mys
terieus.”
 
(overgenomen uit: NRC.NL van 7 maart 2105)
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Duurzaamheid
 Duurzaamheidscafé Bussum
 
 

Stap ik van mijn fiets af, zie ik Marijke
Vooren aan komen lopen. “Hé Michaël, ga
jij ook naar het duurzaamheidscafé?”  We
lopen het Bussumse activiteitencentrum
Jan Ligthart binnen en worden verwel
komd door heerlijke currygeuren. We zijn
niet de enige deelnemers, even later komt
Truus Houwers binnen. Toch goed dat
onze IVN-afdeling zo is vertegenwoordigd.
We krijgen een smakelijke curry van ‘over

gebleven groenten” aangeboden en kunnen een drankje
inschenken. Ik raak aan de praat met verschillende mensen
die in Bussum iets met duurzaamheid doen of  willen gaan
doen.
 
Het thema van het dertiende duurzaamheidscafé Bussum
is dit keer  ‘Ons eten en de voedselketen’. Als inleiding geeft
Raphaël Hoogvliets de presentatie over de kloof tussen boer
en burger. Daarna worden de zestig deelnemers uitgeno
digd voor tafeldiscussies met onderwerpen: de rol van de
retailer in de voedselketen, de rol van de consument in de
voedselketen en de rol van de regionale economie in relatie
tot voedsel: toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor
de regio. Ik kies voor de rol van de producent in de voed
selketen. De tafelheer is Krispijn van den Dries, oprichter
van een boerencollectief in de Noordoostpolder die ons
prikkelt en de discussie scherp houdt. Wat speelt er alle
maal bij het produceren van voedsel, willen we keurmerken
of vertrouwen we de producenten, hoe dichtbij is lokaal?
Daarna worden ideeën in een brainstorm opgeschreven:
van ́ het planten van fruit- en notenbomen als straatboom´
tot ´het aanleggen van groentetuinen op braakliggende
stukken grond´.
 
De meest kansrijke ideeën van de vier tafels worden voor
iedereen kort toegelicht. We worden opgeroepen om een
idee te omarmen en dat samen met anderen uit te werken:
een drietal mensen pakt dit op. De Ideeënmakelaar van de
gemeente Bussum gaat bepaalde ideeën ondersteunen. We
worden hartelijk bedankt door Lia de Ridder (de Bussumse
wethouder) voor onze bijdragen en worden uitgenodigd
voor een drankje achteraf.
 
Als je aan mij vraagt wat ik van het duurzaamheidscafé
vond?  Het was in ieder geval leuk: er waren veel mensen
met uiteenlopende achtergronden, die bewust met de
aarde omgaan. Wat heb ik eraan als IVN-er? Ik krijg nieuwe
inzichten over allerlei kanten van zorgzaam omgaan met
onze leefomgeving en ik leer weer nieuwe mensen kennen,
die hiermee verder willen gaan.
Naast het Bussumse Duurzaamheidscafé zijn er nog meer
initiatieven in het Gooi: Repair café’s (onder andere in
Huizen), WeesperAvond te Weesp en vele activiteiten van
´Hilversum Verbonden´.
 
Marijke, ik ga de volgende keer weer naar het Duurzaam
heidscafé. Wie gaat er nog meer mee?
 
Michaël Gründeman (projectgroep duurzaamheid)

Jasper Kluit
In memoriam
 
Jasper was een rustige kalme man, die niet vaak op de
voorgrond trad.
Hij ging vaak met de caravan naar de omgeving van Genè
ve, waar zijn zoon een belangrijke functie vervulde bij CERN
(deeltjes versneller e.d.). Daar was hij erg trots op.
Sedert 01-01-1975 was hij lid van het IVN, cursisten werden
destijds per 01-01 ingeschreven, en behaalde in 1976 het
gidsendiploma.
Al vrij snel werd hij penningmeester, een functie die hij 7
jaar bekleedde. Vanaf het begin in 1979 tot 1997 was hij
actief lid van de werkgroep "Kleine Ratelaar", waar hij,
nauwgezet als hij was, alle noodzakelijke werkzaamheden
deed, zoals redactie, typen, knippen, plakken, stencillen,
collationeren en verspreiden.
Het stencillen gaf door het oude apparaat nogal eens pro
blemen. In het bestuur pleitte hij dan ook vaak voor een
betere machine.
Na een aanrijding op de rotonde in Loosdrecht ging hij
zowel fysiek als mentaal achteruit.
Het volgende citaat lijkt me heel goed bij Jasper te passen:
......laten we dus met z'n allen genieten van de nu weer
ontluikende natuur, maar laten we dan vooral wel heel stil
genieten.
 
Jan den Houter

Ton Lommers
Cursusdag actieve werkvormen
 

Zes Blauwe Doosjes
 
Op 11 april heeft een enthousiaste en leergierige groep van
Gooise IVN'ers deelgenomen aan een cursusdag van Ton
Lommers in de Infoschuur. Hij heeft ons allerlei mogelijk
heden laten ervaren en uitvoeren om excursies meer te
laten zijn dan een "museum"wandeling. Helaas zat het
weer niet erg mee, maar dat is in de praktijk ook niet altijd
zo. Aan het eind van de dag ging iedereen tevreden en met
meer vaardigheden naar huis. Een cursus aan te raden voor
alle gidsen!
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Jac. P. Thijsse
Natuureducatie
Een volksopvoeder: zo wordt Jac. P. Thijsse
(1865-1945) in ons land gezien als het gaat
om de natuurhistorische kennis. Niet al
leen voor de Nederlandse natuurbescher
ming was hij van groot belang - ook in
natuureducatie speelde hij een grote rol.
Als geen ander wist hij de natuur te popu

lariseren: hij kon er met zo veel enthousiasme over schrij
ven, dat mensen uit alle lagen van de bevolking interesse
kregen voor hun eigen omgeving. Thijsse leerde Nederlan
ders hun natuur en hun landschap te waarderen.

(foto:internet)

 
Aan het eind van de 19de eeuw stelde het onderricht in de
'kennis van de natuur' (zoals het vak biologie toen heette)
niet zoveel voor. Leerkrachten hadden vaak weinig kennis
en ervaring op dit gebied, en waren daardoor meestal ook
niet voldoende gemotiveerd. Er was bovendien weinig tijd
beschikbaar voor het vak. Het biologieonderwijs dat gege
ven werd, richtte zich op de natuur in verre, tropische
oorden, niet op de natuur in Nederland. Het ging daarbij
hoofdzakelijk om de vorm en bouw van dieren en hun or
ganen. De stof werd behandeld aan de hand van boeken.
Kinderen hadden vaak een afkeer van biologieles, omdat
ze alles uit een boekje moesten leren en geen planten en
dieren buiten in de natuur te zien kregen. Thijsse was groot
voorstander van aanschouwelijk onderwijs: kinderen zelf
buiten de natuur laten beleven, ontdekken en ervaren. Weg
met de lange theorielessen in de klas over biologie! Hij
propageerde het naar buiten gaan (ook wel 'natuursport'
genoemd) om zelf de natuur te ontdekken. Er werden voor
de leerlingen schoolwandelingen georganiseerd om hen

kennis te laten maken met de natuur. Met die schoolwan
delingen was Thijsse al begonnen toen hij in 1890 als 24-
jarige onderwijzer op Texel werd aangesteld. Daar nam hij
de jongens aan wie hij lesgaf mee op lange tochten. Aan
vankelijk maakte Thijsse vooral indruk op zijn leerlingen
met het feit dat hij goed kon slootjespringen en niet zozeer
met zijn kennis van de omgeving: de jongens namen hem
vaak mee op sleeptouw over het eiland in plaats van an
dersom. Zoals Thijsse het verwoordde: '[...]door die ge
meenschappelijke bemoeiingen werden we heel goede
vrienden, temeer daar ik onvermoeid in 't loopen was en
met een aanloop over breedere slooten kon springen dan
de beste van hen.'
 
In 1892 verhuisde Thijsse weer terug naar Amsterdam,
omdat zijn zwangere vrouw Helena heimwee had naar de
stad. Daar bleef hij actief in het promoten van schoolwan
delingen, zeker toen hij collega-onderwijzer Eli Heimans
ontmoette, met wie hij goed bevriend raakte. Lopend door
de stad onderwees Thijsse zijn leerlingen in onderwerpen
als aardrijkskunde, geschiedenis en uiteraard biologie.
Twee keer per week gingen ze een halve dag naar buiten,
vaak naar het Vondelpark.
 
Thijsse's lessen waren ook op een andere manier vernieu
wend: hij richtte de aandacht niet op individuele soorten,
maar op levensgemeenschappen: dieren en planten die in
afhankelijkheid van elkaar in een bepaalde omgeving (een
biotoop) leven. Elke gemeenschap heeft in zo'n biotoop - of
het nu weide, heide, bos, duin, strand of rivierengebied
betreft - zijn eigen specifieke flora en fauna.
 
Als we nu kijken naar de huidige praktijk van natuuredu
catie en het biologieonderwijs in Nederland, dan is Thijsse's
gedachtegoed daarin grotendeels terug te vinden - en nog
altijd actueel!
 
Hans van Os
Januari 2015 

Thijsse Natuurlijk
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat
Jac. P. Thijsse werd geboren. De
boodschap van deze natuurbescher-
mer van het eerste uur is nog steeds
actueel. Daarom organiseren de Hei-
mans en Thijsse Stichting, Thijsse’s
Hof, de KNNV en IVN in 2015 diverse
activiteiten. Ter nagedachtenis van
Thijsse, maar vooral om zijn gedachte-
goed in ere te houden. Ook andere or-
ganisatie, zoals Natuurmonumenten,
besteden aandacht aan het Jac. P.
Thijsse jaar.
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Biodiversiteit
Vrouwenmantel
 
Dauw is condens. Druppels uit relatieve warme, vochtige
lucht condenseren op afgekoelde objecten. Dauw kan er
prachtig uitzien en pittoreske effecten geven. Op vrouwen
mantel houden de dauwdruppels vaak lang stand, zelfs in
de zon. Zou vrouwenmantel vocht afscheiden? Zweet? Nee,
in de middag zijn de druppels opgedroogd. Het is echt dauw.
                                             
Het blad van vrouwenmantel is fijnbehaard. Dauwdruppels
blijven op de haartjes liggen. Vrouwenmantels bloeien ze
lang en rijk. De bloemen zijn groengeel van kleur. Groengeel
is niet zo opdringerig, tussen groene planten zijn groenge
le bloemen bescheiden. Dauwdruppels werden ooit bij volle
maan op vrouwenmantel verzameld als hemelwater. Zo
gek was dat niet, want wij noemen regen nog steeds he
melwater en regendruppels blijven net als dauw op vrou
wenmantel liggen. Alleen regende het waarschijnlijk niet
als de maan vol aan het licht kwam. Dauwen deed het
daarentegen wel. Druppels die met volle maan rond mid
dernacht waren geoogst hielpen tegen hangborsten, als
siliconen avant la lèttre. Vrouwenmantel hielp tegen aller
lei vrouwenkwalen.

 
De plant had een hechte band met Maria, de Moeder Gods.
Eerder was het de plant van Freija, de Germaanse liefdes
godin. Maar de Germaanse goden werden afgeschaft en
men koos Maria ervoor in de plaats. Aan Maria werd een
maagdelijke zwangerschap toegedicht. Vervolgens be
dacht men dat als vrouwenmantel aan Maria was opgedra
gen, die plant de maagdelijkheid wel zou herstellen. Handig
als een soort morning-afterpil voor onvoorzichtige gelief
den. Misschien heeft Maria ook aan de druppels genipt, dat
zou een boel verklaren!
 
Het hemelse karakter van vrouwenmantel maakte de plant
fascinerend voor alchemisten. Vandaar de Latijnse naam
Alchemilla. Vrouwenmantel heette vroeger ook wel leeu
wenklauw.
 
In het wild komen vrouwenmantels voor op het Noordelijk
halfrond, het zuiden van Azië en het zuiden en oosten van
Afrika. In Nederland worden acht microsoorten van de
vrouwenmantel onderscheiden, die allemaal erg zeldzaam
zijn. Meestal als je vrouwenmantel in het "wild" tegenkomt
betreft het verwilderde exemplaren van de fraaie vrouwen
mantel (Alchemilla molle), die veel in tuinen is aangeplant.
 
Harm Klinkenberg
 

foto: Jaap van der Vliet

(foto: Harm Klinkenberg)

Westerheide
                     Bloeiende hei
                             
                             Nu is de heide blij getint
                            met paarse bloemenkleur
                            Nu is de zoete heidewind
                                vol zoele honinggeur
                       Nu gonst de aarde van ‘t gebrom
                                 der bijen wijd en zijd
                             Nu is de hoge lucht alom
                               een blauwe zaligheid…
 
                 Maar, als de heide ‘t schoonste wordt
                           dan komt de winter aan
              Want bloemenschoonheid duurt maar kort
                        en vreugd is gauw gedaan
                 En ’k zou mijn leven lang wel graag
                              zo lopen door de hei…
                    De vreugde die ik voel vandaag
                           is haast te groot voor mij
 
Jacqueline van der Waals

 
Zondag 23 augustus kun je met IVN-natuurgidsen wande
len en de geur en kleur van de Westerheide beleven. We
vertrekken om 13.30 uur. De wandeling duurt 1,5  tot 2 uur.
Onze informatiewagen is aanwezig. We vragen een vrijwil
lige bijdrage.
 
Vertrekpunt: dagrecreatieterrein Westerheide, Hilversumseweg,
Laren.   
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Activiteiten
De activiteiten van IVN en KNNV zijn over en weer toegankelijk
voor leden en donateurs van beide verenigingen. Publiekswande
lingen staan ook open voor niet-leden. Ze worden ook aangekon
digd op de websites van IVN en KNNV. Introducees zijn welkom. 
 
Floragroep 
Heb je interesse in planten en wil je er meer over leren en
regelmatig op pad met gelijkgestemden, dan is de flo
ragroep een aanrader. Van eind maart tot eind oktober kun
je mee.
Meld je aan bij Christine Tamminga (ctamminga@waldeck.
demon.nl). Je ontvangt dan vooraf de meest recente infor
matie over de komende wandeling. Via de mail wordt ook
afgestemd of er voldoende animo voor de wandeling is.
 
Publieksexcursie 
Zondag 19 juli 2015: Laarder Wasmeer
Elke maand is er de mogelijkheid om met IVN-gidsen in dit
fraaie natuurgebied binnen de hekken te lopen. Na de sa
nering en herinrichting van het hele gebied ontwikkelt de
natuur zich in hoog tempo, met bijzondere verrassingen.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerplaats ’t Bluk, Laren
 
Excursie 
Zaterdag 1 augustus 2015: Insectenexcursie bij het Naarder
meer 
O.l.v. Willem-Jan Hoeffnagel wandelen we in het gebied
achter Gasterij Stadzigt en kijken er naar insecten. Bij goed
weer zullen we hopelijk interessante libellen tegenkomen
en vlinders en sprinkhanen. Ook zijn er Bronzen zandloop
kevers te verwachten. Maar je weet het natuurlijk nooit
vooraf wat je tegen komt.
Verzamelen: 13:00 uur, parkeerplaats Gasterij Stadzigt, Meerka
de 2, Naarden
 
Publieksexcursie 
Zondag 16 augustus 2015: Laarder Wasmeer
Elke maand is er de mogelijkheid om met IVN-gidsen in dit
fraaie natuurgebied binnen de hekken te lopen. Na de sa
nering en herinrichting van het hele gebied ontwikkelt de
natuur zich in hoog tempo, met bijzondere verrassingen.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerplaats ’t Bluk, Laren
 
Excursie 
Zondag 16 augustus 2015: Wild en Groen in Amsterdam 
Georganiseerd door de Werkgroep Contacten IVN / KNNV.
Onze gids Peter Wetzels, coördinator Groot-Amsterdam
van Floron, leidt ons vanuit het Amstelstation naar de Pijp
en naar de Weteringbuurt als verste punt. We gaan per fiets.
Neem zo mogelijk je eigen fiets mee, bijvoorbeeld met de
trein, of regel een OV-fiets (openingstijden Fietspoint
Amstel vanaf een kwartier voor de eerste tot een kwartier
na de laatste trein, ook op zondag). Houd er rekening mee
dat huren tijd kost. Je kunt ook op internet onder ‘ov-fiets’
kijken hoe en waar je een fiets kunt huren. Je moet wel een
abonnement hebben of regelen (€ 10,- per jaar) om een fiets
te mogen huren, maar ook dat kan via internet.
Gedetailleerde informatie stuurt Peter altijd kort van te
voren. Niets veranderlijker dan de natuur en dat geldt ook
voor de stadse natuur. Die is zeer dynamisch. Plotseling zie
je een nieuwe soort of heeft de plantsoenendienst alles weg
geborsteld . Dus geef even door aan theovanmens@gmail.
com of bel  06 30825198 dat je die informatie van te voren

wilt hebben. Dan krijg je een zo vers mogelijke plantenlijst
en misschien zelfs een kaartje met de te verwachten
vindplaatsen.
Verzamelen:  10:30 uur bij het Amstelstation. Einde van excursie
omstreeks 16:00 uur.
 
Publieksexcursie 
Zondag 23 augustus 2015: Westerheide
Kom genieten van de bloeiende hei. Van half augustus tot
half september is de hei veranderd in een schitterende,
paarse vlakte. Mede dankzij het werk van schapen en an
dere grazers. Met een beetje geluk ziet u typische heidevo
gels zoals de boomleeuwerik en de roodborsttapuit.
Verzamelen: 13.30 uur bij  dagrecreatieterrein op de Westerheide,
waar de Larenseweg in Hilversum overgaat in de Hilversumse
weg in Laren.
 
Publieksexcursie 
Zaterdag 29 augustus 2015: Vleermuizen
Wij gaan op zoek naar vleermuizen, die op hun beurt op
jacht gaan naar insecten. Met behulp van de bat-detector
laat de gids u het verschil horen tussen dwergvleermuis,
rosse vleermuis en meervleermuis.
Verzamelen: 21.00 uur op parkeerterrein van station Bussum-
Zuid.
 
Excursie 
Zondag 30 augustus 2015: Bomenexcursie rond de Lorentzvij
ver 
De beplanting en met name de bomen rond de Lorentzvij
ver zijn prachtig. We gaan nu de volle zomerpracht bekij
ken, rond de Lorentzvijver die door Dudok in 1930 is aan
gelegd  inclusief groenvoorziening. In de herfst, bij de vo
rige excursie op 9 november,  spraken we af om in een
zomer weer terug te komen. Leiding Jetse Jaarsma.
Verzamelen:  10.00 uur bij de Lorentzvijver aan de kant van de
Kamerlingh Onnesweg. 
 
Paddenstoelenwerkgroep 
Begin september gaat de paddenstoelenwerkgroep weer
van start. Degenen die zich vorig jaar hebben opgegeven
krijgen vanzelf bericht. Houdt dus tegen die tijd de mail in
de gaten!
Heb je zin om dit najaar met de werkgroep mee te doen,
geef je dan op en stuur een mailtje naar Ellie Fluitsma:
secretaris@gooi.knnv.nl
 
Nacht van de nachtvlinders 
Vrijdagavond 11 september 2015 
We hadden vorig jaar twee nachtvlindernachten: op 20 juni
en op 15 augustus (in het kader van de 1000-soortendag).
Op 11 september a.s. zetten we de witte doeken op bij de
Info-schuur. We maken gebruik  de lamp en de lichtbak en
smeren weer stroop op een paar bomen. In de Infoschuur
 liggen vlindergidsen klaar en er kunnen diapresentaties
worden gehouden.
Leiding Jaap van der Vliet en Fred van Klaveren. 
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang: 22:00 uur!
 
Publieksexcursie 
Zondag 20 september 2015: Laarder Wasmeer
Elke maand is er de mogelijkheid om met IVN-gidsen in dit
fraaie natuurgebied binnen de hekken te lopen. Na de sa
nering en herinrichting van het hele gebied ontwikkelt de
natuur zich in hoog tempo, met bijzondere verrassingen.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerplaats ’t Bluk, Laren
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Excursie 
Zondag 20 september 2015: excursie hydrobiologie 
We gaan weer eens kijken wat in waterdruppeltjes leeft.
Maar ook naar wat we verder in en op het water aantreffen.
We verzamelen monsters in zoveel mogelijk biotopen
rondom de Infoschuur en kijk en daarna wat we gevonden
hebben. Ook met de (preparatie)microscoop.
We verwachten een echt feest van biodiversiteit. Neem
beslist ook eigen boekjes en eventueel vangmateriaal (ne
tjes, potjes) mee.
Leiding Koos Meesters. Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg
103a te Hilversum. Aanvang 13.40 uur!
 
Contactavond/Lezing 
Maandag 21 september 2015: Smullen van de natuur
Lekkernijen langs het natuurpad? Allemaal plukken we wel
eens een bosbes of braam. Of we snoepen een beukennoot
je. Maar er is zo veel meer! Er is een opkomende trend die
daar op ingaat: “Foodwalks”.
Eten uit de natuur kan. Overal staan bomen, struiken en
planten. Hiervan kunnen we net als onze voorouders de
wortels, stengels, bladeren, vruchten pf bloemen verzame
len en eten. Er zijn ook planten die eetbaar lijken maar
giftig zijn. Mensen wisten vroeger precies wat eetbaar is en
waar je ze kon vinden. Die mensen zijn er ook nu! Niet alles
wat eetbaar is mag geplukt worden omdat sommige plan
ten zeldzaam zijn en beschermd.
Vanavond leggen Carla de Bruijn en Roel van Kollem uit
welke delen  van planten je kunt verzamelen en hoe je daar

de heerlijkste gerechten van kunt maken. Je leert wat de
regels zijn voor je veiligheid, hoe je planten bewaart en
conserveert. Carla en Roel nemen lekkere hapjes mee, dus
dat wordt smakelijk proeven van de natuur.
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang 19:45 uur.
 
Publiekswandeling 
Zondag 27 september 2015: Kinderen van de duisternis
Paddenstoelen hebben altijd tot de verbeelding gesproken.
Voor het grootste deel bevinden ze zich onder de grond. Als
de omstandigheden gunstig zijn,  komt het vruchtlichaam
plotseling tevoorschijn. Sommige zijn giftig. Niet voor
niets worden ze kinderen der duisternis genoemd.
Samen met natuurgidsen gaat u naar ze op zoek.
Verzamelen: 13.30 uur bij parkeerterrein Oude Meentweg naast
landgoed Hilverbeek.
 
Scharrelkids IVN 
Zondag 27 september 2015: Paddenstoelen voor kinderen
Paddenstoelentocht in het Spanderswoud onder leiding
van speciale jeugdgidsen. Bestemd voor kinderen van 6-11
jaar (en hun (groot)ouders), kosten per deelnemer € 3,
aanmelden bij jeugd.ivngooi@gmail.com
Vertrekpunt: 13.30 uur op parkeerterrein Restaurant Robert aan
de Bussumergrintweg (tussen Bussum en Hilversum)
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Grote Ratelaar

Bestuur IVN Gooi e.o.

Voorzitter Ben van den Berg ben.vdberg@kpnmail.nl

Secretaris Greet Harinck secr.ivngooi@gmail.com

Penningmeester en ledenadministratie Marijke Vooren mvooren@xs4all.nl

Lid algemeen Fred Jansen jansen.fred@gmail.com

Lid algemeen Saskia Nijhof sasnij@gmail.com

Werkgroepen IVN

Communicatie Maartje Hogenboom maartje.hogenboom@gmail.com

Contacten Wouter Nugteren wouter-nugteren@ziggo.nl

Cursussen Fred Jansen gidsencursus.ivngooi@gmail.com

Doe-het-zelf-wandelingen Christine Tamminga ctamminga@waldeck.demon.nl

Floragroep Christine Tamminga ctamminga@waldeck.demon.nl

Grote Ratelaar Fred Jansen groteratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com

Heemtuineducatie Wouter Nugteren wouter-nugteren@ziggo.nl

Jeugd Truus Houwers jeugd.ivngooi@gmail.com

Laarder Wasmeer Johan van Gans johanvangans@chello.nl

Natuurcursussen Maartje Hogenboom natuurcursus.ivngooi@gmail.com

Schaapskooi Evert de Kruijf emmdekruijf@online.nl

Wandelingen Marlies van der Weyden en wandelingen.ivngooi@gmail.com

Trudy Terheggen

Webmaster Robert Bekenkamp bekenkamp.r@chello.nl

Bestuur KNNV Gooi

voorzitter vacature

Wnd. Voorzitter Ellie Fluitsma secretaris@gooi.knnv.nl

Secretaris Ellie Fluitsma secretaris@gooi.knnv.nl

Penningmeester en ledenadministratie Willem-Jan Hoeffnagel w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl

Algemene zaken en Projecten Jetse Jaarsma bestlid@gooi.knnv.nl

Algemene zaken en Projecten Theo van Mens theovanmens@gmail.com

Natuurhistorisch secretaris vacature

Werkgroepen KNNV

Excursies en lezingen Theo van Mens theovanmens@gmail.com

Hydrobiologie Koos Meesters meesters.j@gmail.com

Paddenstoelen Ellie Fluitsma secretaris@gooi.knnv.nl

Planten vacature

Webmaster Jetse en Marion Jaarsma webmaster@gooi.knnv.nl

MET WIE KUN  JE CONTACT OPNEMEN IN BESTUUR EN WERKGROEPEN

                     Speelbos 't Laer
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