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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
Voorwoord
Allereerst wens ik iedereen namens beide besturen een inspire
rend en natuurrijk 2016. Dit jaar is voor beide verenigingen een
bijzonder jaar. We vieren ons jubileum. KNNV bestaat inmiddels
100 jaar, IVN volgt daarin en is net 50 jaar jong. Beide verenigingen
zijn ontstaan in een tijd dat enkele bevlogen natuurliefhebbers
zich verwonderden over de mooie natuur van Nederland, maar
zich ook zorgen maakten of we op de lange termijn nog steeds zo
van de natuur zouden kunnen genieten. De natuur onderzoeken
en ontwikkelingen in beeld brengen maakt deel uit van de doel
stellingen van KNNV, voor IVN ligt daarnaast ook de mooie taak
om dit onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
 
Wat kan je zoal verwachten van dit jaar. Veel activiteiten, zowel
voor leden en donateurs als voor publiek. Dat loopt van mooie
natuurwandelingen en cursussen naar de 1000-soortendag en een
speciaal weekend voor leden in België. De details kun je in deze
en de volgende uitgaven van de Grote Ratelaar of op de websites
terugvinden.
 
Het jubileum luiden we in met een Nieuwjaarswandeling op
zondag 10 januari. Ieder is van harte welkom om vanaf 13.30 uur
met deze feestelijke wandeling mee te lopen en achteraf in de
Eekhoornzaal van het NM-bezoekerscentrum in ’s-Graveland na
te praten. Het zou mooi zijn als we elkaar dan de hand kunnen
schudden.
 
We nodigen je nu al uit voor zaterdag 18 juni om de Jubileumdag
met alle leden, donateurs en aanhang te vieren. Er is een interes
sant programma waar op verschillende manieren van de natuur
genoten kan worden. Rondom de lunch is er natuurlijk ruim
schoots gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om uit
gebreid bij te praten. En dat allemaal op een mooie locatie in het
Gooi, die voor velen wat minder bekend is. Uitgebreide informatie
volgt in de Grote Ratelaar van april. Houd 18 juni vast vrij in de
agenda!
 
Tot ziens bij een van onze activiteiten.
 
Namens de redactieraad en beide besturen
 
Fred Jansen
 
 
 
Foto voorblad: Kromme Rade - Jaap van der Vliet
Foto achterblad: Aalscholver - Willem-Jan Hoeffnagel
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(foto: Harm Klinkenberg)

buitenkind. Maar het stel houdt school en privé duidelijk
gescheiden. De school is groot genoeg.
 
Wat Fred allemaal doet voor het IVN ga ik niet oplepelen.
Jaap wordt vast boos als ik dit stukje te lang maak. Maar
dat het heel veel is weten de meesten van jullie heel goed.
Hij is een geweldige steunpilaar. Al acht keer docent van
de gidsencursus! En zijn aandeel in ons prachtige nieuwe
blad was en is groot.

 
Als laatste mocht Fred een oproep doen. “Ik vind het prachtig
om met bevlogen mensen te werken. Ook in het IVN. Wat ik wel
jammer vind is dat niet meer IVN-ers zich actief bij onze activi
teiten inzetten. Eigenlijk zijn maar 40 tot 50 leden actief. Ik zou
zo graag willen dat minstens de helft van de leden daarbij aansluit
en dat kan ook door elk jaar een enkele keer iets te doen. Je hoeft
je niet perse toe te voegen aan een werkgroep. Doen alsjeblieft, al
is het maar een klein beetje”.
 
Ah, niet vergeten. Fred is ook druk met de voorbereidingen
voor het komende jubileumjaar en dat wordt beslist een
knaljaar. Iedereen kan nog een hand toesteken en in 2016
meevieren.
 
Hoopt
Gerrit Jaspers

Interview
Fred Jansen
Eigenlijk was ik vooral benieuwd naar het ‘voor Inge tijd
perk’. Inge was al lang natuurgids voor het IVN en kende ik
goed. Ze had geen vriend, voor zover ik wist. In die periode
was Fred nog niet in beeld.
Fred is geboren in Zuid Limburg en dat is niet aan hem te
horen. Want al heel snel gingen zijn, nog studerende, ou
ders het verderop zoeken. Eerst naar Wijk aan Zee, dan
naar, och ik hou op. Ze hebben Noord- en Zuid-Holland
overal gezien. Vader was inmiddels afgestudeerd en het
gezin trok naar Hoeksewaard. Predikant. Drie jaar gebleven
en Pa wilde iets anders. Legerpredikant. Verhuizen dus! Dit
keer naar Eindhoven. Fred was inmiddels tien jaar jong en
wereldreiziger in Nederland.
 
Toen begon een mooie tijd. Middelbare school, studie in
Tilburg en leraar worden. Duits en Engels. Talenknobbel en
voor exact was hij niet in de wieg gelegd. Te veel moeilijke
dingen!
Toch zat biologie er wel in. Zoveel mogelijk buiten, van alles
daar bekijken. Van jongs af aan met de ouders op vakantie
en meestal naar een vaste plek in Zwitserland. Ook vaak
alleen in heel veel natuur. Kamperen met de rugzak was
geweldig. Vooral in Engeland. Ook bij een boer een hand
toesteken of in het bos werken met een vriend was iets voor
hem.
Kortom een duidelijk buitenmens.
 
Maar 25 jaar jong kwam er een plek vrij in Hilversum bij de
toenmalige Keuchenius Mavo. Later gefuseerd met het
Comenius College, waar Fred nog steeds werkt.
Hilversum en het Gooi leren kennen was leuk, maar er
moest meer zijn dan werken, hardlopen en fietsen en dus
werd er gekeken of er meer te doen viel. Een berichtje over
de gidsencursus van het IVN viel op en bingo. Gaan we doen.
Daar als een van jongsten in goed gezelschap genoten van
een boeiende cursus die helemaal aansloot bij zijn interes
ses.
En oh toeval, wie was daar docente?
Je raadt het! Jawel hoor, Inge!
 
Fred vertelde over zijn Engelse wandelingen en Inge vond
dat zo leuk dat ze best eens mee wilde. In 1990 zijn ze toen
samen in het winterse landschap op pad gegaan. Het werd
me niet duidelijk of dat was om de wandeling of om de
wandelaar. Laten we het maar op beide houden want in
hun, vanaf toen, gezamenlijke leven was en bleef wandelen
altijd doorgaan. Nog een docent heette Anton die ik toen
ook kende van het IVN. Een geweldige natuurgids en toe
vallig ook de pa van Inge. Altijd als Anton naar buiten ging,
had hij een plat koperen doosje bij zich met een half open
klep. Hij rookte toen nog en as en peuk mochten niet in de
natuur gegooid. Waar is dat doosje gebleven? Helaas is
vader en schoonvader Anton in 1998 overleden.
 
Van wandelen kwam trouwen. Zijn jullie wel getrouwd? Ik
herinner me niets van een trouwfeest. Maar van trouwen
komen kinderen en het zijn een paar heel mooie geworden.
Nog altijd samen mee op vakantie, gewoon lekker studeren
en leuk leven. Prachtig toch?
 
Inge is inmiddels ook docente geworden en wel bij dezelf
de school. Biologie natuurlijk, want ook zij is een geweldig
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Zwarte reebok (foto: Jaap van der Vliet)

Reewildstand
in het Gooi
 
een gesprek met Rob Rossel, boswachter bij GNR.
 
Regelmatig duiken er nieuwsberichten op over 'te veel'
zwijnen of 'te veel' damherten. Ik vroeg me af hoe het hier
in het Gooi zit met onze grootste wildsoort, het ree en be
sloot een en ander na te vragen bij het GNR. Rob Rossel
blijkt de aangewezen persoon en we maken een afspraak.
 
Rob vertelt dat ieder jaar, in het eerste weekend van april
in de hele provincie Noord-Holland de reeën geteld worden.
Gedurende dit weekend wordt per terrein 3 keer op dezelf
de route geteld. Dit gebeurt vanuit een stapvoets rijdende
auto; twee avondritten en een ochtendrit. Bij de laatste
telling, april 2015, kwam het gemiddelde uit op 26 dieren.
Afspraak is dat hierbij een derde wordt opgeteld, voor alle
dieren die er wel zijn, maar die je tijdens de telling niet hebt
gezien. Dan kom je dus uit op gemiddeld rond de 32 dieren
voor alle GNR terreinen tezamen. In 2013 waren het er 22
en in 2014 kwam de teller op 21 uit.
 
Vergeleken met zo'n 12 jaar geleden is dat een stuk minder.
Toen kwam de telling uit op 64 dieren. Er is weinig met
zekerheid te zeggen over deze afname van het aantal reeën.
Wel zijn er een paar zaken die mogelijk hebben bijgedragen.
 
In het laatste decennium zijn volgens Rob aardig wat dieren
gestorven aan een leverbotziekte. Verder kunnen reeën,
vooral in warme zomers, last hebben van keelhorzels. Zoals
de naam al doet vermoeden, nestelen de larven van deze
horzelsoort zich in de neus en keelholten van een ree. Soms
zijn het er zo veel dat een ree kan stikken. Reeën raken in
ieder geval heel geïrriteerd door deze parasieten en schud
den voortdurende met de kop om ze kwijt te raken en zijn,
naast dat ze moeite met eten krijgen, ook minder alert, met
alle gevolgen van dien.
 
Een deel van de daling van de aantallen reeën kan dus
hierdoor verklaard worden, maar door de aanleg van o.a.
natuurbruggen, kunnen reeën ook makkelijker naar ande
re terreinen oversteken, vooral een goede optie voor jonge
bokken op zoek naar een eigen territorium.
 
Er vindt geen jacht plaats op de GNR terreinen en er zijn
gelukkig ook geen concrete aanwijzingen gevonden van
stroperij. De zogenaamde wildakkers (boekweit, maïs of
zonnebloemen) in het Gooi hebben niet alleen een functie
om reeën of dassen bij te voeren, maar zijn zeker ook be
doeld voor insecten en vogels.
Twee boswachters hebben een jachtakte. Maar de geweren
worden enkel gebruikt om dieren uit hun lijden te verlos
sen. Hoewel het aantal aangereden reeën een stuk minder
is de laatste jaren, komt het toch nog wel voor. En helaas
komt het ook nog regelmatig voor dat een ree wordt ver
wond door honden. Opvang van een gewonde ree heeft
weinig zin, reeën in gevangenschap hebben zoveel stress,
dat ze alsnog doodgaan. Het wil nog wel lukken met een
jong kalf, die wordt naar de reeënopvang van Ton van Galen
in Soest gebracht.

 
Als na een aanrijding een ree gewond wegvlucht, kan met
behulp van een 'zweethond' het dier alsnog opgespoord en
uit zijn lijden verlost worden. Een zweethond, pikt op de
plaats van het ongeluk een geur op, dit kan van zweet, bloed
of urine zijn, en volgt dit spoor tot het gewonde dier is ge
vonden.
 
De vraag of er nou te veel of te weinig reeën in de GNR
terreinen voorkomen is lastig te beantwoorden. Ze zorgen
in ieder geval nog niet voor overlast. Er zijn eigenlijk geen
aanwijzingen dat er te veel reeën zijn.
Nazoeken op internet levert verschillende cijfers op over
wat de ideale hoeveelheid per hectare is. Het hangt ook af
van het type terrein. Grasland biedt meer voedsel dan bos
en heide en kan dus ook meer reeën aan. Gemiddeld voor
heel Nederland wordt 14 per 100 ha. aangehouden. In
bosgebieden een lager aantal: 10 per 100 ha. Uitgaande van
deze cijfers en met een totaal aantal van zo'n 2800 ha. van
het GNR en de 32 dieren van de laatste telling, zit het be
stand nog lang niet aan zijn top.
 
Gelukkig, het is iedere keer een feest om een ree te spotten,
mag wat mij betreft best vaker.
 
Maartje Hogenboom
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Uit de gidsencursus
Rozenn le Buhan is cursist van de Gidsencursus. Ze is ook
schaapherderin bij Goois Natuurreservaat en trekt dagelijks met
bijna 300 schapen en drie border collies over de Gooise heidevel
den. Dan leer je je schapen goed kennen. In de zomeropdracht
voor de cursus schrijft ze het verhaal van Mien het schaap op.
Mien is een schaap uit de kudde en blaat de oren van je hoofd.
 
Mien wilde graag dat Roos de zomeropdracht over haar deed, door
alles wat ze vertelde op te schrijven. Ze begint het verhaal over
zichzelf, over Roos de herderin en het werk met de kudde. Ook
stelt Mien een goede vriend aan ons voor, Banjer de buizerd. Als
jullie meer willen horen van Mien, dan vertelt ze in april verder
over Harrie de hagedis, Lieve het lieveheersbeestje en over haar
lievelingskostje de brem. Hieronder een foto van Roos met Mien.
Veel plezier met lezen!

 

Het verhaal van

Mien het schaap
 
Ja zusters, ik hoor een auto!
Béh bééh béh! Wat? Oh, ze
komt eraan, ze moet even de
auto wegbrengen. Nou, dus
nog even geduld. Mooi! Heb ik
nog even de tijd om me voor
te stellen. Mijn naam is Mien,
naja voor mijn zusters dan.
Voor jullie ben ik een bepaald
nummer, dat kan je vinden op
die mooie groene dingetjes

aan mijn oren. Om het wat makkelijker te maken, mogen
jullie ook Mien zeggen.
Jullie kunnen vast wel zien wat voor dier ik ben toch? Een
geit? Nee joh, gekkie, ik en mijn zusters zijn Drentse hei
deschapen. Zelf ben ik geboren en getogen in het Gooi, maar
in mijn hart ben ik nog steeds een wollige Drent. Het GNR,
mijn baas, heeft mij aangewezen als verteller. Ik ga jullie
meenemen op een wollig avontuur! Nu hoor ik jullie den
ken, schaap? Avontuur? Jaja, wij komen op heel veel
plekken in het Gooi en maken van alles mee! Ook hebben
we in de loop der jaren hier wel wat vrienden gemaakt die
ik ook aan jullie ga voorstellen de komende tijd.
"Goeiemorgen dames!" Oh, dat is onze leidinggevende
Roos. "Dames?? Wat zijn wij dan??" Dit is Viktor. Viktor is
een van mannelijke schapen (de rammen) die dit jaar papa
willen worden. In zo'n kudde vol vrouwelijk schoon, voelt
Viktor zich samen met André, Lodewijk, Wim en Pieter
natuurlijk een beetje ongemakkelijk. We zijn op het mo
ment dan ook met 270 dames, dus 5 mannen is daar niks bij!

Heel vroeger werden deze honden al gebruikt om schapen
bij een grens weg te houden.
Een border is in het Engels een
grens en de honden hadden
destijds een flinke kraag, een
col, daarom border collie. Zo
als bij mij grazen in de genen
zit, zit bij hen drijven in de
genen. Dit zijn dus ook 3 collega's van ons. Als wij gaan
blaten en de honden gaan blaffen om met elkaar te com
municeren, wordt het echte herrie.

Zij drijven ons de goede kant op. Ik loop meestal voorop,
direct achter Roos! De slimste van het stel, haha, want ik
ben als eerste bij het verse eten. De rest van mijn zusters
volgt gedwee. En helemaal achteraan lopen dan 1 of 2
honden. Roos zet 2 honden in als we slecht gehumeurd zijn.
Hond nummer 3 wacht dan in de auto en wordt gewisseld
als een andere moe is. Zo werken ze alle drie en blijven ze
goed fit! Oh, we gaan nu aan de wandel, op naar ons ontbijt!
Zie ik jullie de volgende keer weer? Dan blaten we even
verder! 

Buizerd (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

 
 
Bééh! Wat gezellig dat jullie er weer zijn! Ik wil jullie van
daag voorstellen aan een goede vriend van de kudde. Hij
komt dagelijks even langs om een praatje te maken. Rond
dit uur van de dag is die altijd wel te zien. Ssssstt..... Horen
jullie dat? Dat is onze vriend, Banjer de Buizerd. Zijn roep
klinkt als een langere schreeuw, beetje klagend miauw als
je het zo wil noemen. Ooh, hij vliegt verder… Nou ik zie
hem straks nog wel.                      

Nou, jullie weten nu wie onze vliegende vriend is. Ik ga weer
verder grazen, er staat heerlijke hei en vogelkers te wachten
op me. Als ik straks een herkauwpauze heb, kom dan nog
even terug. Heb nog 2 vrienden waar ik wat over wil vertel
len. 
 
(foto's: Rozenn le Buhan)
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Filmrecensie
Film: Holland, natuur in de delta

 
 
Na het kassucces
over de Oostvaar
dersplassen is re
cent een nieuwe
natuurfilm in de
bioscopen te zien.
Dit keer is het be
langrijkste onder
werp water. De
kracht van het

water, de strijd die wij in Nederland voeren met het water,
komt door de hele film heen terug. Een gevarieerd aantal
dieren heeft de hoofdrol in deze film: de zeearend, de bever,
de haas, het stekelbaarsje en het pimpernelblauwtje. In
drukwekkend is ook de manier waarop het korte leven van
de vlinder pimpernelblauwtje in beeld is gebracht. Afhan
kelijk van zowel de grote pimpernel, voor het afzetten van
de eitjes en van een mierennest die de rups als toch wel
ongewenste gast wil opnemen, maakt duidelijk hoe
kwetsbaar deze vlinder is. Tegenover dit verhaal staat de
succes-story van de zeearend. Na vele, vele jaren van af
wezigheid in onze delta is hij nu terug en dat wordt
prachtig in beeld gebracht. Heel aandoenlijk zijn de beelden
van de eerste vliegpogingen van een van de jonge vogels:
ze kent haar eigen gewicht nog niet en landt keer op keer
op een te dunne tak.
 
De beelden onder water zijn ook prachtig, niet alleen van
de stekelbaarsjes, maar ook die van de bevers en de snoe
ken. En dan heb ik het nog niet gehad over de boksende
hazen, over hoe een waterhoen een eend probeert te ver
drinken, hoe een ringslang uit het ei kruipt, hoe een ooie
vaar haar jongen nat sproeit als het heet is, enz. enz.
 
Na al dit positieve, toch een kritiekpunt. Ik vond het com
mentaar te kinderachtig. Had wat mij betreft wel iets dieper
kunnen gaan, maar zoals degene met wie ik naar de film
keek terecht opmerkte: het is bedoeld voor een groot pu
bliek, en als IVN-er heb je dan toch een kennis voorsprong!
 
Maartje Hogenboom
 

Buiten Beestjes

Opsporen, observeren en onderzoeken! 
Staat op de omslag van een boek waar iedere natuurgids
eens in zou moeten kijken. Het gaat eigenlijk om alles wat
klein tot heel klein voorkomt in de natuur. Auteur Nick
Bakker heeft met de titel dan ook precies de inhoud weer
gegeven.
 
“BUITEN BEESTJES”.
En daar gaat het helemaal over. Alles, echt alles wat in het
klein rond kruipt, loopt, glijdt, springt, graaft, vliegt en wat
zich nog meer in en op de grond en daarboven leeft kun je
er in vinden, met natuurlijk alle bijzonderheden van zulke
levend wezentjes.
Nog nooit heb ik zoveel gelezen over naaktslakken en hun
manier van leven. Wat ze eten en door wie ze gegeten
worden! Loopkevers kunnen met hun vervaarlijke kaken
een naaktslak openscheuren en zelfs een slakkenhuis
doormidden knippen om aan een maaltijd te komen.
Wie wist bijvoorbeeld dat de larven van glimwormen met
hun gifkaken langzaamaan een slak verlammen en dan, als
de slak niet meer kan wegkruipen, hem levend en wel
opeten? Ik niet.
Zo zijn er veel van deze weetjes en nog veel meer. Je kunt
een eigen bijen- of mierenkast maken volgens voorbeeld.
Een mierenkast Ik vind dat maar niks, mieren in je tuin?
Maar voor een liefhebber vast heel bijzonder. Maar je kunt
ook heel simpel valkuilen maken om kleine insecten enzo
voort te vangen. Maar dat dit op zoveel manieren kan, tja,
ik wist het niet.
Kortom een boek voor iedere kleine beestjes liefhebber. Het
is uitgegeven door KOSMOS uitgeverijen en verkrijgbaar in
de boekhandel. ISBN no: 978902156083 0. En € 17.95 lijkt me
een heel redelijke prijs.
 
Gerrit Jaspers
 Nieuwjaarswandeling

Op zondag 10 januari om 13.30 uur maken we een winterse
wandeling we over de landgoederen Boekesteyn en Schaep
en Burgh. Deze wandeling is speciaal voor alle leden, do
nateurs en aanhang van IVN en KNNV. De gidsen nemen
je mee in de bijzonderheden van deze historische buiten
plaatsen.
 
We bezoeken elementen van tuinaanlegstijlen die er in de
loop der tijd zijn geweest. Op de landgoederen zijn stukken
te zien van de landschappelijke ontwikkeling van de afge
lopen 300 jaar. Van landbouwgrond naar parkbos en moes-
en siertuin. Alle elementen komen we een keer langs. We
beginnen met een korte presentatie in het Bezoekerscen

trum over de ontwikkeling van tuinaanleg zodat de elemen
ten die we onderweg zien geplaatst kunnen worden.
 
Deze wandeling is de aftrap van het Jubileumjaar. Na afloop
is er ruim gelegenheid om elkaar te spreken en om onder
het genot van een stuk taart en een beker warme chocola
goede voornemens voor 2016 uit te wisselen. Het bestuur
van IVN stelt het zeer op prijs je persoonlijk de hand te
kunnen drukken. Deze gezellige middag vindt plaats bij het
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonu
menten te ’s-Graveland, waar we gebruik mogen maken
van de Eekhoornzaal.
 
Namens het IVN-bestuur
Fred Jansen

Stippellijn 1 kolom
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Interview KNNV en
Duurzaamheid
De IVN projectgroep Duurzaamheid is nu bijna 2 jaar bezig
en in het stadium van afronding van het project. Maar wij
waren ook nieuwsgierig naar hoe dit onderwerp leeft bij
onze partner de KNNV en of wij, als IVN’ers, nog nieuwe
ideeën kunnen opdoen.  Daarom sprak ik met Ellie Fluits
ma, de vice-voorzitter.
Het was geen verrassing dat in haar persoonlijk leven
duurzaamheid is geïntegreerd in alles wat zij doet: zuinig
met gebruik van water en energie, scheiden van afval en
waar mogelijk verminderen, zorgvuldig omgaan met ge
bruiksvoorwerpen, letten op de kwaliteit van voeding en zo
min mogelijk (voor)verpakte producten aanschaffen, na
denken of het gebruik van de auto wel nodig is of dat ze
ook kan fietsen.
 
Hoewel er geen beleidsplan is bij KNNV Gooi en het onder
werp landelijk niet eens genoemd wordt, worden duur
zaamheidsaspecten voortdurend bewust of onbewust
meegewogen bij de activiteiten. Van nature wordt er
zorgvuldig met natuur en milieu omgegaan. Enkele voor
beelden:
–   Naar vergaderingen op de fiets.
–  Carpoolen bij excursies.
–  Tijdens contactavonden het gebruik van zelf meege
brachte stenen bekers propageren (kan beter), niet te veel
koffie zetten, op watergebruik letten, de lichten uitdoen in
ruimtes die niet gebruikt worden, de verwarming niet te
hoog en op tijd lager zetten.
–  Gedrag in de natuur: als er een vergunning is om buiten
de paden te mogen gaan dan toch voorzichtig zijn en bij
geen vergunning op de paden blijven.
–  Landelijke vergaderingen vinden altijd plaats bij een NS
station.
–  Wordt er ’s avonds vergaderd dan let men erop dat ieder
een nog met de trein thuis kan komen.

In KNNV Gooi zijn op dit moment twee werkgroepen actief:
de Paddenstoelenwerkgroep
en de Hydrobiologiewerkgroep
. Bij hen spelen er andere as
pecten ook een rol. Moet je de
gevonden paddenstoelen op
de website zetten, want eet
bare paddenstoelen zijn na
een week geplukt?
 
 

Wat doet de KNNV met de resultaten? Zij rapporteren aan
de terreinbeheerder en geven in het voorwoord, indien
nodig, adviezen t.a.v. beheer. En moet er direct actie onder
nomen worden bij bijv. een vondst van afval, dan neemt de
afdeling contact op met Poul Hulsink van GNR. Afhankelijk
van de situatie spreekt Ellie mensen aan op hun gedrag in
de natuur.Ellie concludeert dat het voor hen goed is in het
jaarverslag duurzaamheid te benoemen en het fietsen nog
eens extra onder de aandacht te brengen net als het mee
brengen van een eigen beker naar de Infoschuur. Duur
zaamheid leent zich voor samenwerking IVN/KNNV in
wederzijdse beïnvloeding.
 
Ella van Dongen

Afval jagen
“Laat niet als dank voor ‘t aangenaam verpozen, de eigenaar
van ‘t bos de schillen en de dozen!” Met deze slogan werden
Nederlanders in de jaren 70 gemaand hun rotzooi in de
vuilnisbak te deponeren in plaats van op straat of in de vrije
natuur. Op veel plekken in het Gooi (en daar buiten) is
zwerfafval nog steeds aanwezig. Berucht zijn de snoeprou
tes, uitgezet door scholieren op hun dagelijkse tocht van
en naar buurtsupermarkten of van school naar huis.
 
Misschien bent u ook wel een natuurgids die vrijwel altijd
een afvalzak bij zich heeft om geraapt afval te verzamelen.
Opgeruimd staat netjes. Maar er is meer te bereiken via
Trash Hunters, een app die in opdracht van de milieuorga
nisatie Plastic Soup Foundation is ontwikkeld.
Zij stellen dat 80 % van het zwerfafval in zee afkomstig is
van het vaste land. Denk aan blikjes, flesjes, tassen, doppen,
sigarettenpeuken en verpakkingen.
Door te meten welke verpakkingen rondzwerven in de
natuur en op straat, kan het probleem bij de bron worden
aangepakt. Wie zijn de producenten en wie de vervuilers?
 
"Uit ruim 20.000 foto's van drankverpakkingen die we toen
hebben verzameld, had 99,5 % geen statiegeld. Ook bleek
20 % van het gevonden afval van Red Bull afkomstig.
Daarna komen Heineken, Coca-Cola en het huismerk van
Albert Heijn. Aan het afval op schoolroutes - snoepzakjes
en Coca-Cola-flesjes - viel af te lezen dat jongeren grote
vervuilers zijn. "Als je weet wie het zwerfafval vooral ver
oorzaken, kun je gericht campagne voeren."
Met de app 'Trash Hunters' wordt inzichtelijk gemaakt
waar en hoeveel zwerfafval in de leefomgeving ligt. Als

Trash Hunter, degene die de app gebruikt,
maak je een foto van het zwerfvuil, upload
die en voeg de plaats toe met behulp van
geo-tagging, voordat je het afval eigenhan
dig in je vuilniszak of vuilnisbak gooit.

 
De app is gratis:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De handleiding voor het gebruik is te lezen via: http://www.
trashhunters.org/handleiding-voor-jagen-op-zwerfafval/
 
Auteur: Michaël Gründeman
Bronnen: Trouw, Plastic Soup Foundation
 

9Januari 2016



Grote Ratelaar IVN  GOOI & KNNV GOOI

Klimaatverandering
Klimaatverandering in beeld brengen
De meesten onder ons kennen het fenomeen van de Fen
olijn van Vara’s Vroege Vogels: het doorgeven van eerste
lingen, latelingen en andere zaken die ons opvallen in de
natuur. Sinds 2001 worden de waarnemingen verzameld in
de Natuurkalender van Arnold van Vliet van de Wagenin
gen UR. Het leuke hiervan is dat u en ik hier een bijdrage
aan kunnen leveren. Wetenschappers maken slim gebruik
van de gegevens die wij in ons enthousiasme doorgeven.
'Citizen science', zoals het wordt genoemd, heeft in tien
jaar tijd een grote vlucht genomen.
 
De uitkomsten liegen er niet om. De verandering in de
ontwikkelingssnelheid van organismen door de hogere
temperatuur heeft grote gevolgen voor de soortensamen
stelling en vitaliteit van de natuur in ons land en daardoor
ook voor onze gezondheid en de landbouw.
Een verhoogde temperatuur heeft tot gevolg dat het groei
seizoen langer wordt, omdat planten eerder beginnen met
bladontplooiing en bloei. De voedselbeschikbaarheid voor
insecten en vogels wordt hierdoor beïnvloed.
 
De bonte vliegenvanger komt bijvoorbeeld in problemen
met broeden. Deze lange-afstand trekvogels overwinteren
in Afrika.  Doordat de  bomen hier in het voorjaar eerder

Bonte vliegenvanger (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

uitlopen ontwikkelen ook de daarvan afhankelijke insecten
zich eerder. Vliegenvangers kunnen alleen jongen groot
brengen wanneer er voldoende insecten zijn. Ze zouden
eigenlijk eerder moeten gaan broeden om voordeel te
hebben van de vervroegde  insectenpiek in het voorjaar. Uit
de verzamelde gegevens blijkt echter, dat de zwart-witte
vogels niet eerder terugkomen uit hun overwinteringsge
bied. Ze komen te laat om de piek van rupsen en andere,
vliegende insecten volledig mee te kunnen pikken. Dit
betekent een vermindering van het broedsucces.
 
Zo ingewikkeld is uitleggen van duurzaamheid dus niet.
We kunnen onze waarnemingen doorgeven op de bekende
Fenolijn (035-6711338), Natuurkalender (http://bit.ly/1M
WgVcL) maar ook op Tekenradar (www.tekenradar.nl) of
Tuintelling (https://tuintelling.nl). En als natuurgids kan je
het verhaal van de bonte vliegenvanger vertellen.
 
Auteur: Michaël Gründeman
Bronnen: Natuurkalender.nl

Nascholingscursus
Eten uit de natuur voor natuurgidsen van

IVN 't Gooi

In het kader van zijn opleiding tot natuurgids geeft Roel van
Kollem, ervaren wildplukker, een
cursus eten uit de natuur voor na
tuurgidsen van het IVN. Hij wordt
geassisteerd door Petra Kerkhof
van de KNNV, ook gespecialiseerd
in eten uit de natuur. Roels specia
liteit is de culinaire verwerking van

wildoogst. Hij voegt een extra element toe aan natuuredu
catie: via de smaak. Volgens hem de ultieme natuurbele
ving.
Je gaat zelf inmaken met het wilde product van jouw keuze
en olie en azijn maken. We gaan verse planten en bloemen
plukken die samen met de eigen gemaakte inmaak en de
olie en azijn worden samengevoegd tot een heerlijke sala
de.
 
De cursus bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een
theoretisch deel. De tweede bijeenkomst gaan we de olie
en azijn maken met wilde producten. De laatste keer
plukken we de salade die we, ter feestelijke afsluiting van
de cursus, gezamenlijk opeten.
 
De cursus is voor natuurgidsen met NGC-diploma en wordt
gegeven voorjaar 2016:
 
dinsdagavond 19 april van 19.30 – 22.00 in de Infoschuur
zaterdagmiddag 30 april van 13.00 – 17.00 in de Infoschuur
 
Start bij noordzijde station Diemen Centraal bij de fietsen
stalling.
 
Opgeven: via Sander Koopman op:
gidsencursus.ivngooi@gmail.com of bel 035-7723267

Watermunt (foto: Jaap van der Vliet)

10



Grote Ratelaar

1000-soortendag in
2016
Na de zeer succesvolle 1000-soortendag  op 16 en 17 augus
tus 2014 in 8 natuurgebieden in het Gooi is de KNNV afde
ling Gooi van plan om in 2016 weer zo'n dag te organiseren.
Net als in 2014 zal de samenwerking gezocht worden met
vele organisaties die actief zijn in het Gooi. Dit om zoveel
mogelijk soortgroepen in 24 uur te kunnen inventariseren.
De evaluatie van de dag in 2014 heeft in ieder geval opge
leverd dat een aantal soortgroepen onderbelicht zijn geble
ven. In 2016 proberen we de soortdekking daarom te ver
beteren. Met 1002 soorten in 2014 moet het toch mogelijk
zijn dit aantal in 2016 te overtreffen.
 
Nadere informatie wordt t.z.t. op de KNNV website bekend
gemaakt.
 
Organisaties of geïnteresseerden die een bijdrage willen
leveren kunnen contact opnemen met:

Willem-Jan Hoeffnagel: w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl
Fred van Klaveren: f.vanklaveren@casema.nl
Theo van Mens: theovanmens@gmail.com
 
Willem-Jan Hoeffnagel

Gebruik van foto's
Regelmatig worden in artikelen foto's gebruikt waarvan de
herkomst onduidelijk is (bijvoorbeeld van internet of zo
maar ergens gevonden). Op al deze foto's rust copyright. En
er komen bij afdelingen claims binnen van de foto eigena
ren vanwege gebruik zonder toestemming.
Daarom hebben onze beide besturen besloten dat wij foto's
niet meer zullen plaatsen zonder schriftelijke toestemming
van de rechthebbende. Dit geldt dan ook voor foto's die door
de auteur van een artikel worden aangeleverd.
 
- Als de foto's van de auteur zijn, is het eenvoudig: door ze
bij het artikel mee te leveren geven ze automatisch toe
stemming voor publicatie (met vermelding van de auteurs
naam bij de foto). Het moet dan wel door de auteur expliciet
worden aangegeven dat hij of zij de eigenaar van de foto's
is.
- Als er niets bij staat of als de auteur aangeeft dat de foto's
van derden zijn, dan zal er gevraagd gaan worden of de
fotograaf toestemming heeft gegeven. En als dat niet het
geval is dan wordt de betreffende foto niet geplaatst. Als
dat wel het geval is dan zal die toestemming overlegd
moeten worden en zal die toestemming bewaard gaan
worden.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
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Mossenexcursie in
Spanderswoud
Op 22 november gingen wij (Ella van Dongen, Ellie Fluitsma,
Jetse Jaarsma, Koos Meesters en Theo van Mens) op weg in
het Spanderswoud om mossen te bestuderen. Wij waren
nog onder de indruk van en geïnspireerd door de lezing op
16 november van Henk Siebel. We wisten dus waarom we
‘door de knieën zouden gaan’. Was ons zoekbeeld wel
goed?  Kenden wij de samenhang tussen de veldecologie
en de te verwachten soorten wel voldoende? We gingen
dapper op stap. 
 
Al bij de parkeerplaats bij Robert richting grasveld, vroegen
we ons af welk kronkelsteeltje er nu langs het pad
stond. boskronkelsteeltje of breekblaadje? Roestbruine rhi
zoiden waren aanwezig en onder de stereomicroscoop
waren rode ook bladoortjes te zien, het was
een boskronkelsteeltje. Verder waren er soorten als
 haakmos,  maar we moesten voort, want we wilden in het
echte bos gaan kijken.
 
Als je het bos ingaat dan kom je op een plek met veel om
gevallen bomen en stobben. Het wordt bijna overdekt met
 fraai haarmos (bollig sporenkapsel met vijf ribben) en  ge
snaveld klauwtjesmmos (gesnaveld kapseldekseltje). We
namen wat monsters van de vele  vochtige boomstammen.
Enkele dagen eerder was daar viertandsmos gevonden. Nu
vonden we gewoon kantmos.  We waren enthousiast want
we hadden ons  eerste levermosje gevonden!  We vonden
ook nog een tweede levermosje, met bijna vierkante
blaadjes.
 
We gingen verder en liepen naar een pad met ‘open scha
duw’, steilkanten aan de zuidkant. Enkele groepsleden,
keken onder elke pol en in elk holletje en daar vonden ze
het andere levermosje weer.  Na determinatie bleek het
om moerasbuidelmos te gaanl. Een mosje met zo’n naam
hadden we daar niet verwacht, maar deze soort komt voor
 op dood hout en in allerlei vochtige bostypen.  We vonden
hier ook gewoon gaffeltandmos.
 
Verderop, aan de rand van een loofbos, troffen
we bronsmos aan in grote matten. Het is een onregelmatig

enkelgeveerd slaapmos met bolle dakpansgewijs aanlig
gende blaadjes en een harde roodbruine stengel. Op de
keien langs de andere kant van het pad waren
naast boskronkelsteeltje, grote plakkaten boomsnavelmos ge
hecht. Dit lijkt op gewoon dikkopmos maar is kleiner en
glimmender en kenmerkend is dat het over grote lengte
aan het substraat is vastgehecht met rhizoiden.
 
Tenslotte gingen we een stuk bos in met veel naaldhout.
 Je kunt er gemakkelijk lopen en je hebt uitzicht over een
hele  mossenweide.  Er staat veel gesnaveld klauwtjesmos,
maar ook  groot laddermos met zijn redelijk regelmatig en
kelgeveerde vertakkingen en de bolle dakpansgewijs aan
liggende blaadjes met een kort spitsje en een groene
stengel. Hiertussen was  ook fijn laddermos (als donsveer
tjes, ook regelmatig enkelgeveerd maar met aflopende
duidelijk driehoekige blaadjes die op de stengel groter zijn
dan aan de takjes) te vinden.
 
Onze oogst was niet zo groot, tien soorten in twee uur, maar
we hadden vele discussies over de determinatie. Het was
erg leerzaam. Met name het kijken naar de ecologische
plekken waar je bepaalde soorten kunt verwachten. ‘Apo
statische selectie’ noemde Henk Siebel dat. De soortenlijst
komt op onze afdelingswebsite.
 
Theo van Mens
 

Deelnemers aan het werk (foto: Theo van Mens)

Moerasbuidelmos en andere mossen (foto: Ellie Fluitsma)
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Klimop
Klimop (Hedera helix) is in veel opzichten een bijzondere
plant. Het is bijvoorbeeld (samen met hulst en maretak) één
van de drie inheemse altijd groene loofhoutsoorten. Klim
op is (samen met bosrank, kamperfoelie en bitterzoet) ook
één van de vier inheemse lianen. Het is een kruipende
heester, die soms het formaat van een volwassen boom
heeft.
Klimop was tot voor kort in onze flora de enige vertegen
woordiger van een grotendeels tropische plantenfamilie,
de Araliaceae. In de laatste flora heeft zij echter gezelschap
gekregen van de waternavels (Hydrocotyle), die vroeger tot
de Apiaceae (schermbloemen) werden gerekend. Misschien
krijgt ze in de komende flora ook nog wel gezelschap van
de nauw verwante duivelswandelstok (Aralia elata), die je
steeds vaker verwilderd in bosranden tegenkomt.
Klimop klimt tegen bomen en muren soms tot een hoogte
van meer dan 20 meter. De vegetatieve (niet bloeiende)
stengels zijn aan de onderzijde voorzien van groepswijze
bijeen geplaatste adventiefworteltjes, waarmee ze zich
zeer stevig aan bomen of muren vasthechten. Deze wortels
nemen overigens geen voedingsstoffen of water op. Bij oude
klimopplanten zijn de stammen soms meer dan armdik en
zelfstandig in staat het bovengelegen deel van de plant te
steunen. Bomen ondervinden geen directe schade van
klimop. Klimop is zeer beslist geen parasiet of boomwurger.
Wel vormt klimop een “kroon” binnen de kroon van de
boom waar hij tegen op klimt. Dit vertegenwoordigt een
enorm extra gewicht. Klimop verliest zijn blad niet; dit
maakt bomen met klimop een stuk kwetsbaarder voor
stormschade.
De bladen aan vegetatieve takken zijn leerachtig donker
groen en enigszins dof. Ze zijn handnervig en in drie of vijf
min of meer spitse lobben verdeeld. De lange bladstelen
draaien vaak zo, dat er een opmerkelijk bladmozaïek ont
staat, dat de ondergrond volledig afdekt.
Als de klimop hoog genoeg tegen een boom of muur is
opgeklommen en voldoende licht vangt, vormen zich
bloeitakken. Deze takken staan geheel vrij en hebben geen
adventiefworteltjes. Ook het blad aan deze takken heeft
een volledig andere vorm, dan dat aan de vegetatieve tak
ken. De bladeren aan de bloeitakken zijn donkergroen
leerachtig, sterk glanzend, eirond en toegespitst. Nog een
bijzonderheid aan klimop is het bloeiseizoen. Klimop bloeit

tussen eind september en begin december.
De bloemen zijn in bolvormige bloemschermen verenigd.
De kelk bestaat uit vijf zeer kleine tandjes die op de rand
van een komvormige bloembodem zijn ingeplant. Hiertus
sen staan vijf groengele kroonbladen. Boven de kelkbladen
staan vijf meeldraden. Klimop is protandrisch: de meeldra
den zijn eerder rijp dan de vruchtbeginsels, zodat er geen
zelfbestuiving kan optreden. In het midden van de bloem
staat een halfonderstandig vijfhokkig vruchtbeginsel met
een enkelvoudige stijl. De bovenzijde van het vruchtbegin
sel vormt een platte schijf, die overvloedig nectar afgeeft.
De vrucht is een zwarte besachtige steenvrucht met mee
stal vijf zaden. De ‘bessen’ zijn in het voorjaar rijp en
worden dan grif gegeten door lijsters en duiven.
Voor ons mensen zijn alle delen van de plant giftig, maar
het loof van de plant wordt bijvoorbeeld wel door schapen
en paarden gegeten. Klimoploof werd vroeger gebruikt als
wintervoer voor schapen. Klimop biedt een uitstekende
schuilplaats en nestgelegenheid aan allerlei kleine dieren
zoals muizen en kleine vogelsoorten zoals het roodborstje

Klimop

Blad vegetatieve tak (foto: Jetse Jaarsma)
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en het winterkoninkje. Ook diverse dagvlinders vinden een
goede overwinteringsplek onder het blad van de klimop.
Dit trekt natuurlijk ook diverse roofdieren aan. Bosuilen
bijvoorbeeld brengen de dag graag door in de beschutting
van bomen met klimop. Klimop is in de bloeitijd een be
langrijke voedselbron voor bijen, wespen en zweefvliegen.
Klimop is waardplant voor verschillende insecten zoals
gemarmerde drievlekbladroller (Lozotaenia forsterana),
klimopbladroller (Clepsis dumicolana), boomblauwtje
(Celastrina argiolus), klimop-bladluis (Aphis hedera),
klimopkever (Ochina ptinoides) en de klimopcycade (Err
homenus brachypterus).
Paddenstoelen mijden klimop meestal. Mogelijk komt dit
door een hoog gehalte aan falcarinol, een natuurlijk fungi
cide, in de wortels. Op dood blad van klimop wordt soms
de klimoptaailing (Marasmius epiphylloides) aangetroffen
en ook de helmmycena (Mycena galericulata), houdt het in
de directe omgeving van klimop uit. Klimop heeft één
plantaardige parasiet, de klimopbremraap (Orobanche
hederae). Deze komt vooral in Zuid Limburg voor. 
In Nederland verscheen klimop tussen 9000 en 8000 jaar
geleden ,na de laatste ijstijd, ongeveer gelijktijdig met de
eik, de iep en de linde. Klimop is dus een echt inheemse
plant. Klimop werd door de eeuwen heen veel toegepast als
geneesmiddel. Zo werd het als thee gebruikt bij de behan
deling van kwalen aan de luchtwegen en uitwendig bij de
behandeling van brandwonden en etterende wonden en
diverse huidaandoeningen. De klimop vertegenwoordigt in
veel oude religies het vrouwelijke. In delen van Groot
Brittannië, bestaat op vastenavond bijvoorbeeld nog het
gebruik dat “Ivy girl” (klimopmeisje) danst met “Holly boy”
(hulst jongen). Ook wordt klimop geassocieerd met vuur en
bliksem. Bij de Germanen was klimop gewijd aan de don
dergod Donar (Thor), bij de Litouwers aan de bliksemgod
Perkunis. De oude Grieken gebruikten klimop om vuur te
maken met vuurstokken. De boorstok werd gemaakt van
laurierhout en de vuurkom van het hout van klimop. De
god Dionysos wordt bijna altijd afgebeeld met een krans
van klimopblad. Volgens overlevering werd hij verwekt
tijdens een buitenechtelijk avontuur van Zeus met ko
ningsdochter Semele. Door een list van Zeus’ jaloerse
vrouw Hera kwam Semele om in een vlammenzee die per
ongeluk door Zeus werd veroorzaakt . Zeus wist zijn nog
ongeboren kind te redden door razendsnel een klimop rond
het kind te laten opgroeien. Dat is maar goed ook: tenslot

Bloeitak (foto: Jetse Jaarsma)

te is Dionysos de god van de groeikracht van de aarde en
groeikracht heeft klimop zeker.
Als klimop op een voldoende voedselrijke bodem staat,
concurreert zij alle andere planten uit de kruidlaag weg.
Klimop vaart zeer wel bij de toegenomen hoeveelheid
stikstof in het regenwater, als gevolg van de intensieve
landbouw. Dit heeft in diverse natuurgebieden dramati
sche consequenties voor de overige flora. Klimop is als
sierplant over hele wereld verspreid en vaak ook verwil
derd. In enkele staten in de V.S. veroorzaakt klimop zoge
naamde “Ivy deserts”, gebieden waar niets meer groeit
behalve klimop. In Oregon bijvoorbeeld, is handel in en
transport van klimop streng verboden. Ook in Australië en
Nieuw Zeeland, wordt klimop te vuur en te zwaard bestre
den.
 
Jetse Jaarsma

Gedicht
Roerdomp in de winter
 
Hij steekt bevroren wegdek over
met knikkende knieën, zijn hoge
poten breken in tweeën of drieën.
Blijft wijdbeens staan. Geen vriend,
geen inzicht op glad ijs. Niets
dan de angst neemt zijn tijd.
 
Zijn plas ligt dicht. Honger
stuurt hem over straat, ander
wit rietland in. Hij was verborgen.
Hij is gezwicht voor de dag
van morgen, niet wetend wat aan
de overkant ligt.
 
Ed Leeflang uit Begroeyt met pluimen

       Kers met klimop (foto: Jetse Jaarsma)
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Insectenexcursie bij
het Naardermeer
Op een prachtige zaterdag  (1 augusus 2015) middag verza
melden de (mannelijke) excursieleider en zes (vrouwelijke)
excursiedeelnemers zich bij Gasterij Stadzigt om de omge
ving daar te bekijken op het voorkomen van insecten. Wie
dus altijd het idee had dat vrouwen bang zijn voor insecten
en gilletjes slakend voor die kleine beestjes wegrennen, kan
dit idee nu gevoeglijk bijstellen. Het lijkt er op dat het meer
de mannen zijn op wie dit van toepassing is.
 
Vol verwachting werd er kort na 13 uur vertrokken om na
een half uur zo’n 30 meter opgeschoten te zijn. Zo gaat dat
met insecten. Het schiet niet op. Maar er was dan ook heel
veel te zien. Veel aandacht ging er natuurlijk naar de be
kende soortgroepen als vlinders en libellen. Maar ook
sprinkhanen, wantsen en kevers waren er volop te zien.
Uitgebreid werd er stilgestaan, gefotografeerd en gediscus
sieerd over de diverse exemplaren. En er was een grote
variatie zowel in grootte als in kleuren. En in gedrag niet te
vergeten. Sommige soorten laten zich makkelijk een tijdje

bekijken. Maar andere soorten laten zich bij de minste
verstoring gewoon vallen of vliegen weg. En als ze dan
blijven zitten en je er een foto van wil maken, zit er natuur
lijk altijd wel een paar plantensprieten in de weg.
 
Doordat onder de aanwezigen de expertise-gebieden rede
lijk verdeeld waren, kon er een heleboel informatie uitge
wisseld worden. Zodoende waren we in staat om 9 soorten
libellen, 15 soorten vlinders, 3 soorten hommels, 10 soorten
kevers, 5 soorten wantsen en 4 soorten sprinkhanen te
determineren (zie ook onderaan de pagina). En dit zijn dan
de soorten die met zekerheid op naam te brengen waren.
Er vlogen, sprongen en kropen nog veel soorten rond,
waarbij dat niet lukte. Ook werden natuurlijk vele niet –
insecten waargenomen zoals hooiwagens, vogels, planten,
spinnen, etc.
 
Dat het bestuderen van insecten een leuke tijdpassering is
wordt wel bewezen door het feit dat we drie uur over de
excursie gedaan hebben en in die tijd een afstand hebben
afgelegd die met een beetje tempo in 30 minuten te doen
had moeten zijn.
 
Willem-Jan Hoeffnagel

Schaakbordlieveheersbeestje (foto: Conny Leijdekker}

Schildpadpantserwants (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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Ze worden veel in tuinen gezien. Verder ook in parken,
plantsoenen, ruigten en in mindere mate ook graslanden.
De rupsen leven in een spinselnest bij elkaar op de waard
plant en gaan pas in het laatste stadium uit elkaar.
 
Biologie
Als de vlinders uit winterrust komen gaan de mannetjes
een territorium zoeken en verdedigen dat tegen concurren
ten. Ze gaan langdurig achter vrouwtjes aan tot dat die gaan
zitten. De paring vindt plaats aan de onderkant van blade
ren. Bij het afzetten van de eitjes oriënteert het vrouwtje
zich op zomen in het landschap waar zij open, zonnige
brandnetelbosjes uitkiest met voldoende jonge planten.
Door zwerfgedrag kan de vlinder eitjes op geïsoleerd lig
gende brandnetelbosjes afzetten.
De eitjes worden in hoopjes van 150 tot 300 eieren aan de
onderkant van jonge bladeren afgezet. Een vrouwtje pro
duceert naar schatting tussen de 800 en 1000 eitjes.  Er zijn
twee tot drie generaties per jaar. Een derde generatie is er
alleen in goede jaren. De tweede en derde generatie over
winteren. Deze generaties vertonen ook trekgedrag. Dit is
niet het geval bij de eerste generatie. 
De diverse stadia in het leven van een kleine vos worden
sterk beïnvloed door de omgevingstemperatuur. De gemid
delden zijn: ei 8 dagen, rups 18 dagen en pop 10 dagen. De
vlinders van de eerste generatie leven gemiddeld 43 dagen
en die van generatie twee en drie leven zo'n 320 dagen
hetgeen komt door de overwintering.
Het voedsel van de rups is dus de grote brandnetel. De
vlinder zoekt voedsel op een groot aantal nectarplanten.
De lijst van de planten die gebruikt worden omvat ongeveer
140 soorten. Veel bezochte planten zijn vlinderstruik, ak
kerdistel, aster, koninginnenkruid en klimop.
Er zijn vele predatoren. De rupsen worden gegeten door
vogels en hebben te lijden van bijvoorbeeld sluipwespen.
De vlinders zijn prooi van vogels, spinnen en libellen.
 
Bescherming
In Nederland is het een uiterst algemeen voorkomende en
mobiele soort. In sommige jaren met hoge aantallen. De
stand lijkt langzaam wat achteruit te gaan, de oorzaak
daarvan is onbekend. Beschermingsmaatregelen zijn op dit
moment  niet nodig.
 
Willem-Jan Hoeffnagel

Insecten in het Gooi
Kleine vos
Introductie
Het is winter als dit eerste nummer van 2016 uitkomt. In
secten zijn er in deze periode natuurlijk maar weinig. Ge
lukkig kan de Vlinderstichting hulp bieden. Op www.vlin
derstichting.nl/verwachte-vliegtijden is te zien welke
vlindersoorten er in deze periode  te verwachten zijn. Dan
blijkt dat in de periode januari tot en met maart de kleine
vos, de citroenvlinder, de dagpauwoog en de gehakkelde
aurelia toch nog wel te zien zijn. Na de tweede helft van
maart verschijnen ook klein koolwitje, bont zandoogje,
boomblauwtje, koninginnenpage, klein geaderd witje en
groentje. De keus voor het ´insect in ons werkgebied´ is
gevallen op een van de meest algemene vlinders van ons
land, de kleine vos (Aglais urticae).
 
Herkenning
De vlinder is te herkennen aan de roodbruine bovenkant
van de voorvleugel met een rij blauwe zogenaamde maan
vlekken langs de achterrand. In het midden heeft de
voorvleugel drie zwarte vlekken en aan de voorrand zijn er
zwart-witte en zwart-gele blokken. Ze zijn van gemiddelde
grootte met een vleugellengte van 22 tot 25 millimeter.
De rupsen zijn zwart en hebben twee glanzende gele lijnen
over de rug en langs de zijkant. Over het hele lijf staan
geelgroene doorns. De waardplant van de rups is de grote
brandnetel (Urtica dioica) en daarvan zijn ze zó afhankelijk
dat de naam hiervan zelfs in de wetenschappelijke naam
van de vlinder voorkomt.
 
Waarneming
Het is een soort die overal in Nederland voorkomt. Het
verspreidingsgebied omvat geheel Europa en het grootste
deel van Azië.
Ze kunnen het hele jaar worden gevonden. Het betreft
zowel overwinterende als ook actieve vlinders. De uiterste
data van actieve vlinders zijn niet goed bekend. De vlinder
overwintert als imago op koele en vochtige plaatsen en doet
met de opgevouwen vleugel aan dor blad denken. Begin
november gaan ze in winterrust en zoeken dan beschutte
plekken in gebouwen, onder afdakjes en in holten van
bomen. Op de eerste zonnige dagen in februari of maart
komen ze, wel in kleine aantallen, weer te voorschijn.
De vlinder komt in allerlei biotopen voor. Het biotoop vari
eert door het jaar heen van altijd droog tot soms vochtig.

Kleine vos (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

Rups kleine vos (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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Klein, kleiner, kleinst
Een dagje hobbyen met hybi.
 
Een paar keer per seizoen komt de werkgroep hydrobiologie
(afgekort hybi) bij elkaar om eens lekker in de watertjes van
de Gooise natuurterreinen te roeren en te kijken wat er in
leeft. De afgelopen maanden hebben we de sieralgen
(Desmidiaceae) in het Gijzenveen geïnventariseerd. Sieral
gen zijn algen die vaak uit twee bijna gelijke celdelen be
staan, een beetje elkaars spiegelbeeld dus. De algen kunnen
allerlei vormen hebben en sommige zien er ronduit spec
taculair uit. Het is de kunst om de sieralgen te ontdekken
en op naam te brengen. Je moet hiervoor een beetje een
doorzetter zijn. De determinatietabellen zijn in het Engels
geschreven. Gelukkig is Koos Meesters, één van de schrij
vers van het boek “Desmids of the Lowlands” actief lid van
onze vereniging. Onder zijn leiding lukt het aardig om de
vertaalslag te maken om een sieralg (Desmid) op naam te
brengen.
 
We starten met het neerzetten van microscopen. Met een
vergroting van 400 keer kom je een heel eind. Licht is
hierbij een onmisbare factor en gelukkig zijn er handige
lampjes in de handel om op de plaats van het spiegeltje op
de microscoop te bevestigen. Vervolgens komt één van de
belangrijkste handelingen, het maken van een preparaat.
Er moet op de goede manier een druppeltje uit het water
potje overgebracht worden op een objectglaasje. Daar moet
nog een dekglaasje bovenop gelegd worden. Het preparaat
wordt daarna onder de microscoop gelegd. Daarna ben je
wel een uurtje bezig met het bekijken van de inhoud van
het druppeltje. Beet, ik krijg een mooi sieralgje in beeld.
Meten is weten, dus eerst moeten de maten van de sieralg
worden vastgesteld. Dit meten gaat in micrometers oftewel
µm. Eén µm is eenduizendste millimeter. Net als ik denk,
mij kan niets meer gebeuren bij het meten, begint mijn

Cosmarium obtusatum (foto: Koos Meesters)

preparaat te bewegen. Er verschijnt iets in beeld wat lijkt
op een rondje met pootjes en het volgende moment is mijn
mooie sieralg opgegeten. Uithuilen en opnieuw beginnen.
Het is overigens geweldig om ook deze heel kleine water
beestjes te bekijken. De werkgroep hydrobiologie houdt
zich bezig met flora en fauna in en om het water. In de
winter worden er meestal watermonsters onder de micro
scoop bekeken. De rest van het jaar komen er ook water
planten en waterdieren aan bod.
 
Heb je ook zin om eens mee te doen?  Stuur een e-mail naar
secretaris@gooi.knnv.nl  en ik houd je op de hoogte van de
eerstvolgende keer dat we bij elkaar komen.
Nieuwsgierig geworden ?
Kijk eens op:http://www.desmids.nl
 
Ellie Fluitsma

Op zoek naar
klapeksters
Op 12 november 2015 zijn we met zeven personen voor een
KNNV "Dagje weg" naar de Veluwe geweest. Onder de be
zielende leiding van onze experts op het gebied van grauwe
klauwier en klapekster (Loes en Paul van der Poel) gingen
we bij Stroe op zoek naar de klapekster. We hadden mazzel
met het weer want het was achteraf verreweg de mooiste
dag van de week.
 
Naast de klapekster werd ons nog een andere snack in het
vooruitzicht gesteld. In hetzelfde gebied was al enige tijd
een grijze wouw aanwezig. Dat beloofde dus veel goeds. We
reden zonder problemen naar het Kootwijkse Veld bij Stroe.
Op de parkeerplaats, waar het volgens Paul normaal ge
sproken op een doordeweekse dag bijzonder stil is, stonden
nu behoorlijk wat auto's. Dit is een bekend verschijnsel als
er een zeldzame dwaalgast als de grijze wouw in Nederland
verschijnt .De grijze wouw komt  uit Zuid-Europa. In één
van mijn vogelboekjes komt hij niet eens voor. In een ander
staat hij aangegeven voor Zuid-Portugal, Noordwest-Afrika
en Egypte. In Nederland is het beslist geen alledaagse

verschijning.
 
Op weg naar de hei kwamen we iemand tegen die aangaf
dat de grijze wouw makkelijk te vinden was. Je hoeft alleen
maar te kijken waar een grote groep fotografen staat. Maar
eerst hebben we het prachtige landschap, met een herin

Prooi klapekster (foto: Wouter Nugteren)
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gerichte beek bekeken. Hier werd de eerste klapekster ge
spot. Hij was moeilijk te fotograferen vanwege het tegen
licht en de laag staande zon. Het is per slot van rekening
november.
 
Verderop was inderdaad een hoop bedrijvigheid. Als je niet
beter wist zou je haast denken dat er een jachtpartij
gaande was. Het was ook echt een jachtpartij, maar wel één
met lenskanonnen in plaats van schietkanonnen. De grijze
wouw was op dat moment aan het jagen. Wel wat ver weg
maar toch goed te filmen en met een verrekijker erg goed
te zien. Het beest was continu aan het bidden, soms lager,
dan weer hoger en steeds op een andere plek. Een prachtig
gezicht waar we lang van te genoten hebben. Uiteindelijk
verdween hij uit beeld.
 
Via een andere route liepen we een beetje in terugwaartse
richting waar op een kruising nog een tweede klapekster
zijn opwachting maakte. Na de lunch zijn we teruggegaan.
We werden door Loes en Paul gewezen op twee prooien die
gespietst waren: een opgeprikte kikker (of wat daar nog van
over was) en een gespietste kever. Toch wel bijzonder om
zoiets van dichtbij te zien.
 
Vanaf de parkeerplaats zijn we doorgereden naar een
tweede gebied, genaamd Boeschoten. Ook daar hebben we
een klapekster gezien en een hoop andere soorten waaron
der de kruisbek.
 
Het was een prachtige dag en we hebben gezien waar we
voor kwamen: de klapekster. In totaal hebben we 39 soorten
gezien en gehoord, met als krent op de taart de grijze wouw.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
 

Klapekster (foto: Paul van der Poel)

KNNV-
jaarvergadering
We nodigen je uit voor de jaarvergadering van de KNNV op
donderdag 10 maart. In de Infoschuur blikken we vanaf
20:00 uur terug op 2015 en kijken we vooruit naar het ko
mende jubileumjaar. 
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden
niet gepubliceerd in de Grote Ratelaar, maar in een speci
ale KNNV Nieuwsbrief. Leden die de Grote Ratelaar op pa
pier ontvangen krijgen de jaarstukken per post toege
stuurd.

Ook nog even de laatste stand van zaken betreft het samen
smelten van onze verenigingen KNNV en IVN. Op landelijk
niveau, heeft men besloten om voorlopig een koepelorga
nisatie te vormen waar ook andere natuurorganisaties bij
aan kunnen haken. 

18



Grote Ratelaar

Pier van IJmuiden
Op 22 oktober 2015 vertrokken we vanaf de Gamma in
Bussum met in slechts drie personen voor een KNNV
"Dagje weg" naar de Pier van IJmuiden. Het was zwaar
bewolkt maar met een matige wind en 13 graden Celsius
was het aangenaam weer, alleen een beetje donker en
grauw. Er was wat regen gevallen maar richting IJmuiden
werd het steeds droger.
 
Op de parkeerplaats werden  al snel verrast door een
groepje huismussen dat zaden aan het eten was en die zich
door onze aanwezigheid bepaald niet weg lieten jagen.
 
Op het strand was het ondanks de herfstvakantie redelijk
rustig was. Dat betekende dat er behoorlijk veel vogels in
de branding te zien waren. Omdat er blijkbaar erg veel
schelpdieren richting de kust verplaatst waren, werd er
door vele soorten druk gefoerageerd. Er waren grote aan
tallen drieteenstrandlopers, grote mantelmeeuwen, schol
eksters, steenlopers en heel veel zilvermeeuwen. Allen

deden zich te goed aan de
schelpdieren. Waarschijn
lijk waren er ook wel veel
garnalen in de ondiepe
plekken vlak bij de bran
ding.

 

Drieteenstrandlopers (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

We besloten ook nog even bij het Kennemermeer te kijken.
Daar zaten veel eenden en ook meeuwen op het water. Zo
konden we ook nog de kuifeend en de stormmeeuw note

NATUURCURSUS
tuinreservaten
De natuur in Nederland heeft het moeilijk, de leefomgeving
van planten en dieren verandert. Steeds meer tuinen zijn
bijna volledig dichtgestraat. Dat lijkt gemakkelijk in onder
houd, maar dat valt tegen, tussen al die voegen groeit toch
gewoon onkruid. Maar wat erger is, vogels, vlinders en
andere dieren hebben niets te zoeken in zo'n tuin.
IVN afdeling Gooi en omstreken organiseert in het voorjaar
van 2016 een cursus waarin je leert hoe je je eigen tuin of

balkon kan omtoveren tot
een diervriendelijke, na
tuurvriendelijke oase. De
gehele cursus beslaat 5
cursusavonden. De cur
sus geeft handvatten voor
aanleg en onderhoud van
een diervriendelijke tuin.
Aan allerhande onder

werpen wordt aandacht besteed: basisaspecten voor tuin
ontwerp, bodem en grondsoort, plantkeuze, beplantings
plan, vlinders, vogels, water in de tuin, hoe lok je dieren in
je tuin en hoe zorg je ervoor dat ze blijven. Dat en nog veel
meer.

Data
 
de vijf theorie-avonden zijn:
24 maart 2016
7 april 2016
12 mei 2016
26 mei 2016
16 juni 2016
tijdstip steeds van 20.00-22.00 uur.
 
Ook zullen enkele tuinen bezocht worden om te zien hoe
de theorie er in de werkelijkheid uitziet, de data hiervoor
worden in overleg met de cursisten vastgesteld.
 
Locatie
Infoschuur GNR, Naarderweg 103a, Hilversum
 
Prijs
De cursus kost 70 euro voor 5 cursusavonden en de excur
sies. Dit is inclusief een cursusmap en het boek Diervrien
delijk tuinieren.
 
Aanmelden
Meer informatie en aanmelden via e-mail natuurcursus.
ivngooi@gmail.com
Zie ook http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken

ren. Er zaten mogelijk kleine mantelmeeuwen op het water
maar we konden ze niet met zekerheid determineren.
 
Uiteindelijk werden er 21 soorten genoteerd. Geen record
score, maar toch blijft een bezoek aan deze pier altijd wel
de moeite waard. Je weet nooit wat je er tegenkomt. Deze
keer hadden we de jan van gent als uitschieter.
 
Ik heb een korte filmimpressie op Youtube gezet van wat
er zoal op het strand vlakbij de zuidpier te zien was:
https://www.youtube.com/watch?v=EtwedEvqDGo
 
Willem-Jan Hoeffnagel
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Boekbespreking
Compact Gids Kruiden
Ook zo’n moeite met het onderscheid tussen de roze wilde
marjolein en de echte marjolein, of de paarse grote klis en
de daarop lijkende mariadistel? In de “Compact Gids
Kruiden” staan ze allemaal op één uitklapbare kaart, in
groepen georganiseerd op kleur. De roze bij de roze, en de
gele bij de gele. De blauwe bij de blauwe, de witte bij de
witte. Wie verder wil lezen kan terecht in het boekje zelf,
dat overigens met gemak in de kontzak past. Fijn en handig
voor in het veld. Van meer dan 180 kruiden uit België en
Nederland zijn er heldere beschrijvingen van de meest in
het oog springende kenmerken. Wie het kruid op kleur op
de kaart herkent, kan het gewas op naam terugvinden, om
vervolgens kennis te maken met de wetenschappelijke
naam daaronder. Dan volgt een beschrijving van de groot
te en het uiterlijk, waar het kruid voorkomt, om te eindigen
met het gebruik van de plant. De één wordt als spinazie
gegeten, de ander is voor de thee. Niet meer dan dat,
waarschuwt de auteur. De gids gaat nadrukkelijk niet over
de bereidingsmethoden, etc.of doses als het gaat om de
medicinale eigenschappen van kruiden. Raadpleeg daar
voor altijd een gekwalificeerde arts, schrijft hij nogal
dwingend. Dit zakgidsje is voor natuurliefhebbers, niet voor
kruidenvrouwtjes.

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel; uitgeverij Kosmos
Natuur, prijs € 9,99.
 
Harm Klinkenberg
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Activiteiten
De interne activiteiten van IVN en KNNV zijn over en weer toe
gankelijk voor leden en donateurs van beide verenigingen. Ze
worden ondermeer aangekondigd in De Grote Ratelaar en op de
websites van IVN en KNNV. Introducés zijn welkom.
 
Dit IVN/KNNV-jubileumjaar wil de werkgroep Contacten zich
focussen op interessante onderwerpen en het begrip duurzaam
heid, een kerntaak van onze IVN/KNNV afdelingen.
 
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 maart tot oktober kun je mee en
de excursies vinden om de week plaats. Meld je aan bij
Christine Tamminga (ctamminga@waldeck.demon.nl). Je
ontvangt dan vooraf de meest recente informatie over de
komende wandeling. Via de mail wordt ook afgestemd of
er voldoende animo voor de wandeling is.
De activiteiten van de floragroep worden door het IVN ge
organiseerd.
 
KNNV Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 3 januari 2016.
We verzamelen ons om 11.00 uur rond een KNNV-kopje
koffie/thee in restaurant ‘de Haven van Huizen’. Vervolgens
wandelen we naar de pier bij het randmeer om naar vogels
te kijken. Er is vaak heel wat te zien (eenden, ganzen en
soms een ijsvogel). Maar we zullen de weelderig groeiende
(korst)mossen niet vergeten. Na afloop kunnen we nog
opwarmen en lunchen. Dat is natuurlijk op eigen kosten.
Leuk om elkaar zo weer te zien en te spreken aan het begin
van een nieuw KNNV-jaar.
Locatie: Restaurant Haven van Huizen, Havenstraat 81, Huizen.
Aanvang: 11:00 uur. 
 
Nieuwjaarswandeling
Op zondag 10 januari 2016 om 13.30 uur maken we een winter
se wandeling we over de landgoederen Boekesteyn en Schaep en
Burgh.
Deze wandeling is speciaal voor alle leden, donateurs en
aanhang van IVN en KNNV. De gidsen nemen je mee in de
bijzonderheden van deze historische buitenplaatsen.
Deze wandeling is de aftrap van het Jubileumjaar. Na afloop
is er ruim gelegenheid om elkaar te spreken en om onder
het genot van een stuk taart en een beker warme chocola
goede voornemens voor 2016 uit te wisselen. Het bestuur
van IVN stelt het zeer op prijs je persoonlijk de hand te
kunnen drukken.
Deze gezellige middag vindt plaats bij het Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek van Natuurmonumenten te ’s-Graveland, waar
we gebruik mogen maken van de Eekhoornzaal.
 
Publieksexcursie
Zondag 17 januari 2016: 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 de herinrichting van het hele gebied ontwikkelt
de natuur zich in een hoog tempo, met bijzondere veras
singen.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerplaats ’t Bluk Laren.
 
 
 

 
Contactavond/Lezing
Maandag 18 januari 2016. Spreker Sander Koopman.
Eerste spreker van het nieuwe jaar is Sander Koopman.
Vanavond spit hij in de Gooise bodem om ons de exploita
tie en het gebruik van onze bodemgrondstoffen te laten
zien. En dan komt een boeiend verhaal naar boven!
In het verleden is de Gooise bodem op grote schaal afge
graven. Van grind- en leemkuilen op de heide tot diepe
zanderijen rondom Naarden. Al eeuwenlang was de Gooise
bodem een geliefde delfstof. In deze lezing maken we
kennis met de historische ontwikkeling van de zandafgra
vingen in onze regio en maken we een fototour langs de
belangrijkste afgravingen en zanderijen van het Gooi. Ook
komen aspecten als herinrichting en bescherming van het
zanderijenlandschap aan de orde. Een kennismaking met
een bijzonder en voor Nederland uniek landschapstype.
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang: 19.45 uur.
 
IVN/KNNV-ledenexcursie
Zondag 24 januari 2016: Mossenexcursie op de Zuiderheide met
Theo van Mens.
We gaan naar de Zuiderheide, naar de bossen, de heide en
de stuifzanden. We kijken niet alleen naar mossen, maar
ook naar de korstmossen die we daar zullen aantreffen. Zelf
neem ik de Basisgids korstmossen mee en de Veldgids en
de Basisgids mossen. Neem een loepje mee!
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij Geologisch Museum Hofland,
Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren . Vertrektijd: 10.00 uur.
 
Gooise landschapsdag
Zondag 7 februari 2016
Natuurdag met de gebruikers van de Infoschuur. Bijeen
komst met leden van andere natuurorganisaties in het
Gooi.
Nadere mededelingen volgen per nieuwsbrief.
 
Contactavond/Lezing
Maandag 15 februari 2016. Spreker Sanne van der Hout
De natuur als schatkist of als leermeester 
Hoe kunnen wij de aarde op duurzame wijze bewonen?
Geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de aarde door
menselijk toedoen, richten steeds meer wetenschappers,
ontwerpers en ingenieurs zich op de ontwikkeling van
duurzame of groene technieken, producten en toepassin
gen. Wetenschapsvelden als ‘ecological genomics’ en ‘bio
mimicry’ beloven een nieuwe relatie tussen mens en na
tuur mogelijk te maken. In plaats van de dynamiek van de
natuur te verstoren, laten zij zich inspireren door de ont
werpprincipes van de levende natuur zelf. Zo beloven zij
de balans te herstellen tussen wat de natuur geeft en wat
de mens neemt.
Sanne van der Hout is als onderzoeker biomedische ethiek
verbonden aan de Universiteit van Maastricht. In oktober
2014 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijme
gen op haar proefschrift It’s Alive! Ecological Genomics and
the Promise of a New Relationship with Nature. 
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang: 19.45 uur.
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IVN-jaarvergadering
We nodigen je uit voor de jaarvergadering van IVN op
donderdag 25 februari. In de Infoschuur vanaf 19.45 uur
blikken we terug op 2015 en kijken we vooruit naar het
komende jubileumjaar.
In tegenstelling tot wat je gewend bent, sturen we de
jaarstukken ter voorbereiding op de jaarvergadering dit jaar
via de Nieuwsbrief per mail aan je toe. Een reden waarom
we dit doen is dat dit een duurzame manier van verspreiden
is. Bovendien kunnen we het tijdpad tot de jaarvergadering
beter benutten.
Heb je toch behoefte aan een papieren exemplaar, bij
voorbeeld omdat je geen Nieuwsbrief via de mail ontvangt,
dan kun je dat laten weten aan Greet Harinck.
secr.ivngooi@gmail.com of
 
Fred Jansen

Deze avond zullen van de verschillende habitats steeds
twee vogelsoorten besproken worden die niet alleen ken
merkend zijn maar ook op elkaar lijken of vaak verward
worden. Misschien voor de één gesneden koek en voor de
ander een kennismaking. Tot slot van dit geheel zal nog
ingegaan worden op enkele kenmerkende soorten die
verdwenen zijn uit Het Gooi en in hoeverre er kansen zijn
om ze weer terug te krijgen.
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum. Aan
vang: 19.45 uur.
 
Publieksexcursie
Zondag 27 maart 2016: gezonde lucht, landgoed Zonnestraal. 
Liefhebbers van Natuur, historie en architectuur kunnen
hun hart ophalen bij de wandeling over landgoed Zonne
straal.
Het landgoed ligt in het Loosdrechtse bos. Het is een bos
gebied tussen de Hoornboegse heide en het veenweide-
plassengebied. Het landgoed wordt omgeven door 120 ha.
bos.
Temidden van dit bos ligt voormalig sanatorium Zonne
straal.
Rond 1900 was t.b.c een gevreesde ziekte, ook onder de
diamantbewerkers in Amsterdam. De stichting Diamant
bewerkers Koperen Stelen Fonfs (KSF, opgericht door Jan
van Zutphen) koopt het landgoed en geeft Jan Duiker, ar
chitect, opdracht een sanatorium te ontwerpen voor de
diamantbewerkers. Het wordt een complex van beton, veel
glas en dunne sponningen van staal. Dit alles uitgevoerd in
de kleuren wit en lichtblauw.
De natuur hier heeft vele veranderingen ondergaan: stuif
duinen, woeste heidegrond, productiebos en de Engelse
landschapsstijl met folly’s, waarvan vaag nog iets te zien
is. Vogels zijn hier volop te zien en te horen, het hele jaar
door.
Vertrekpunt 13.30 uur brasserie Zonnestraal.
 
Floragroep excursie
Zondag 3 april 2016 Kasteel Sypesteijn.
Verzamelen Nieuw Loosdrechtsedijk 150, Nieuw Loosdrecht.
Vertrektijd 10.00 uur.

Publieksexcursie
Zondag 21 februari 2016: Laarder Wasmeer (zie 17 januari).
 
Publieksexcursie
Zondag 28 februari 2016. Trappen op de berg.
Langzamerhand begint de natuur weer te ontwaken.
De blaadjes van de bomen gaan zich ontvouwen en de
knoppen springen langzaam open.
Dit alles is te zien in een mooi stuk bos met de bijzondere
namen als Trappenberg, Bikbergen, IJzerenveld en Lucht
kasteel en Vliegheide.
Waar komen die namen vandaan en wat betekenen ze?
Hoe heeft de natuur zich ontwikkeld en hoe leefde men
hier? We luisteren naar de vele vogels die zich hier ophou
den. Misschien zien we een eekhoorn en de herder met zijn
schapen. Als u van wandelen houdt, is het zeker de moeite
waard deze middag vrij te houden en met de IVN- gids mee
te lopen.
Vertrekpunt 13.30 uur parkeerplaats restaurant de Goede Gooier,
Crailoseweg 151, Blaricum. 
 
IVN/KNNV-ledenexcursie
Zondag 28 februari 2016: Knoppenexcursie met Jetse Jaarsma.
De Begraafsplaats Bussum is niet alleen een begraafplaats
maar eigenlijk ook een arboretum. De ideale plaats om de 
natuur in winterkleed  te bekijken en daarbij krijgen de
knoppen en knopschubben speciale aandacht! De perfecte
voorbereiding van bomen en struiken op het komende
seizoen is altijd weer indrukwekkend om te zien. Een blad
nog verborgen in de knop, windverstuivers die mogelijk al
in bloei zijn en nog veel meer.
We zullen dus weer eens zien dat veldbiologie in de winter
niet alleen beperkt is tot het kijken naar vogels!
Vertrekpunt: Parkeren aan Struikheiweg bij de Begraafplaats
Bussum, niet bij Bussum Zuid maar even verder rechts halver
wege richting zwembad. 
Vertrektijd: 10.00 uur
 
Floragroep excursie
Zondag 20 maart 2016: Pauls tuinreservaat.
We kunnen Pauls stinsenplanten en sleutelbloemen be
wonderen en er wordt voor koffie gezorgd. Ook wordt het
programma en de werkwijze van de floragroep doorgeno
men.
Verzamelen: Irisstraat 30, Bussum. Vertrektijd 10.00 uur.
 
Publieksexcursie
Zondag 20 maart 2016: Laarder Wasmeer (zie 17 januari).
 
Contactavond/Lezing in samenwerking met de IVN-
gidsenopleiding
Maandag 21 maart 2016. Spreker Paul van der Poel.
Habiwat? - Vogelduo's in Gooise streken!
Na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort werd
Het Gooi in rap tempo ontsloten. Door deze verbinding
streken forensen graag neer in deze regio. Mede door het
beschikbare schone grondwater vestigden zich allerlei
bedrijven. Door de NSF (Nederlandsche Seintoestellen Fa
briek), later Philips, ontwikkelde Hilversum zich tot om
roepcentrum. Ondanks de versnippering ten gevolge van
de enorme verstedelijking en de vele wegen, waaronder de
grote verkeersaders A1 en A27, zijn er nog prachtige parel
tjes natuur te vinden. Zo treffen we een verscheidenheid
aan habitats aan, van heidevelden, bossen, parken, engres
tanten, graslanden en water.

Stippellijn 1 kolom
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Dravende kudde reeën (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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