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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
IVN en KNNV samen in het jubileumjaar 2016
 
Het is 2016, IVN Gooi en Omstreken en KNNV Gooi vieren samen
jubileum, samen 150 jaar, waarvan de KNNV er 100 voor haar
rekening neemt en het IVN 50.
We gaan dit heugelijk feit gezamenlijk op zowel passende als
grootse wijze luister bijzetten. In dit jubileumnummer van de
Grote Ratelaar kunnen jullie een indruk krijgen van het jaarpro
gramma dat door de jubileumcommissie is voorgesteld en door
beide besturen is goedgekeurd.
 
Over het hele jaar verspreid zijn er activiteiten voor leden, dona
teurs en andere belangstellenden. We willen met name wijzen op
de jubileumdag op 18 juni en de 1000-soortendag op 27 en 28 mei.
Op de jubileumdag hopen we 150 leden, donateurs en hun part
ners op landgoed de Hoorneboeg te verwelkomen. Aan de
1000-soortendag wordt deelgenomen door leden van alle Gooise
natuur-verenigingen en werkgroepen rond Infoschuur het Gooi.
Ook bij de natuurcursussen, de excursies, het weekend, de con
tactavonden en de nascholingscursussen rekenen we op veel
enthousiaste deelnemers en belangstellenden.
Als voorzitters zijn we erg blij, dat het jubileumjaar het mogelijk
maakt de al toch al intensieve samenwerking verder uit te bou
wen.  Het is duidelijk dat we elkaar aanvullen zowel in activitei
ten, als in kennis en deskundigheid.
 
In de toekomst willen we door  samenwerking met andere na
tuurverenigingen, natuurwerkgroepen en beheersorganisaties,
de belangstelling voor en de kennis van de natuur verder uitdra
gen. Daarnaast willen we ons inzetten voor  duurzaam behoud
van de natuur in het Gooi en de wijdere wereld.
 
Wij wensen jullie een goed en inspirerend jubileumjaar 2016.
 
Ben van den Berg                              Ellie Fluitsma                  
                     
voorzitter IVN Gooi e.o.                                 (a.i.) voorzitter KNNV Gooi
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Ga je mee naar Teuven?
Speciaal omdat 2016 een jubileumjaar is, organiseren we
een weekend in België. We gaan naar Teuven in de Belgi
sche Voerstreek, van vrijdag 9 september tot en met zondag
11 september. Vlak over de grens maar toch op en top 
buitenland. Wat gaan we doen? We zijn nog bezig met de
invulling van het programma, maar we hebben het voor
nemen om één dag het Geuldal bij Plombières te bezoeken
(met de restanten van oude zinkertsmijnen en de bijzon
dere zinkflora) en één dag de hellingbossen van het Gulpdal
te verkennen, met fraaie vegetatiegradiënten als gevolg van
de verschillen in bodemsamenstelling. Uiteraard ontbreekt
de gebruikelijke lezing over de omgeving niet! Gezien het
heuvelachtige karakter van het landschap zullen we dit
keer uitsluitend wandelen.
 
Inschrijven
 
U kunt zich inschrijven bij Christine Tamminga, ctam
minga@waldeck.demon.nl. De deelnameprijs bedraagt
€ 110,- per persoon, direct bij inschrijving te voldoen. Logies
en maaltijden zijn inbegrepen. Vervoer heen en terug is
voor eigen rekening. Er is plaats voor maximaal 24 deelne
mers.
Bij je inschrijving doorgeven:
-Eventuele dieetwensen
-Eventueel bereid tot boodschappenvervoer J/N

-Huren van lakenpakket J/N (€ 8,- p.p.; door deelnemer zelf
te betalen)
 
De spelregels
 
-Direct bij inschrijving de deelnemersbijdrage van € 110,-
overmaken naar rekening NL90TRIO0391083988 t.n.v. IVN
Gooi e.o. te Bussum onder vermelding van Weekend Teu
ven.
-De inschrijvingen worden vastgelegd op volgorde van
aanmelding, dus wie het eerst komt,  die het eerst maalt.
-Deelname alleen voor volwassenen.
-Geen honden toegestaan.
-Een goede conditie is vereist gezien de hoogteverschillen
in het landschap.
-Als je je opgeeft dan verwachten we dat je het hele pro
gramma meedoet.
-Mocht je genoodzaakt zijn om onverhoopt je deelname te
annuleren, dan restitueren we je deelnemersbijdrage vol
gens de RECRON-voorwaarden voor annulering.
 
Namens de Weekendcommissie Buitenland,
 
Sander Koopman, Ans en Kees Oudshoorn, Christine
Tamminga
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Begin van IVN Gooi e.o.
Helemaal zeker weet ik het niet, maar de eerste stap naar
een IVN-afdeling in het Gooi is hoogstwaarschijnlijk gezet
door Jaap van Dijk. Jaap was stafmedewerker van Natuur
monumenten en daarnaast actief voor het NIVON en de
ANWB. Hij probeerde als secretaris van het landelijke IVN,
overal in het land IVN-afdelingen van de grond te krijgen.
Hij was een geweldige organisator en een idealist die ook
het oprichten van Bezoekerscentra promootte. In 1967
kwam hij, op weg naar bezoekerscentrum ‘De Foeke’, toen
nog in oprichting, door een auto-ongeluk om het leven.
 
Terug naar het begin
Rentmeester Boelen van het Goois Natuur Reservaat vroeg
mij om op 7 december 1965 om 16.00 uur op kantoor te zijn
voor een gesprek met Jaap van Dijk. Het ging over de op
richting van een IVN-afdeling in het Gooi. Van Dijk had
contacten met een aantal leden van het landelijke IVN en
andere natuurorganisaties, die in het Gooi woonde of actief
waren. Het gesprek verliep uitermate plezierig en zowel de
rentmeester als ik waren enthousiast. Ik werd ter plekke
verzocht om lid te worden en mee te doen namens het GNR.
Van Dijk benaderde na dit gesprek leden van Natuurmonu
menten, KNNV, Jeugdbonden en landelijke NM-leden.

Op 26 april 1966 volgde een vergadering voor deze genodig
den, waarin de oprichting van onze afdeling werd voorbe
reid. De oprichtingsvergadering werd gehouden  in de
Openbare Leeszaal aan de ‘s Gravelandseweg in Hilversum
op 16 mei 1966. Voor een 30-tal aanwezigen legde landelijk
secretaris Jaap van Dijk de doelstellingen van het IVN uit,
waarna staande de vergadering werd besloten tot oprich
ting van een Gooise afdeling.
Er werd een bestuur gevormd bestaande uit: Voorzitter de
heer Vroom, Vice-voorzitter Willems, Secretaris en pen
ningmeester Sikking en Tweede secretaris Jaspers. Algeme
ne bestuurs leden waren de heren Honig, De Beer en Oude
jans.
Waarbij ik, dit herlezend, me afvraag “waar waren de da
mes”? Zonder hen zou het IVN van nu niet kunnen bestaan!

Al snel waren er circa 40 leden. Er werd in september 1966
al gestart met een gidsencursus. De heer A.Willems, leraar
biologie aan het Alberdinck Thijm College aan de Emma
straat in Hilversum werd de docent en de cursus werd ook
bij hem op school gegeven. Hij vroeg Piet den Houter, een
zeer begeesterd natuurmens en tevens een uitstekend fil
mer en fotograaf, om hem bij te staan.
Die eerste cursus kende 14 avonden en drie excursies.
Jullie snappen, dat de natuurgids van toen niet meer te
vergelijken is met die van nu. Maar goed; de veertien
deelnemers kregen hun diploma en gingen als gids aan de
slag, waarmee het IVN-werk ook in het Gooi en omstreken
naar buiten trad.
 
Er kwamen startsubsidies van het IVN-hoofdbestuur (Fl.
50),  Goois Natuur Reservaat (Fl. 500) en, tot onze grote
vreugde, ook van zes Gooise gemeenten die samen Fl.
382.50 inbrachten. Hiermee konden de gidsencursus, 
nestkastprojecten, wandelactiviteiten, propaganda en
kindervakantiewerk worden opgestart en zo veroverde het
IVN  zich een degelijke plaats in de gemeenschap.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de eerste

tien, twintig jaar. Het was zo anders toen. Voornamen bij
voorbeeld werden niet gebruikt en de dames waren me
vrouw. Er moest een strabante dame als gids-in-opleiding,
Marianne Lucassen, aan te pas komen om de voornamen
in te voeren.

De eerste editie van een clubblad kon ik, ondanks zorgvul
dig vlooien in het archief, niet achterhalen. Het verscheen
al vrij kort na de oprichting. Er was in het blad soms plaats
voor humor (wat ik nu wel eens mis)  getuige het gedichtje
in het afscheidsnummer ter ere van twee pioniers van het
blad, Els den Houter en Jasper Kluit in 1997.
 
Een IVN-er uit Laren
Moest nodig uit de broek
Dook toen in een ruderale hoek
Geen acht slaand op gevaren
Zit nu op de brandnetelblaren.
 
Ik ben hiermee wel wat ver afgedwaald van de beginperio
de maar ik vond het versje te leuk om niet te gebruiken. 
Bovendien ben ik aan het eind van het verhaaltje. In het
archief kon ik totaal niets vinden van het allervroegste
begin, zoals in het eerste deel van dit verhaal is beschreven.
Ik ben dus bang dat dit in nevelen gehuld blijft. Maar de
IVN-ers van de latere generaties weten nu in elk geval hoe
het allemaal zo is gekomen.
Laten we nog lang IVN-er blijven!
 
Gerrit Jaspers
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Het kan altijd gek-
ker.
Heel lang geleden gingen net afgestudeerde gidsen zelf voor
het eerst met een groep mensen op stap. Die eerste keer
ging er altijd een ervaren natuurgids mee. Achter in de
groep en zwijgend!
In het Corversbos ging ik mee met zo'n jonge gids. Die
vertelde bij een open plek vol met Maagdenpalm met een
grote stronk in het midden met zwier dat die stronk het
restant was van een hele grote Maagdenpalm die daar
vroeger stond.
Ik heb nooit meer moeite gehad om mijn mond te houden
dan toen. Na afloop heb ik wel even met de gids gepraat.
Die kreeg een intens rode kleur!!
 
Gerrit Jaspers

Wat was ik jong in 1966 en Frank was nog veel jonger.
Trouwens met zeventig jaren en een heleboel hobby’s ben
je nog steeds een jonge kerel Frank !
Frank Sikking is het onderwerp van dit interview, maar dat
hadden jullie al begrepen.
Wij ontmoetten elkaar vijftig jaar geleden! Niet toevallig
want Frank was lid van het landelijk IVN en werd dus in
geschakeld bij het opzetten van een afdeling in het Gooi.
 
Maar laten we bij het begin beginnen. Zo hoort het toch?
Frank is een geboren Hilversummer, die al heel lang in
Naarden woont. Hij studeerde Biologie en wilde verder in
dat beroep. Er waren helaas geen kansen op die arbeids
markt. Leraar worden was een alternatief en met enige
moeite is hij dat ‘dan maar’ gaan doen. Tot zijn opluchting
ontdekte hij al snel dat dit een leuk vak is en dat hij er goed
in was. Hij is tot zijn pensioen leraar gebleven!
Ik ben alweer te ver. In de studietijd waren er ook hobby’s.
Het IVN met werkkampen en volksdansen!
Tijdens al die bezigheden kwam Elze nogal eens voorbij en
de liefde voor deze hobby’s sloeg ook over op deze prach
tige dame. Tot zijn geluk zag Elze ook wel iets in deze leraar
in wording. Het werd wat en dat is het nog steeds.
Ik ontmoette Elze soms bij haar thuis, bij Nel en Joop, als
we daar vergaderden met de Werkgroep wandelingen.
Gewoon een leuke meid! Ik vond het een heel goeie keus.
 
Jaap van Dijk was de man die probeerde nieuwe IVN-afde
lingen in het land op te richten. Helaas is hij veel te jong
verongelukt. In het Gooi was hij echter nog volop aanwezig.
Hij vroeg rentmeester Boelen van het GNR zich in te zetten
voor een Gooise afdeling.  Deze zei tegen mij “Moet jij doen”.
Frank was ook al benaderd en zo werd op een gegeven
moment  een aantal koppen bij elkaar gestoken en het
Gooise IVN op poten gezet.
 
In het eerste bestuur zat Frank als penningmeester en ik
als gewoon lid.  We volgden  de eerste gidsencursus, die  
geleid werd door  een biologieleraar met de naam Willem
se. Het ging  er anders toe dan nu. Wij werden binnen een
half jaar tot natuurgids opgeleid. Tja!
Gedurende tien jaar hield Frank de centjes bij en verzorgde
een keer of vijf de gidsencursus.  Op een gegeven moment 
trok hij zich terug. Hij had een drukke baan, andere hobby
’s (Moestuin, volleybal, natuurstudie) en een gezin met twee
kids.  De reden was echter vooral, dat een paar mensen hem
totaal niet lagen en dat er achter zijn rug om een nieuwe
gidsencursus was voorbereid.
Het leidde tot een definitieve stop. Gelukkig is hij wel altijd
lid van het IVN gebleven.
 
Een hoogtepunt in zijn IVN-dagen was de excursie bij het
Hilversums Wasmeer. Daar kwamen maar liefst 500 men
sen van Staatsbosbeheer kijken, hoe het er in het Gooi
uitzag. De kokmeeuwen waren er toen al en dat was wel
iets bijzonders want op het lange vlonder stond je midden
in de kolonie tussen de herrie en de poep!
Een ander hoogtepunt was, toen de duizendste gids uit onze
opleiding kwam.  Bert Garthof werd uitgenodigd, u kent
hem vast nog wel. Het was heel bijzonder en jij mocht hem
alles vragen!

Ook buiten de IVN waren er hoogtepunten, zoals de

Interview met Frank Sikking

Frank Sikking (foto: Harm Klinkenberg)

Herfstflora in Singer Laren en dat Frank bij het GNR een
groep van circa 50 vrijwilligers begeleid heeft. Het had niet
met het IVN van doen, maar wel met onze natuur en daar
mag Frank met recht heel trots op zijn, want er werden
bergen verzet!!
 
Gerrit Jaspers
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Interview met Gerrit Jaspers

achterkleinkinderen. Hij heeft naast natuur nog diverse
hobby's: tuin, biljarten, bridge, dagje uit en vakantie. Vol
leybal, vakanties met caravan en wintersport zijn er niet
meer bij.
Al 35 jaar schrijft Gerrit artikelen in de Gooi en Eemlander.
Ik kijk elke dinsdag uit naar zijn column, die een gevarieer
de en vaak ook kritische kijk geeft op de natuur en op het
Gooi.
 
Gerrit, ik hoop je nog jaren tegen te komen.
 
Frank Sikking
 
 

Gerrit Jasper (foto: Harm Klinkenberg)

Ik ken Gerrit nu ruim 50 jaar.
 

Ik ontmoette hem voor het eerst in Kortenhoef, bij Jaap van
Dijk (algemeen secretaris van het IVN en medewerker van
Natuurmonumenten), tijdens de voorbereidende bespre
king voor de oprichting van onze IVN-afdeling. We keken
uit over Het Hol, een prachtig moerasgebied.  
We ontmoetten elkaar vaak als bestuursleden gedurende
de eerste 10 jaren van de afdeling. Later kwamen we elkaar
incidenteel tegen, bijvoorbeeld tijdens een excursie voor
mijn biologieleerlingen, of in de GNR-werkschuur, die nu
onderdak biedt aan de Natuurwerkgroep Huizen.
De laatste 10 jaar zien we elkaar op GNR bijeenkomsten en
bij het overleg over het beheer van de leemkuilen op de
Tafelbergheide. Eén van de laatste plekken in het Gooi, waar
het Rozenkransje (Antennaria dioica) voorkomt.
 
We kennen Gerrit natuurlijk van de vele interviews in de
Ratelaar, maar wie is Gerrit Jaspers?
Nu 82 jaar geleden werd hij geboren in Lutten aan de De
demsvaart. Op een oude kaart staat het aangegeven: een
lintdorp langs de Dedemsvaart. Tegenwoordig is de De
demsvaart verdwenen.
De vader van Gerrit wilde dat hij het garagebedrijf zou
overnemen, maar Gerrit wilde al vanaf zijn 3e jaar boer
worden. Na de mulo ging Gerrit naar de landbouwschool
en liep daar stage bij Staatsbosbeheer. Het was zwaar
veldwerk maar de nieuwe werkmethoden waren interes
sant. Gewapend met deze kennis, kwam hij als assistent
boswachter in dienst bij particuliere landgoederen in Epe
en later in Drenthe. Hier kreeg hij de leiding over de bosar
beiders.

Na een sollicitatie bij het GNR, als assistent van de hoofd
boswachter werd hij aangenomen. Na een jaar wilde en
kreeg hij andere werkzaamheden: het maken van foto's,
dia's, tekeningen en wandelroutes. Later kwamen de be
zoeken door scholen; een hele generatie Gooiers heeft hij
rondgeleid. Daarnaast had Gerrit ook bijzondere taken.
Tijdens de Herfstflora in het Singer-museum te Laren en
later ook bij het 15-jarig bestaan van Hilvertshof, bouwden
we het hele reservaat op. Gerrit vormde als boswachter
algemene dienst", samen met de rentmeester, de hoofd
boswachter en een administrateur de staf van het GNR. Hij
werd ook beheerder van het kampeerterrein “de Franse
Kamp”.

In 1966 werd het IVN opgericht. Via het hoofdbestuur werd
aan het GNR gevraagd om een vertegenwoordiger. De
rentmeester vond dat Gerrit dat moest zijn en Gerrit wilde
wel. Na de oprichting kwam hij in het bestuur. Hij hield zich
met name bezig met het wandelingen. Na het doorlopen
van de eerste natuurgidsencursus werd hij natuurgids (had
hij de cursus wel nodig?).
In de loop der jaren is hij bij het IVN actief geweest voor
wandelingen, voorlichting en de redactie van de Kleine
ratelaar. Het redactiewerk heeft altijd volgehouden.

Wat moeten we verder weten van de altijd goedlachse
Gerrit Jaspers? Hij woont net buiten het Gooi (Eemnes). Hij
is vader van drie dochters, waarvan er één in Amerika
woont. Hij heeft acht kleinkinderen en binnenkort drie
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De gebieden

1000-Soortendagen in het Gooi: een te-
rugblik en een vooruitblik

gericht op het veilig stellen van de biodiversiteit in ons land.
Een belangrijke hoeksteen daarin is het beschermen, maar
ook het onderling verbinden van natuurgebieden om de
achteruitgang van soorten terug te dringen.

Biodiversiteit in het Gooi in acht aaneengeschakelde gebie
den
Hoe de ontwikkeling van het aantal dier- en plantensoorten
in het Gooi verloopt, kan onder meer door het organiseren
van 1000-soortendagen worden vastgesteld. In het Gooi
kennen we een groot aantal natuurgebieden, deels in ei
gendom en beheer bij het Goois Natuurreservaat of Vere
niging Natuurmonumenten. Er wordt gebouwd aan het ‘
Netwerk Natuur’, een fijnmazig netwerk van verbindingen
tussen natuurgebieden. Door dit netwerk worden de na
tuurgebieden uitgebreid en met elkaar verbonden.
De gekozen natuurgebieden (samen 225 ha) zijn met elkaar
verbonden door ecologische verbindingen, zoals de Natuur
brug bij Crailo. De gebieden vormen samen een verbinden
de schakel tussen het Naardermeer en de Heuvelrug. De
gebieden die zijn onderzocht (zie plattegrond) zijn: Laegies
kamp (1), Gijzenveen (2), Cruysbergen (3), Franse Kamphei
de (4), Spanderswoud (5), Zanderij Crailo (6) met de Natuur
brug (7) en De Snip (8).

Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 hebben de
natuurorganisaties van het Gooi op initiatief van de KNNV
afdeling Gooi een 1000-soortendag gehouden. Doel van
deze dag was het vaststellen van zoveel mogelijk soorten
planten en dieren in een aantal natuurgebieden in het Gooi.
Het thema van de dag was: ‘verbinding’. De organisatie
wilde met de 1000-soortendag een verbinding scheppen
tussen de natuurorganisaties in het Gooi, in een aantal met
elkaar verbonden natuurgebieden. Naar aanleiding van het
100-jarig jubileum van de KNNV Afdeling Gooi is het plan
opgevat om ook in 2016 weer een 1000-Soortendag te orga
niseren. Dit gaat gebeuren op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
a.s. Dezelfde gebieden als in 2014 zullen worden onderzocht
maar nu in een ander jaargetijde.

De 1000-soortendag in 2014
Alle natuurorganisaties in het Gooi deden mee aan deze
dag: KNNV, IVN, Vogelwerkgroep, Poelenwerkgroep,
Zoogdieren- (Marter- en Vleermuizen-) werkgroep en
Vlinder- en Libellenwerkgroep. Ook werd regelmatig op
individuele basis deelgenomen. Er werden soortgroepen
gevormd, elk onder leiding van een soortcoördinator. Uit
eindelijk deden ca. 75 vrijwilligers mee, waaronder ook
vrijwilligers die zich met het invoeren van de soortenlijsten
bezighielden die de hele dag door werden aangeboden door
de deelnemers. De soorten konden worden ingevoerd op
een speciale plek binnen waarneming.nl (http://gooi.
waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.php). De invoer van
de waargenomen soorten kon hiermee zelfs continu door
de deelnemers worden gevolgd.
Onmisbaar was de professionele en enthousiaste onder
steuning van Goois Natuurreservaat en Vereniging Natuur
monumenten. Daarnaast hebben ook medewerkers van
landelijke organisaties zoals Naturalis, RAVON en de
Vlinderstichting ons bij het onderzoek met hun kennis
bijgestaan.

Biodiversiteit in Nederland
De 1000-soortendag is een concept dat in 2010 in het ‘Jaar
van de Biodiversiteit’ in Nederland is ontstaan. De biodi
versiteit in Nederland, kort gezegd het aantal dier- en
plantensoorten, staat zwaar onder druk. Als voorbeeld: in
1950 waren er in Nederland ongeveer 1400 soorten planten.
Daarvan zijn er in een halve eeuw bijna 100 soorten uitge
storven en 500 soorten sterk in aantal achteruit gegaan. Een
vergelijkbare trend is waarneembaar voor vogels en diver
se andere soortgroepen. Het Nederlands natuurbeleid is
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Agaatvlinder (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

Het weer
In dit warmste jaar ooit was nota bene augustus één van
de koelste en natste maanden. In de week voorafgaand aan
de 1000-soortendag was het uitermate regenachtig, met
veel wind en koele nachten. De avond van 16 augustus was
onverwacht zonnig en helder, maar koel. Op 17 augustus
was het vochtig en bewolkt, maar overwegend droog. De
middag eindigde echter met een forse stortbui!

14 uur soorten jagen
Op zaterdag 16 augustus vond de aftrap plaats om 21.00
uur. Tijdens deze avond en nacht zijn tot ca. 01.30 uur alle
soorten nachtvlinders, vleermuizen en uilen gelokt, beluis
terd en geteld.
Op zondag 17 augustus zijn de dier- en plantensoorten die
overdag zijn te zien genoteerd. Er is om 06.00 uur gestart
met de laatste uilen en vleermuizen. Op de Natuurbrug zijn
vanaf 06.00 uur trekvogels geteld en is gestart met het in
ventariseren van de overige gebieden. Om 17.00 uur sloten
we de 1000-soortendag gezamenlijk af. In totaal hebben we
met elkaar 14 uur in zeven van de mooiste natuurgebieden
in het Gooi naar planten en dieren kunnen kijken.

Beschouwing van de resultaten
In de twee figuren worden de resultaten gepresenteerd van
onze waarnemingen uit het Gooi en de verdeling van
soorten in Nederland.
Opvallend is het grote aantal soorten Planten, Paddenstoe
len, Mossen, ‘Algen, wieren etc.’, Vogels en Nachtvlinders.
Toevallig of niet, dit zijn de soortgroepen waar wij ons in
het Gooi veel mee bezig houden. Vooral bij de Vogels (38%)
en de Planten (24%) zien we dat er relatief veel soorten zijn
gevonden. Er zijn ook veel Paddenstoelen gevonden, maar
daarbij is het percentage juist erg laag (1%), omdat er zoveel
verschillende soorten zijn.
Het aantal bij de andere soortengroepen is duidelijk min
der. Hoe zit dat dan bij de Zoogdieren, de ‘Libellen en

Vlinders’ en de ‘Reptielen en amfibieën’? Ook hier zijn
Gooise werkgroepen intensief mee bezig. In deze soortgroe
pen zitten echter relatief weinig soorten. Opvallend zijn
steeds de grote percentages gevonden uit het landelijke
assortiment. Dat komt door de grote kennis en inzet van
de deelnemers uit de betreffende werkgroepen. Bij ‘Sprink
hanen en krekels’ zien we dat er wel 15 soorten zijn gevon
den, 33% van die in Nederland en bij de ‘Vissen’ respectie
velijk 9 soorten, 9%. Hier gaat het om de deskundige inzet
van individuele deelnemers.
Een aantal soortgroepen is duidelijk onderbelicht als je ziet
wat hun aandeel is in de biodiversiteit van Nederland. Wat
dacht u van ‘Vliegen en Muggen’, ‘Bijen, wespen en mieren’,
Kevers, ‘Wantsen, cicaden en plantenluizen’ en andere
Geleedpotigen. Het lijkt ons goed om daar in de regio meer
aandacht aan te besteden. Het wordt tijd voor een werk
groep Geleedpotigen of Insecten!

De 1000-soortendag in 2016
In 2016 gaan we op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei een poging
wagen om dit aantal te overtreffen. Het motto is deze keer
“Samen er op uit”. Om een gedeeltelijke vergelijking te
kunnen maken worden dezelfde gebied geïnventariseerd,
maar wel in een ander jaargetijde. Dit zal dus duidelijk
verschillen gaan opleveren aangezien veel soorten sei
zoensafhankelijk voorkomen. Bepaalde zomersoorten die
in 2014  waargenomen werden zullen we waarschijnlijk
niet vinden en andere soorten die in het voorjaar voorko
men juist wel. Het gaat dus spannend worden of er veel
nieuwe soorten gezien worden en welke juist niet worden
waargenomen.

De gegevens worden weer verzameld in waarneming.nl (via
knnvgooi.waarneming.nl zowel via PC als via smartphone
(de app obsMapp)). De resultaten kunnen bekeken worden
via: http://knnvgooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.
php

Wilt u meer informatie over deze dag of wilt u graag mee
doen dan kunt u een bericht te sturen naar: w.j.a.hoeffna
gel@hccnet.nl.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
Fred van Klaveren
Theo van Mens
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Zorg dat je erbij komt

Wie helpt met PR
en Verkoop?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de groep
die voor de PR en Verkoop zorgt heeft in de maanden mei
en juni (en evt. ook in augustus en september) hulp nodig.
Wij zijn een groep van zes betrokken IVN’ers die elke maand
bij de wandelingen de informatiewagen bemensen en op
uitnodiging een info-kraam verzorgen. Wij voldoen graag
aan de vraag, omdat we het belangrijk vinden dat we het
IVN en de KNNV kunnen promoten namens onze afdeling
en ons werk onder de aandacht kunnen brengen.

In mei zijn er drie aanvragen voor een kraam en in juni vier.
Omdat ook leden van onze groep met vakantie gaan en veel
handen lichter werk maken zijn wij op zoek naar IVN- en
KNNV-leden die ons willen helpen, al is het maar één
dagdeel eenmalig. Wij zijn met elk aanbod blij. Wil je eens
kijken of deze taak wat voor je is dan is het ook een uitge
lezen moment om er eens bij te zijn om te zien of het wat
voor je is. Wij bieden je een gezellig paar uurtjes en een
mooie gelegenheid om jouw verhaal over IVN en/of KNNV
kwijt te kunnen.

Het gaat om de volgende data: 14-5, 22-5, 28-5, schaap
scheerdersfeest (in 1e weekend van juni, zaterdag of zon
dag), 12-6, 18-6 (jubileumdag), Volkstuinvereniging Naar
den (juni, maar datum nog niet bekend), 21-8 en 25-9.
U kunt zich telefonisch aanmelden op nummer 0294 264623
of per email: ellavandongen@gmail.com.
We horen graag van jullie!

Wil, Saskia, Robert, Marijke, Greet en Ella

Hoe en waarom bij het IVN
Op mijn vraag aan een aantal mensen hoe ze het IVN
hebben leren kennen kreeg ik soms verrassende antwoor
den.

Een bloemlezing daaruit:
 
- Enige tijd geleden verloor ik door reorganisatie mijn werk
in de ICT. Ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen bij GNR.
Via onze vrijwilligersgroep hoorde ik van de opleiding tot
natuurgids bij het IVN……..
 
- In 1998 studeerde ik af in  milieukunde aan de Universiteit
Utrecht. Het vinden van een baan in dit vak was geen sine
cure! Ik had al wel meegekregen dat er een vereniging IVN
was die iets met natuur- en milieueducatie deed; maar wat
precies? Kort daarna las ik de aankondiging van de start
van een nieuwe Natuurgidsencursus in het Gooi, september
1998. Ik heb me direct ingeschreven en de cursus succesvol
afgerond……
 
- Ik ben via een collega en ook via de krant met het IVN in
aanraking gekomen. Ook heb ik zelf altijd héél veel genoten
van het struinen tussen de plantjes en het leek mij leuk om
het aan kinderen over te brengen. Dit alles was voor mij de
reden om de gidsencursus te gaan volgen………..
 
- Marijke Vooren, die ik ken van de roeivereniging, opperde
dat de natuurgidsencursus misschien wel wat voor mij zou
zijn. Ik ben ooit afgestudeerd als (medisch)bioloog, maar
heb daar beroepsmatig helaas nooit iets mee kunnen doen.
Veel van de lessen vond ik erg interessant. Er zat ook wel
eens een wat mindere tussen, maar het contact met de
andere cursisten en de docenten maakte zo'n avond
meestal toch nog de moeite waard. Petje af trouwens voor
het docententeam; wat steken die mensen er een hoop tijd
en energie in! Ik ben blij dat ik deze cursus gedaan heb,
maar ook dat het er bijna op zit, want het was al met al best
een pittig traject…….
 
- Toen mijn kinderen op de kleuterschool zaten kwamen
een paar dames van het IVN op bezoek om met de kinderen
het Kabouterpad te doen. Dat vond ik zo leuk dat ik dacht,
dat wil ik ook. Kort daarna ben ik naar Hilversum verhuisd
en zag de oproep voor de gidsencursus en heb me meteen
ingeschreven……….
 
- Via Natuurmonumenten Bezoekerscentrum gidste ik op
de buitenplaatsen. Dat bracht mij ertoe de gidsencursus bij
het IVN te gaan volgen. Ik gids daar nog steeds, heb pretti
ge collega’s en een zeer geïnteresseerd publiek…….
 
- Ik begon met de gidsencursus in 2011. Ik had er al lang zin
in en greep mijn kans. Vooral de ‘buitenexcursies’ vond ik
fantastisch, alles wat we tijdens de avondlessen te horen
kregen werd visueel gemaakt.
De cursus heeft  mijn horizon verbreed op velerlei gebied.
Als logisch vervolg kwam ik na de cursus bij de werkgroe
pen wandelingen en de florawerkgroep. Het fijne  contact
met collega’s en publiek is een bijkomend  belangrijk
aspect……
 
- Een rondreis in Finland bracht mij ertoe om de natuurgid

sencursus te gaan volgen.
Ik was zo onder de indruk van de natuur daar, de schone
lucht en de invloed van de natuur op de mens. Bij Koli,
bovenop een berg, heeft bijvoorbeeld Sibelius een vleugel
laten komen. Kijkend op het meer is hij gaan componeren.
En de schilder Gallen-Kallela heeft midden in de natuur in
Fins Karelië, het Finse epos Kalevala geschilderd. Na de
vakantie ben ik op zoek gegaan naar de opleiding en deze
bleek ‘toevallig’ net weer geopend voor nieuwe inschrijvin
gen……..
 
- Toen ik jong was wilde ik graag  bioloog worden. Uitein
delijk kwam ik in de tuinarchitectuur terecht. Maar de
natuur trekt nog altijd.

- Voor mijn werk bij de gemeente Bussum houd ik mij o.a.
bezig met de flora en faunawet en zag ik 2 jaar geleden een
advertentie voor de opleiding tot natuurgids. Om beter
thuis te raken in de natuur in het Gooi heb ik mij ingeschre
ven voor de cursus. Samen met ca. 22 andere cursisten zijn
we bijna bij de afronding. De cursus is leuk en gevarieerd.
Ik heb mij ingeschreven om na afronding van de cursus een
aantal zondagen per jaar bij de schaapskudde te helpen. Ik
hoop jullie daar te zien!......

Jaap van der Vliet
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Wat bind je aan de KNNV?
* Oud penningmeester Netty Allan, lid sinds 1972, vertelt
dat de bomenexcursies onder leiding van de heer Contant
een genot waren om mee te maken. De heer Contant was
onderwijzer en kon geweldig vertellen en had veel natuur
kennis. Elke laatste zaterdag van de maand was er een
bomenexcursie. Netty heeft er veel geleerd over bomen,
naast de kennis die ze al bezat. Het was een heerlijke tijd.
Nu kleedt ze deze activiteiten anders in. Ze probeert een
clubje ouderen te interesseren voor de natuur door ze te
wijzen op mooie bomen en planten en hierover te vertellen.
 
* Ik ben lid geworden van de KNNV omdat mijn zus het me
aanraadde. Leuk met excursies en samen met anderen
kijken naar alles wat leeft en groeit. Ik ben dan wel biologe,
maar op het gebied van de plantensystematiek van tropi
sche planten. Nederlandse planten kende ik niet vanuit
mijn studie. Ik ging voor Floron en voor GNR inventariseren
en ik heb veel excursies geleid. Ik doe nog steeds graag mee
met de club. Je leert van elkaar bij de KNNV.’
 
* Natuur en het vrijwilligerswerk in de natuur hebben Tilly
van den Hoek doen besluiten om lid te worden. Ze geniet
er vooral van als tijdens de excursies verrassende ontdek
kingen worden gedaan, waaraan door de deelnemers van
de excursie gepuzzeld moet worden met gebruik van de
meegebrachte veldgidsen. Tilly maakte vroeger het excur
sieprogramma en organiseerde samen met Jos Ketelaar
weekenden. In het kader van de 1000-soortendag, verzint
ze nog even de slogan: “Dag en nacht houdt de KNNV je
bezig”.
 
* Biologie had altijd mijn interesse, maar mijn werk lag op
een ander terrein. Ik kan jaloers zijn op natuurliefhebbers
die veldbiologie al vanaf hun jeugd praktiseren. Ik ben laat
begonnen, vooral op internet en in boeken. Ik ben lid van
de KNNV om er samen met anderen op uit te gaan en van
anderen te leren. En dat kan, want men gaat tot op het
detail. Er wordt veel gedetermineerd en het is gezellig. We
genieten ervan. Nu ik vrijwel met pensioen ben, ga ik mijn
kennis verder opbouwen met cursussen. Die kennis kun
nen we dan weer samen in het veld gebruiken.
 
* Mijn man zat al bij de KNNV en we gaan er meestal samen
op uit. We doen ook graag mee aan de door de landelijke
KNNV georganiseerde kampen/vakanties, ook in het bui
tenland. Vogels, reptielen en hagedissen hebben mijn

grootste belangstelling. We gaan er vaak met ons tweetjes
op uit, maar ook in excursies met anderen. Je leert dan van
elkaar en ziet ook weer planten en dieren waar je zelf niet
zo mee bezig bent. Ook zo’n 1000-soortendag is erg leuk en
inventarisaties zijn belangrijk voor natuurbescherming.
 
*Koos Meesters heeft het lidmaatschap van de KNNV opge
pakt omdat hij werd gevraagd door iemand die lid is van
de afdeling. Samen waren zij lid geweest van de NJN. “Na
tuurstudie is leuker met elkaar” volgens Koos “Je leert je
omgeving beter kennen”. Koos was onze laatste voorzitter,
de functie van voorzitter is nog steeds vacant.
 
*Ik keek al op mijn 6de, vanuit het bootje van mijn vader,
naar vogeltjes bij de Loosdrechtse plassen. En tekende er
velen. In een moeilijke periode van mijn leven, zo’n 45 jaar
geleden, werd ik lid van de KNNV op advies van een tante.
De eerste excursie was gericht paddenstoelen en latere
excursies gingen over planten, mossen, korstmossen, in
secten en zelfs geologie. De excursieleiders waren oude
rotten in hun hobby’s, die je meesleepte in hun observaties
en verhalen. Er zijn nog steeds van dit soort leden die de
KNNV inhoudelijk trekken. Zo kwam ik op KNNV-kamp in
Spanje iemand tegen die zich volledig richtte op snuitke
vers en dat is heerlijk om mee te maken. Dat probeer ik zelf
ook na te streven met bijvoorbeeld vogels 
 
* Hans van Genderen is na het verlaten van de NJN in 1965
lid geworden. Bij de NJN ben je dan “Ouwe sok”. De vader
van Hans heeft de NJN afdeling in het Gooi opgericht. “In
het Gooi heb je mooie natuurgebieden. Omdat ik lang in
Hilversum heb gewoond, ken ik die gebieden goed. Ik vind
het Gooi aantrekkelijk om op excursie te gaan. Vroeger thuis
was het een komen en gaan van biologen en ik ben ook
getrouwd met een biologe. We gaan vaak samen op pad.
Dat heeft wel invloed op mijn deelname aan de KNNV-
excursies. Met de KNNV op pad, betekent niet met de fa
milie op pad en daar hecht ik toch grote waarde aan”. Hans
is actief geweest voor de Landelijke KNNV en heeft veel met
Geert van Poelgeest, de huidige voorzitter van de Beleids
raad,  opgetrokken. Op mijn vraag wat er gebeurd is met de
betrokkenheid van de KNNV afdeling Gooi bij de Costerus
tuin, heeft hij wel een theorie. Zijn ervaring is dat een ac
tiviteit gedragen door een individu niet voortgezet wordt
door andere afdelingsleden als dat individu wegvalt, omdat
niet goed beschreven is hoe de activiteit moet worden
voortgezet. Iets waar we de komende 100 jaar alert op
moeten zijn.
 

Gekraagde aardster (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

Ringslang (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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KNNV afdeling Gooi,  100 jaar in
vogelvlucht

derwijs. Allemaal wilden zij de natuur in de breedste zin
van het woord bij een groot publiek over het voetlicht
brengen. De heer Roelants was bijvoorbeeld leerkracht op
de HBS en het gemeentelijk Gymnasium. Op beide scholen
richtte hij een uitgebreide collectie planten, dieren en ge
steenten in. In 1920 had de N.N.V. een goedlopende junio
renafdeling. In datzelfde jaar boekte onze vereniging één
van haar grootste successen. Op het terrein tussen Heeren-
en de Veerstraat werd een “Hortus Hilversumensis” inge
richt, een heuse botanische tuin. Bij de verwezenlijking van
deze tuin, duiken steeds de namen van Christiaan Raad en
vooral ook die van Jan Costerus op in de ‘Gooi en Eemlan
der’. In amper 4 jaar tijd realiseerde het bestuur van de
NNV, wat zij zich in 1916 had voorgenomen: ‘een eigen na
tuurhistorisch terrein bij wijze van permanente biologische ten
toonstelling der flora van ons land’. Zonder de inspanningen
van Jan Costerus, zou deze tuin waarschijnlijk niet hebben
bestaan. Negen jaar later werd de tuin ter gelegenheid van
de 80e verjaardag van Dr. J.C. Costerus verplaatst naar de
Zonnelaan en aanzienlijk vergroot. De tuin kreeg een
nieuwe naam: “Costerustuin”.
  
In 1926 vierde onze afdeling zijn 10-jarig bestaan. Voorzit
ter Chr. H.J. Raad huldigde de oprichtster mejuffrouw M.
van Suchtelen: “Zij was het, die met medewerking van een klein
groepje natuurvrienden alles tot stand bracht en gedurende een
reeks van Jaren het secretariaat vervulde”. Na deze rede nam
M. van Suchtelen het woord. “Zij noemde de heeren Costerus,
Dreves Uitterdijk, Raad en Roelant,  haar raadgevers in den
eersten, moeilijken tijd; bij geen van hen klopte zij ooit tevergeefs
om hulp aan. Daarom kan zij met een gevoel van groote dank
baarheid op al die jaren terugzien”
 
Toch bleef de zon niet constant schijnen voor de  N.N.V.
 Eind 1929 was er een beurskrach in New York.  Deze bracht
een sneeuwbaleffect teweeg, dat ook de Nederlandse eco
nomie meesleurde naar een ongekend dieptepunt. Dit had
desastreuse gevolgen voor het verenigingsleven. In notulen
van begin jaren dertig valt te lezen dat zelfs trouwe leden
hun lidmaatschap niet meer op konden brengen en derhal
ve opzegden. Het ledental van onze vereniging liep sterk
terug. In 1940 brak de oorlog uit, Aanvankelijk bleef de
vereniging nog als vanouds functioneren.
 
In het jaarverslag van 1943 beklaagt het bestuur zich over
het feit dat de avonden weinig bezocht worden en er
minder excursies zijn gehouden. ‘Men schijnt de fiets te
sparen, voor zover men die nog heeft’. Ook de verduisterings
regels zijn dusdanig streng dat men het risico niet durft te
nemen om er ’s-avonds nog op uit te gaan.
 
De jaren 1944 en 1945 zijn in één jaarverslag vervat. Eén
van onze leden  is door de Duitsers bij De Woeste Hoeve
gefusilleerd. De voorzitter van de NNV, Christiaan Raad,
wordt na de oorlog geïnterneerd, vanwege zijn politieke
inzichten in de oorlog. Een triest einde van een tijdperk.
 

Het valt niet mee om een periode van 100 jaar samen te
vatten. Anders dan bij het IVN leeft er uit de beginperiode
van onze KNNV-afdeling niemand meer.  Dus we moesten
eerst in de archieven duiken. Dankzij de goede zorgen van
ons erelid Betty Coops zijn enkele jaren geleden veel ver
slagen van vergaderingen, oude excursieprogramma’s en
andere belangrijke stukken geordend en overgedragen aan
het Streekarchief in Hilversum. Jetse en ik hebben daarom
een bezoek gebracht aan dit archief. Wij dachten daar een
paar uurtjes, zoet te zijn, maar het werd een hele dag en
aan het eind van die dag hadden we slechts een topje van
de archiefberg gezien. De computer bestond duidelijk nog
niet in de eerste decennia van onze vereniging. Het grootste
deel van de verslagen is handgeschreven en niet altijd even
vlot leesbaar. Erger is echter dat veel oude stukken er ge
woon niet meer zijn. Het archief van onze afdeling begint
eigenlijk rond 1929, een gat van maar liefst dertien jaar
sinds de oprichting. Aan het einde van ons bezoek wisten
we nog niet eens wanneer onze afdeling was opgericht. 
Wel werd ergens gerefereerd aan het 10-jarig bestaan van
de vereniging in 1926 en ook vermeldden notulen uit 1934
de verhuizing van de oprichtster van onze afdeling, mejuf
frouw M. van Suchtelen, naar een rusthuis in Velp.
 
Na geduldig zoekwerk konden we het geboortekaartje van
onze afdeling achterhalen in de Gooi en Eemlander van
woensdag 19 juli 1916.
“In het gebouw “De Vereeniging”- alhier werd Zaterdagavond
opgericht de afdeeling Hilversum der Nederl. Natuurhistorische
Vereeniging. Daar vele belangstellenden reeds uit-stedig bleken,
was de bijeenkomst slechts matig bezocht, doch alle aanwezigen
traden als lid toe. Met het oog op de vele inrichtingen van onder
wijs alhier, stelt men zich, behalve excur-sies en bijeenkomsten,
ook voor te streven naar een eigen natuurhistorisch terrein bij
wijze van permanente biologische tentoonstelling der flora van
ons land en zoo mogelijk ter verbreiding veler zeldzaamheden op
verschillende punten van het Gooi. Het voorloopig bestuur mej.
M. van Suchtelen, H. W. M. Roelants en Dreves Uitterdijk werd
staande de vergadering in zijn functie bevestigd”.
 
Onze KNNV-afdeling werd  dus op de avond van 15 juli 1916
opgericht. De vereniging sloot zijn eerste jaar af met 69
leden. Een lidmaatschap kostte toen hfl 2,50. Dat lijkt
weinig, maar omgerekend naar nu komt het ongeveer neer
op 45 Euro. Je realiseert je eigenlijk niet, dat we door de
jaren heen iets goedkoper geworden zijn.
 
De jonge afdeling was in haar eerste jaren bijzonder actief.
De vereniging kreeg een nieuwe voorzitter Dr. J.C. Costerus.
Er werden excursies verzorgd op het gebied van vogels en
insecten onder de deskundige leiding van de heer Christi
aan H.J. Raad. Er werden paddenstoelen verzameld en
tentoongesteld, voor een breed publiek en er werden bota
nische uitjes georganiseerd onder de enthousiaste leiding
van dhr. Dreves Uitterdijk.
 
Veel bestuursleden, zoals mej. M. van Suchtelen, H. W. M.
Roelants, Chr. Raad en Dr. Costerus,  kwamen uit het on
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Klimop-sop oftewel
afwasmiddel van he-
dera.
Wist je dat je van die woekerende klimop in je tuin afwas
middel kunt maken?
Er zitten saponinen in deze plant, dat zijn stoffen met een
 zeepachtige werking.
Pluk 50 gram klimopblad zonder steeltje.
Voeg blad en 900 ml water bij elkaar in de keukenmachine
en mix.
Giet over in een pan en kook gedurende 2 minuten.
Laat afkoelen.
Zeef door een theedoek.
Omdat dit afwasmiddel wat aanslag kan achterlaten is het
handig het sap van 1 citroen of 50 ml natuurazijn toe te
voegen.
Let op: klimopsop schuimt niet!
Dit afwasmiddel is een paar weken houdbaar.
Ga jij de volgende keer je tuin in? Of koop je een nieuwe fles?
 
Milieuvriendelijke groet,
Juffertje in het Groen
 

Na de oorlog nam het ledental dat sinds de crisis was te
ruggelopen tot 60, snel toe tot 120. Er kwam een nieuw
bestuur, aanvankelijk onder leiding van de heer K. Perk en
een jaar later onder de inspirerende leiding van J. Frencken. 
Er worden diverse werkgroepen gevormd om excursielei
ders te krijgen en om aantrekkelijker te worden voor oud-
NJNers.  Zo wordt er gezamenlijk met de NJN een planten
groep, een paddenstoelengroep een insectengroep, een
hydrobiologiegroep en een vogelgroep gevormd. In  het
jaarverslag van 1946, staat te lezen dat men kon genieten
van de mooie uitzichten die ontstaan waren, doordat in de
oorlog zoveel bomen waren verdwenen. Over positief
denken gesproken!
 
Excursies mochten weer, er werden er jaarlijks 40 tot 50
georganiseerd. De excursies hadden een ander karakter
dan dat we nu gewend zijn. Men vertrok vaak rond 10.00
uur, te voet of  te fiets, broodje mee en rond 17.00 uur was
de excursie dan afgelopen. In 1947 ging men bijvoorbeeld
op excursie naar het Spanderswoud.  De excursie begon om
4.00 uur ’s-morgens en er waren maar liefst 30 deelnemers.
Tegenwoordig vinden we een excursie van drie uur al lang,
wat een watjes zijn we geworden. De fotografie werd
langzaam aan ook voor de gewone man bereikbaar. In 1949
werd er gestart met een fotoalbum voor onze afdeling. Het
album is nog steeds in het bezit van de Vereniging en loopt
door tot 1992.  Er werd samenwerking gezocht met de
volksuniversiteit en de weer- en sterrenkundige kring  Dit
leidde in 1953 tot een gezamenlijk blad “Universum”. De
samenwerking duurde tot 1960, waarna de KNNV  haar
convocatie weer in eigen beheer ging uitgeven, om kosten
te besparen. In dat jaar werd onder leiding van de charis
matische voorzitter van de landelijke KNNV, Jan Nijkamp
het initiatief genomen voor een nieuwe vereniging. Een
vereniging die gewone mensen het wonder wil leren zien
van de gewone natuur, die dagelijks om ons heen is. Een
nieuwe vereniging met een nieuwe naam IVN.  Het idee
wordt ook hier in het Gooi van harte omarmd, getuige on
derstaande oproep van onze voorzitter, Jan Frencken in ons
50e jubileumjaar 1966.
 
“Gaarne nog Uw aandacht voor het volgende: Op Maandag 16
Mei a.s. zal er een IVN-oprichtingsbijeenkomst gehouden worden
in de Openbare Leeszaal (in ons lezingenzaaltje) aan de 's-Gra
velandseweg om 8 uur. Het Oprichtingscomité zal trachten een
afdeling Hilversum e.o. van het I.V.N. op te richten. Uw aanwe
zigheid en hulp zal daarbij zeer op prijs gesteld worden. Op die
avond zal een voorlopig bestuur worden aangewezen. Candidaten
voor dit bestuur wordt verzocht zich in verbinding te stellen met
de heer F.Sikking, Heidestraat 17 te Hilversum (het voorlopig
correspondentie-adres) of met de heer J.Frencken. Het doel van de
IVN is de educatieve natuurbescherming in meer georganiseerd
verband te kunnen aanpakken. Het Oprichtingscomité bestaat uit
de heren: J.Frencken, P.Honig, G.Jaspers, L.Oudejans, F.Sikking
en A.Willems.  Ongetwijfeld zullen er in onze gelederen mensen
zijn die bereid zijn mee te helpen bij een definitieve oprichting van
de afdeling Hilversum e.c. Wij rekenen op Uw medewerking!”
 
Op 18 november 1966 vierde onze vereniging het vijftig jarig
bestaan op geheel eigen bescheiden wijze met een film
avond: “. We hebben de bekende vogelcineast de heer JAN P.
STRIJBOS bereid gevonden naar Hilversum te komen om zijn
Texel-film te vertonen. Omdat we een Nederlandse vereniging zijn
hebben we gemeend een Nederlands onderwerp te moeten kiezen
uit de vele interessante films waarover de heer Strijbos beschikt.”
 

Het ging goed met onze afdeling in deze jaren, het ledental
groeide gestaag tot 250 begin jaren 70. We beschikten over
een groot aantal specialisten op het gebied van hogere
planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, insecten,
waterdieren, schelp- en schaaldieren en geologie.
 
Nu, veertig jaar later, staan we voor nieuwe uitdagingen 
Er is landelijk een tendens te zien, dat verenigingen meer
moeite hebben met het vinden en behouden van leden.
Onze KNNV afdeling is helaas geen uitzondering. De ver
grijzing in onze vereniging slaat toe en de maatschappij
wordt individualistischer. De wereld om ons heen veran
dert sneller dan ooit en steeds meer nieuwe  media zijn
beschikbaar. Ook neemt de afstand tussen mens en natuur
toe.
Als fruit niet uit een supermarkt komt, maar aan een boom
hangt durven mensen het niet te eten. Het is niet meer
vanzelfsprekend dat een kind van nu weet hoe een paar
denbloem er uit ziet. Het is een uitdaging mensen weer met
verwondering naar de natuur om zich heen te leren kijken.
Natuur is geen bedreiging, niet iets om alleen van achter
een beeldscherm te bekijken.
 
Natuur is mooi en wij maken er deel van uit. Misschien is
de KNNV alleen te klein, om deze boodschap over het
voetlicht te krijgen, maar samen met IVN en andere groe
pen kunnen we toch veel bereiken.
 
Ellie Fluitsma en Jetse Jaarsma
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Over de Kleine Ratelaar, blik in het verle-
den en de toekomst

De communicatie binnen de vereniging verliep via onregel
matig verschijnende mededelingen en oproepen tot mede
werking.

Naarmate de afdeling groeide ontstond de behoefte aan een
regelmatig verschijnend mededelingenblad voor de leden.
In 1979 werd de Kleine Ratelaar ten doop gehouden.
Onder redactie van Co Rotermundt, Jasper Kluit en Cor van
Dorp groeide hun geesteskind tot een flinke baby. Helaas
is het me niet gelukt om nog iets van de eerste nummers
terug te vinden, maar in het jaarverslag van 1980 wordt de
voorspoedige groei van de boreling vermeld. Dit getuigt van
het vele werk dat deze mensen hebben verzet, te meer daar
de beschikbare middelen beperkt waren. B.v. het tekenen
en het typen van stencils op een oude schrijfmachine en
kliederen met inkt op een nog oudere stencilmachine. Zelfs
voor een omslag in kleur draaiden ze hun hand niet om. Op
tijd verschijnen was natuurlijk vanzelfsprekend.
Een prestatie die er zijn mag! Dat mogen we nu, met onze
moderne schrijf- en kopieersystemen, wel eens goed be
denken.

Naast de gebruikelijke mededelingen en oproepen tot
medewerking verschenen er een aantal zeer lezenswaar
dige artikelen van de hand van o.a. Jaap van Gilze.
Aardig was ook te zien hoe in het nummer van februari

1984 een simpele oplossing stond voor een probleem waar
we ook nu nog wel mee kampen, namelijk het voorkomen
dat activiteiten van verschillende werkgroepen samenval
len: het publiceren van een activiteitenkalender in de
Kleine Ratelaar.
In 1991, bij het 25-jarig bestaan van de afdeling, werd voor
een wat strakkere vorm van de omslag gekozen.
In 1997 werd met een speciaal nummer afscheid van de
redactie genomen. Een nieuwe redactie trad aan. Het for
maat ging naar A5 en de omslag werd vernieuwd.
Sedert 2005 hebben we een redactieraad en een redactie,
de Ratelaar verschijnt in kleur, we kunnen onze bijdragen
elektronisch insturen.
De techniek schrijdt voort, zou de Kleine Ratelaar ooit een
Grote Ratelaar worden?
Jan den Houter
 
Ik vond bovenstaand stukje in een Kleine Ratelaar van
september 2006. Het werd door Jan geschreven naar aan
leiding van het 40-jarig bestaan van IVN Gooi.
Na nog wat wijzigingen verscheen in samenwerking met
KNNV Gooi in april 2015 de eerste Grote Ratelaar.
Hij had beslist een vooruitziende blik.
En wat de toekomst brengt…….nu kunnen we nog kiezen
tussen digitaal en papier, maar of dat zo blijft?
Jaap van der Vliet
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Activiteiten
Interne activiteiten van IVN en KNNV zijn over en weer
toegankelijk voor leden en donateurs van beide verenigin
gen. Activiteiten worden hier aangekondigd en op de
websites van IVN en KNNV. Belangstellenden zijn van harte
welkom. Heb je een goed idee voor een contactavond? Mail
het aan wouter-nugteren@ziggo.nl

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. Op 03 april gaan we
stinzenplanten kijken op Sypesteijn en op 17 april bij Schaep en
Burg. Op 15 mei bezoeken we het Laegieskamp en op 29 mei het
kalkterrein bij de Infoschuur. Op 12 juni gaan we naar het
voorland van de Stichtse brug en op 26 juni bezoeken we de
Franse Kamp heide. Meld je aan bij Christine Tamminga (c
tamminga@waldeck.demon.nl). Je ontvangt dan vooraf de
meest recente informatie over de komende wandeling.
 
Excursie
Donderdag 14 april 2016: Dagje weg naar het Groene Hart
(Willem-Jan Hoeffnagel).
Niet zo ver van het Gooi vandaan is veel moois te zien. We
gaan deze keer naar het Groene Hart. We zullen tegen die
tijd kiezen uit een aantal mogelijkheden zoals daar zijn:
Lusthof De Haeck, Ruygeborg of  Malta.  We kunnen waar
schijnlijk twee van deze drie wandelingen doen.
Aanvang: 10:00 uur, Startpunt: parkeerterrein bij de Gamma aan
de Franse Kampweg te Bussum. We gaan terug rond 15:00 uur.
 
Publiekswandelingen
Op zondag 17 april, 15 mei en 19 juni: Publiekswandelingen
Laarder Wasmeer.
Met IVN-gidsen kunt u in dit fraaie natuurgebied binnen de
hekken te lopen. Na de sanering en herinrichting van het
gebied ontwikkelt de natuur zich in hoog tempo.
Aanvang: 10.00 uur, Startpunt: parkeerplaats theehuis ’t Bluk, 
 
Publiekswandeling
Zondag 17 april, Publiekswandeling Kocherbos. Het Kocherbos
in Muiderberg ligt tegenover de Joodse begraafplaats.Het is
circa 9 hectare groot en bestaat uit gemengd loofhout. In
het centrale deel liggen percelen naaldhout. Het bos valt op
door de grote hoeveelheid dode bomen. Broedvogels zijn
Groene specht, Ransuil, Bosuil, Sperwer en Buizerd. Er
komen minstens zes soorten vleermuizen in en rond het
bos voor. Het bos is ook rijk aan paddenstoelen. U krijgt
fraaie voorbeelden te zien van Amerikaanse vogelkersen
die, als ze maar lang genoeg met rust worden gelaten, op
natuurlijke wijze plaats kunnen maken voor inheemse
bomen.
Aanvang:13:30 uur, Startpunt: Rechthuis Googweg 1, 1399 EP 
Muiderberg.
 
Kinderactiviteit 
Zondag 17 april, (Vroege)vogelwandeling voor (Scharrel)kids en
hun ouder(s).
Wel eens een goudhaantje gezien of een ‘vliegende bitter
bal’ of een buizerd zien zweven? Nee? Kom dan naar onze
IVN (vroege)vogelwandeling op landgoed Gooilust. Als je
thuis een verrekijker hebt, neem die dan mee. Leeftijd
vanaf 8 jaar. Kosten €3.00 per kind. Aanmelden tot 15 april

via jeugd.ivngooi@gmail.com
Aanvang: 08:00 uur. Startpunt: Landgoed Gooilust,  Zuidereinde
49,  1243KL 's Graveland.
 
Contactavond / Excursie
Maandag 18 april 2016: Landgoed Bantam van verleden naar
heden (Wil Hegge).
Natuurmonumenten heeft hard gewerkt aan het herstel
van Landgoed Bantam. Nieuwe paden ontsluiten het bos.
Andere paden zijn gesloten en er zijn beekjes gegraven om
veilige rustgebieden voor het wild te creëren. De transitie
van overwegend bos naar een meer parkachtig aanzien is
voltooid. Nieuw geplante rhododendrons luisteren het
landgoed op. Het oude landhuis is lang geleden afgebroken,
maar de glorie van het verleden is duidelijk herkenbaar. De
ervaring van IVN-gids Wil Hegge staat garant voor een
boeiende en vooral levendige wandeling over een heel mooi
landgoed.
Aanvang: 19.00 uur. Startpunt: Boswachterswoning aan de
Franse Kampweg. Je kunt parkeren aan de overkant, naast de
parkeerplaats van Gamma.
 
Natuurmarkt gidsencursus 2014-2016
Zaterdag 23 april tussen 12:00 en 15;00 uur stellen zich 20
nieuwe natuurgidsen voor bij de Infoschuur tijdens de
IVN-natuurmarkt. Je kunt zelf rondstruinen, maar ook met
één van de gidsen op pad. De schaapsherders willen graag
met je in gesprek bij de natuurbrug. Je kunt insecten van
de heide leren kennen en waterdiertjes ontdekken bij de
vijvers. Gidsen gaan samen met jou de diepte in om de
bodem te lezen. Je kunt met natuurlijke materialen knut
selen. Naast een drankje zijn er culinaire hapjes uit de
natuur. Wil je de nieuwe gidsen leren kennen, dan is dit
een geweldige gelegenheid om kennis met ze te maken.
Aanvang: 12:00 uur. Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a
te Hilversum;
 
Excursie
Zondag 8 mei 2016: Grassenexcursie bij de Stichtse brug (Jetse
Jaarsma).
Voor grassen moet je even de tijd nemen en dat gaan we
doen in het prachtige grasgebied ten westen van de
Stichtse Brug. Waar nodig gaan we determineren dus neem
een flora of zo’n handige grassentabel mee en een loepje.  
Aanvang: 10:00 uur. Startpunt: de weg ‘Stichtseweg’, aan het
eind van de parkeerplaats vóór de Stichtse brug, langs de A27.
 
Publiekswandeling
Zondag 22 mei 2016: Vanuit de Moestuin van buitenplaats
Jagtlust  lopen we naar het Corversbos, Hier maken we een
wandeling van ongeveer twee uur. Het Corversbos is een
mengeling van naaldbos, gemengd bos en akkerland. Na
tuurmonumenten verbouwt hier “oude” gewassen zoals
boekweit. We gaan ook de oude bijenschans bekijken.
Uiteindelijk zijn we terug in de Moestuin waar hapje en
drankje voor u klaarstaan en waar u nog voldoende tijd
heeft om de prachtige moestuin te bekijken. Er zijn ook nog
een aantal oude elementen aanwezig, zoals de kas direct
links van de ingang en de broeierijen, waar vroeg in het
seizoen gewassen werden opgekweekt voor ze in de volle
grond werden gepoot.
Aanvang:13:30 uur. Startpunt:  Moestuin van buitenplaats
Jagtlust aan de Leeuwenlaan in ’s Graveland.
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1000-Soortendag
Vrijdag 27 / zaterdag 28 mei 2016: De 1000-soortendag!
Dit hebben jullie natuurlijk al in de agenda staan. Zo niet
en wil je graag mee doen aan de jacht naar zoveel mogelijk
soorten, stuur een mailtje aan Willem-Jan Hoeffnagel  (w.
j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) onder vermelding van de soort
groep waar je je bijdrage aan wilt leveren. Zie verder in deze
Grote Ratelaar! Voor verdere informatie zie: https://www.
knnv.nl/afdeling-gooi/activiteit/1000-sooortendag-het-gooi.
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum; van
vrijdag 21:00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur.
 
Kinderactiviteit
zondag 12 juni 2016, Wordt Slootjesexpert tijdens de IVN
Slootjesdagen!
Weet jij wat er allemaal bij jou in de sloot leeft? Kom alles
te weten over het waterleven in de sloten tijdens de IVN
Slootjesdagen!  Hoe overleeft een waterjuffer in een sloot
vol vijanden? Wat doet het bootsmannetje om aan eten te
komen? Op dit soort vragen krijg je antwoord. We gaan ook 
op zoek naar watermunt en de vleesetende zonnedauw.
Door de microscoop kan je kleine beestjes bekijken. Na
afloop mag je zelf een broodje bakken op een vuurtje.
Vergeet niet om je laarzen aan te trekken! Kosten:  €3.00
per kind.  de activiteit duurt 2 uur. Leeftijd 6-11 jaar. 
Aanmelden tot 11 juni via jeugd.ivngooi@gmail.com
Aanvang: 13.30 uur. Startpunt: Troephuis  Scouting Erica, 
Nieuwe 's-Gravelandseweg 68, Bussum.
 

Jubileumfeest
Op zaterdag 18 juni vieren IVN en KNNV hun jubileum met
een bijzondere dag op het prachtige Landgoed De Hoorne
boeg aan de rand van Hilversum. We nodigen alle leden en
donateurs van IVN en KNNV uit om aan deze mooie dag
deel te nemen. De voorbereidingsgroep heeft een program
ma gemaakt waarbij voldoende tijd is om kennis te maken
met elkaar, bij te praten en om te genieten van een prach
tige omgeving midden in de natuur.
Aanvang: 10:30 uur. Locatie: Landgoed De Hoorneboeg, Hoorne
boeg 5, 1213 RE  Hilversum.
 
Cursussen
Verder wijzen we u op diverse Cursusactiviteiten, uitgebrei
de informatie over de cursussen kunt u vinden op de
websites van IVN en KNNV:
•    Nascholingscursus Eten uit de natuur: 19 april van 19:30
tot 22:00 in de infoschuur, zaterdagmiddag 30 april van
13:00 tot 17:00 in de infoschuur en zaterdagmiddag 14 mei
van 13:00 tot 17:00 in Diemen
•    Planten determineren: 9 en 30 mei en 20 juni (Info
schuur) en 18 juli ergens buiten; van 19.30 - 22.00 uur.

Mei, juni, juli en augustus 2016
In de maanden mei, juni, juli en augustus zijn er geen
contactavonden. Mededelingen over nog te plannen excur
sies ontvang je per mail of per nieuwsbrief.
 
In verband met de jubileumdag vervalt dit jaar de
uitgaansdag
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Grutto's (foto: Willem-Jan Hoeffnagel)
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