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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?

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.
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COLOFON
De Grote Ratelaar is het afdelingsblad van IVN
Gooi e.o en KNNV Gooi en verschijnt vier maal
per jaar.
 
REDACTIE:
Willem-Jan Hoeffnagel
Jetse Jaarsma
Fred Jansen
Jaap van der Vliet
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
 
KOPIJ:
groteratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com
Uiterste inzenddata kopij:
1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september
 
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden artikelen al dan niet te plaatsen,
in te korten of  aan te passen.

Van de redactie
 
Voor je ligt de eerste uitgave van de Grote Ratelaar. Dit
afdelingsblad is het resultaat van de samenwerking tussen
KNNV afdeling Gooi en IVN afdeling Gooi  en omstreken. In
het afgelopen jaar is er hard gewerkt om tot dit resultaat te
komen. De Convo en de Kleine Ratelaar zijn samengegaan
en zijn daarmee ook gegroeid tot deze Grote Ratelaar.
 
Het maken van een blad voor leden en donateurs is geen
sinecure. Het bedenken van de inhoud,  benaderen van
potentiele schrijvers en fotografen, zorgen dat deadlines
gehaald worden, nalezen van artikelen en eventueel corri
geren, maakt allemaal deel uit van de werkzaamheden van
de Redactieraad. Vanuit KNNV en IVN hebben we een en
thousiaste groep mensen die de nieuwe Redactieraad
vormen.
 
De Redactieraad bestaat uit: Ella van Dongen, Willem-Jan
Hoeffnagel, Maartje Hoogenboom, Jetse Jaarsma, Fred
Jansen, Gerrit Jaspers, Harm Klinkenberg, Jaap van der Vliet.
 
Losse artikelen en beeldmateriaal moeten dan tot een mooi
tijdschrift worden gemaakt. Dat is de rol van de redactie.
De leesbaarheid van de artikelen, de balans tussen tekst en
beeld, een prettig te lezen blad zijn de doelstellingen van
de redactie. Dat is, zeker de eerste keer, een hele uitdaging.
We werken met een opmaakprogramma van Editoo, dat
uiteindelijk een snelle koppeling heeft met de drukkerij. In
wisselende bezetting zullen steeds twee leden van de Re
dactie een nummer verzorgen.
 
De Redactie bestaat uit: Willem-Jan Hoeffnagel, Jetse
Jaarsma, Fred Jansen, Jaap van der Vliet.
 
Wij hopen en denken dat dit eerste nummer voldoende
interessante onderwerpen bevat voor alle leden van KNNV
en IVN. Het is een mix van inhoudelijke achtergrond arti
kelen, aankondigingen en verslagen van activiteiten, tips,
boekbesprekingen etc.
 
Wil je reageren op dit nummer of denk je dat je een bijdra
ge in woord of beeld kunt leveren, maak dan gebruik van
ons nieuwe mail-adres:
 
groteratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com
 
Namens de Redactie
Willem-Jan Hoeffnagel en Fred Jansen
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Activiteitenkalender

Datum Tijd Activiteit Plaats

zondag 12 april 2015 10.00 Floragroep Schaep en Burg Bezoekerscentrum 's Graveland

donderdag 16 april 2015 10.00 Dagje Lepelaarsplassen Parkeerplaats Gamma, Bussum

zondag 19 april 2015 10.00 Excursie Laarder Wasmeer 't Bluk

maandag 20 april 2015 18.45 Excursie Thijssepark, Amstelveen Parkeerplaats Bussum-Zuid

zondag 26 april 2015 13.30 Publiekswandeling Gooimeerkust Oud-Valkeveen

zondag 26 april 2015 10.00 Floragroep Paul's tuinreservaat Irisstraat 30 Bussum

zondag 3 mei 2015 09.00 Excursie Arboretum Trompenburg, Rotterdam Parkeerplaats Bussum-Zuid

zondag 10 mei 2015 10.00 Floragroep Gooilust, inclusief siertuin Gooilust, 's Graveland

zondag 17 mei 2015 10.00 Excursie Laarder Wasmeer 't Bluk

zondag 17 mei 2015 10.00 Excursie onkruiden, Huizen Warandebergstraat 45 in Huizen

donderdag 21 mei 2015 10.00 Dagje Kampina, Boxtel/Oisterwijk Parkeerplaats Gamma, Bussum

zondag 24 mei 2015 13.30 Publiekswandeling Woensberg, Blaricum Heemtuin Blaricum 

zondag 24 mei 2015 10.00 Floragroep Laegieskamp/Koeiemeent Bussumse FootbalClub 

woensdag 27 mei 2015 20.00 Cursus (On)kruid-1 Infoschuur

zaterdag 30 mei 2015 10.00 Cursus (On)kruid-excursie 1 volgt nog

zondag 31 mei 2015 10.00 Archeologische wandeling Infoschuur

donderdag 4 juni 2015 10.00 Dagje Kennemerduinen Parkeerplaats Gamma, Bussum

donderdag 4 juni 2015 19.30 Natuurcursus Water en Naardermeer Infoschuur 

zaterdag 6 juni 2015 09.30 Natuurcursus - fietsexcursie Stadzigt, Naarden

zondag 7 juni 2015 10.00 Floragroep Stichtse Brug Voorland parkeerplaats einde Stichtse weg/Deltazijde

woensdag 10 juni 2015 20.00 Cursus (On)kruid-2 Infoschuur

zaterdag 13 juni 2015 10.00 Cursus (On)kruid-excursie 2 volgt nog

zondag 14 juni 2015 13.30 Publiekswandeling Langs de sloot Cruysbergen en Gijzenveen

zaterdag 20 juni 2015 10.00 Uitgaansdag IVN/KNNV vooraf aanmelden

zondag 21 juni 2015 10.00 Excursie Laarder Wasmeer 't Bluk

woensdag 24 juni 2015 20.00 Cursus (On)kruid-3 Infoschuur

zondag 28 juni 2015 10.00 Cursus (On)kruid-excursie 3 volgt nog

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

Kijk ook op de website. www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
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Voorwoord van Ellie
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
 
Voor u ligt de eerste uitgave van de Grote Ratelaar, het
nieuwe gezamenlijk blad van de KNNV en het IVN in het
Gooi.
Zowel de IVN- als de KNNV-lezers heet ik van harte welkom
en ik hoop dat iedereen net zo enthousiast wordt over de
Grote Ratelaar als de redactieraad die is samengesteld uit
zowel KNNV- als IVN -leden.
 
De Grote Ratelaar zal per kalenderkwartaal verschijnen. Dit
betekent voor de KNNV-lezers een kleine verschuiving ten
opzichte van de Convo. Let dus op: het excursieprogramma
loopt van april t/m juni.
 
De activiteitenagenda is rijk gevuld. Nieuw is ‘dagje weg’,
een excursie op een dag door de week (meestal op donder
dag) op een plek die vaak wat verder van huis ligt. Als dit
een succes blijkt (ik schrijf dit in februari 2015, de eerste
excursie moet nog plaatsvinden), dan wordt dit een vast
onderdeel van het excursieprogramma.
Graag vernemen wij reacties van leden op dit nieuwe blad,
zodat we een beeld krijgen van de verwachtingen van onze
leden.
 
De KNNV Het Gooi heeft de verantwoordelijkheid op zich
genomen voor een nieuw te bouwen insectenhotel bij de
RWZI in Hilversum. Helaas zijn er nog geen fondsen gevon
den om financieel bij te dragen aan dit project. Toch hopen
we dat het insectenhotel er zal komen. De KNNV geeft het
niet zomaar op! Inmiddels hebben zich vier gegadigden
gemeld voor onderhoud en monitoring. Daar kunnen best
nog wel mensen bij. Als je geïnteresseerd bent in insecten
kun je je dus nog steeds opgeven bij mij (secretaris@gooi.
knnv.nl).
 
Er hebben zich helaas nog steeds geen KNNV-leden gemeld
om mee te denken over ons gezamenlijke jubileumfeest
met de IVN in 2016. De tijd begint nu wel te dringen.
Daarom hierbij een herhaalde oproep:
We vragen dringend aan KNNV-leden zich aan te melden
voor de werkgroep die de invulling voorbereidt van de
viering van het 100-jarig bestaan van de KNNV en het
50-jarig bestaan van IVN in 2016.
MELDT U AAN BIJ JETSE JAARSMA MET VOORSTELLEN
PLANNEN ETC.! bestlid@gooi.knnv.nl
 
Namens het bestuur van KNNV Gooi
Ellie Fluitsma

Voorwoord van Ben
Trots op de Grote Ratelaar
 
Een nieuw blad in een nieuwe vorm van IVN Gooi en Om
streken en KNNV Gooi samen.  De opzet en de inhoud
mogen er zijn. Ik hoop dat er nog vele Grote Ratelaars mogen
volgen. Ik heet alle lezers van harte welkom, niet alleen
IVN-leden, maar natuurlijk ook KNNV-leden.
 
Dit nieuwe blad is een resultaat van de steeds nauwere
samenwerking tussen IVN en KNNV in het Gooi. Samen
werken doen we op dit moment bij allerlei activiteiten. De
contactavonden worden gezamenlijk georganiseerd, de
activiteiten van IVN en KNNV zijn voor de leden van beide
verenigingen toegankelijk.
Ook zijn we van plan het 50-jarig bestaan van IVN Gooi en
Omstreken en het 100-jarig bestaan van KNNV gezamenlijk
te vieren. De door de besturen ingestelde werkgroep is reeds
begonnen met haar werkzaamheden. Wij willen van deze
jubilea  een groots opgezet en luisterrijk evenement maken,
natuurlijk passend binnen de doelstellingen van IVN en
KNNV.
Op landelijk niveau worden de contacten tussen IVN en
KNNV ook steeds hechter.  Er komen binnenkort concrete
re plannen naar buiten.
 
De ledenvergadering van 17 februari werd goed bezocht. In
een  plezierige sfeer werden de vele punten afgehandeld.
Met name de werkgroep jeugd werd in het zonnetje gezet
vanwege de vele activiteiten, die bovendien de IVN-kas ook
nog spekken. Sowieso bleek, dat IVN (samen met KNNV) in
2014 weer erg veel activiteiten georganiseerd heeft.  De
contributieverhoging per 1 januari 2016 is besproken, maar
de hoogte ervan is nog niet vastgesteld. Het bestuur over
weegt hierover nog  een extra ledenvergadering in het
najaar te beleggen.
Na de vergadering waren er nog voldoende leden aanwezig
om een eerste discussie te hebben over het conceptbeleids
plan 2016-2020. Er werden veel  suggesties, goede en crea
tieve aanvullingen op het voorliggende plan gedaan.
 
Ik wens alle IVN- en KNNV-leden een boeiend, leerzaam en
duurzaam 2015 toe en natuurlijk veel leesplezier in deze en
de volgende Grote Ratelaars.
 
Namens het bestuur van IVN Gooi en Omstreken
Ben van den Berg, voorzitter
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Cursus (On)kruid
Jetse Jaarsma verzorgt op drie woensdagavonden een cur
sus over (on)kruiden. In de cursus worden veel bekende
inheemse en ingeburgerde plantensoorten behandeld. In
het weekeinde aansluitend op elke cursusavond is er een
excursie gericht op het in praktijk leren herkennen van
(on)kruiden.

Kosten: € 30 per persoon, over te maken op rekening
NL03INGB 000 009 4250 t.n.v. KNNV Gooi en omstreken.
Aanmelden per e-mail: secretaris@gooi.knnv.nl.

Heeft u nog vragen over de cursus kunt u contact opnemen
met Jetse Jaarsma tel. 06-12531772.
 
Locatie: infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg
103a te Hilversum.
 
Cursusdata:
woensdag 27 mei, 10 juni, 24 juni  (20:00 tot 22:00)
 
Excursies:
zaterdag 30 mei, 13 juni en zondag 28 juni  (10:00 tot 12:30)

Natuurcursus

• Het belang van de waterhuishouding voor het Naarder
meer te benoemen.

• De (grond)waterstromen van het Naardermeer-gebied
in grote lijnen te beschrijven.

• Het belang van hoge waterkwaliteit voor het Naarder
meer te benoemen.

• De relatie tussen waterkwaliteit en de flora en fauna van
het Naardermeer in grote lijnen te benoemen.

Water en het Naardermeer
 
Schoon water is belangrijk voor een gezond leven van mens,
plant en dier. Maar wat is schoon water en wat betekent
schoon water voor de bewoners van het Naardermeer?
Waar komt het water van het Naardermeer vandaan en
waar gaat het naar toe?
 
U krijgt een beter beeld van de waterhuishouding en de
waterkwaliteit in en om het Naardermeer.
 
Op de cursusavond krijgt u op interactieve wijze informatie
over het water van het Naardermeer. De fietsexcursie is een
ronde om het Naardermeer met een aantal excursiepunten.
 
Na afloop van de cursus is bent u beter in staat:

 
 
Cursusdata
 
Cursusavond (19.30-22.00 uur) donderdag 4 juni 2015,
Fietsexcursie (9.30-12.00 uur) zaterdag 6 juni 2015
 
Locaties 
Cursusavond: Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarder
weg 103, 1217 GL Hilversum.
Fietsexcursie: Naardermeer Stadzigt, Meerkade 2, 1412 AB
Naarden
 
Cursusprijs 
Deze IVN cursus kost € 15,00.
 
Aanmelding 
Opgeven per e-mail: natuurcursus.ivngooi@gmail.com.
Hier kunt u ook voor vragen over deze cursus terecht.

Oproep
Gereedschappen gezocht!
 
Onbekenden hebben het gereedschapsschuurtje van de
Gooise Heemtuin opengebroken en leeggehaald. Ook zijn
er vernielingen aangericht. Bij de politie is hiervan aan-
gifte gedaan.
Alle handgereedschap is weg: (blad)harken, (beugel)za-
gen, snoei- en takkenscharen, harken, schoffels, steek-
en gewone spade, handschepjes, bezem,  etc. Noem
maar op. De schade wordt helaas niet door verzekering
gedekt.
 
Begin april begint ons werkseizoen in de tuin. Zonder
gereedschap kunnen we niet goed verder. Daarom deze
oproep: Heb je bruikbaar tuingereedschap over waarmee
de werkgroep Heemtuin Educatie verder kan, laat het dan
s.v.p. even weten. Alvast bedankt!
 
Namens de werkgroep: wouter-nugteren@ziggo.nl
Telefoon: 035 523 52 67.
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                          Padden-stoel

Gele trilzwam (foto: Fred Jansen)

datum tijd Onderwerp

di 15-9 19:30 - 22:00Les 1: wat zijn paddenstoelen; inlei
ding ecologie van paddenstoelen;
bespreken voorbereidende op
dracht; de opbouw van een excursie
en het gebruik van werkvormen;
toelichting huiswerkopdracht “On
derwerpen en werkvormen”

di 22-9 19:30 - 22:00Les 2: bespreken van de huiswerk
opdracht; invullen van de pu
blieksexcursie, welke onderwerpen
en werkvormen en de volgorde
daarvan

za 26-9 13:30 - 15:30Voorexcursie
zo 27-9 13:30 - 15:30Publieksexcursie

Een paddenstoelenexcursie wordt vaak als lastig gezien. In
deze cursus leren we dat het prima mogelijk is om zonder
veel soortenkennis toch een goede excursie te geven! De
cursus bestaat uit de volgende onderdelen: het maken van
een voorbereidingsopdracht, twee lesavonden met tussen
de lessen een huiswerkopdracht, deelname aan de voorex
cursie, en het leiden van de publieksexcursie (eventueel in
duo’s).
 
Programma

 
Praktische gegevens
 
Locatie: Infoschuur (lessen), Spanderswoud bij Hilverbeek
(excursies)
Cursuscoördinator: Robert Bekenkamp, 035-6837277
Kosten: geen
Literatuur: als achtergrondliteratuur raden we aan het
Basisboek Paddenstoelen van de KNNV. Verder zullen en
kele digitale lesmaterialen worden verstrekt.
 
Opgeven vóór 1 september bij 
Sander Koopman, coördinator Nascholing,
gidsencursus.ivngooi@gmail.com , 035-7723267
 
Deelname staat uitsluitend open voor personen in bezit van
het diploma IVN Natuurgids of gelijkwaardige kennis.

Kinderen der
duisternis
Nascholingscursus over paddenstoelen
 
Paddenstoelen kunnen in volslagen duisternis gedijen en
worden daarom wel eens de ‘Kinderen der duisternis’ ge
noemd. Paddenstoelen werden in vroeger dagen algemeen
als ‘duivelsbrood’ aangemerkt. Het woord paddenstoel
houdt hiermee ook verband. Men veronderstelde dat de
duivel in de gedaante van een pad over de wereld zwierf.
Af en toe wilde hij zijn vermoeide poten weleens kunnen
strekken en hij gebruikte daarvoor het bovengrondse deel
van een zwam als zitplaats, de ‘paddenstoel’. De mystiek
rondom  paddenstoelen vinden we terug in de namen zoals
duivelsei, elfenbankje en satansboleet.
Wat is de functie van paddenstoelen in het bos(ecosysteem)
en welke vormen en soorten zijn er? Hoe zit een padden
stoel eigenlijk in elkaar? Veel vragen met veel antwoorden.
Hoe brengen we dit over, vertellen we alleen of kunnen we
bezoekers ook op andere manieren laten kennismaken met
deze informatie? Daarover gaat de nascholingscursus
Paddenstoelen. Bij deze cursus zullen we ingaan op de
verschillende aspecten van paddenstoelen en hoe je die op
de beste wijze kunt behandelen tijdens een excursie. Deze
cursus organiseren we in samenhang met de publieksex
cursie over paddenstoelen op 27 september 2015. De bedoe
ling is, dat de deelnemers aan de cursus de publieksexcur
sie gaan leiden en daarmee de opgedane kennis direct in
praktijk brengen.
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Foto: Fred Jansen

Takkenwerk: Ton Lommers

Namens de werkgroep Wandelingen nodig ik je van harte
uit deze uitdaging aan te gaan en je in te schrijven voor
deze cursus, zodat onze wandelingen met publiek nog
boeiender worden dan ze nu al zijn.

Locatie: Infoschuur GNR
Datum: 11-04-2015
Inlooptijd: 9.30 – 10.00 uur
De training duurt van 10.00 – 16.00 uur.
Lunch: zelf meenemen, voor drinken wordt gezorgd
Nodig: Stevig schoeisel/laarzen
Evt. zelf loep, verrekijker, notitiemateriaal + pen meene
men.

Kom zoveel mogelijk met de fiets of OV
Kosten: geen

Opgeven bij: Ella van Dongen voor 6 april a.s.: ellavandon
gen@gmail.com of spreek in op tel.nr.: 0294 264623

Gidsentrainingsdag
Actieve natuurverkenning tijdens

excursies

Op zaterdag 11 april 2015 vindt in de Infoschuur van GNR
een trainingsdag plaats voor natuurgidsen, dus met een
diploma, van onze IVN-afdeling Gooi e.o. Het programma
wordt verzorgd door Ton Lommers uit Leiden. Hij heeft veel
ervaring in het onderwijs en het natuurgidsenwerk en wil
ons graag laten ervaren, dat deelnemers aan een excursie
op een actieve wijze betrokken kunnen worden bij het “
buitengebeuren” en zó een excursie mee-máken!

Ton is bij ons bekend van de boekjes Prikkeldraad etc.
waarin hij op een creatieve manier laat zien wat je allemaal
kunt doen tijdens een wandeling met het publiek. Hij is in
staat om op een humorvolle wijze ons te laten ervaren wat
je als gids aan mogelijkheden hebt om een wandeling
creatief en interactief te laten verlopen en ons op nieuwe
ideeën te brengen. En wie weet is de cursus een extra sti
mulans om (weer) te gaan gidsen.

Ton gaat samen met de natuurgidsen antwoorden zoeken
op de vragen:

- Hoe daag je je publiek uit om een inbreng te hebben in de
wandeling?
- Hoe voorkom je een “museumgids-aanpak”?
- Hoe maak je van het buitengebeuren een gezamenlijk
avontuur voor jong en oud?

Na een korte inleiding binnen verzorgt Ton een “voorbeeld-
excursie” in de omgeving. Over de goede en zwakke kanten
van de presentatie wordt uitgebreid nagepraat. Er worden
uitgangspunten voor actieve natuurverkenning geformu
leerd. Vervolgens gaan de deelnemers buiten zelf aan de
slag om enkele uitdagende activiteiten tijdens een “pu
blieksexcursie” te bedenken en uit te voeren.

Om op ieders ideeën en inbreng goed in te kunnen gaan is
er een maximum van 20 deelnemers.
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Duurzaamheid
Bewust bekwaam
 
Bewust bekwaam is van toepassing op duurzaamheidsedu
catie binnen de IVN afdeling Gooi. Vanuit de projectgroep
duurzaamheid, zien we dat steeds meer leden bewust bezig
zijn met het zichtbaar maken van duurzaamheid in onze
activiteiten.
Een voorbeeld is het initiatief vanuit het bestuur om de
activiteitenfolder te vervangen door leuke kaartjes met een
natuur-educatieve werkvorm. Op deze kaartjes wordt
verwezen naar de website voor  actuele activiteiten. Ook
met vernieuwing van de Ratelaar (van klein naar groot) zet
de afdeling een stap om onze ecologische voetafdruk te
verkleinen.
 
De komende tijd ondersteunt de projectgroep de werkgroe
pen, met het concreet maken van duurzaamheidsthema’s.
We gaan bekijken of de nascholingscursus ‘Kennismaking
met duurzaamheid’ dit jaar voor een tweede keer wordt
gegeven.
 
Tenslotte willen we je wijzen op de duurzaamheidspagina’s
op de website van de IVN afdeling. Je vindt deze onder
“Leden/Don”.
De projectgroep zet geregeld nieuwe informatie neer. Heb
je zelf lokaal duurzaamheidsnieuws of tips, laat het ons
weten.
 
Behoud het goede en ga voor beter!
Michaël Gründeman

Help Humus de grond in
 
Mr Humus is een initiatief van Down2Earth om in het Jaar
van de Bodem het belang van humus en een gezonde grond
bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. De
mascotte Mr Humus, gaat jullie interesseren voor humus.
Humus is van onschatbare waarde. Deze mix van micro-
organismen en organisch materiaal zorgt ervoor dat land
bouwgrond vruchtbaar en veerkrachtig is. Het brengt de
bodem tot leven, houdt deze gezond en in evenwicht.
Humus speelt een belangrijke rol in de productie van ge
zond voedsel en ook bij het tegengaan van bodemerosie en
klimaatverandering.
 
Schrijfster Lisette Thooft zei wel te weten waarom mensen
zich zo weinig bewust zijn van de bodem: ‘Mensen zitten
te veel in hun hoofd en denken dat eten uit de supermarkt
komt. De grond is dan eng en vies, zoals onze darmflora.
Maar er zijn gelukkig steeds meer mensen die zich wel
durven afvragen ‘wat zit er in mij?’ en ‘wat zit er in de grond
van de aarde?’. De bodem wordt dan heel bijzonder, bijna
heilig.’
Bekijk het filmpje en raak vertederd  door Mr Humus en
geïnteresseerd  in wat er met de bodem aan de hand is.
http://helphumus.nu/.
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Cursus
Kennismaken met duurzaamheid
 
In februari hebben12 enthousiaste IVN-ers de nieuwe
cursus Kennismaken met Duurzaamheid gevolgd. Op de
derde en laatste avond hebben de cursisten educatieve
werkvormen met een duurzaamheidsaspect gepresen
teerd. Deelnemers aan IVN-activiteiten worden hiermee op
leuke en actieve wijze betrokken bij het begrip duurzaam
heid.
 
Er werd o.a. een proefje over de betekenis van schoon
slootwater voor schaatsenrijdertjes getoond en er werd
gezonde bodem met voldoende organische meststoffen in
handen genomen. De verbinding met biodiversiteit, de
CO2-kringloop en duurzame landbouw was hiermee ge
makkelijk te leggen.
 
We sloten de cursus af met presentaties over praktische en
creatieve tips voor hergebruik van en besparing op materi
alen.
 
Sander Koopman, Inge Brandenburg en Michaël Gründeman
 

Eerste cursisten van IVN-duurzaamheidscursus (foto's: Sander Koopman)
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Boekbespreking 
Basisgids korstmossen
De uitgave van deze Basisgids heeft mij weer teruggebracht
op het pad van de korstmossen. Wat een handige gids voor
starters.
Zo’n 10 jaar geleden ben ik al eens begonnen met korst
mossen. Ik schafte de Veldgids Korstmossen aan (Kok van
Herk en André Aptroot, 2004). Voor mij als beginner was dit
boek  te omvangrijk (403 soorten). In de veldgids staan de
soorten in alfabetische volgorde wat ik toen erg onhandig
vond. De veldkenmerken en de voorkeur voor bepaalde
substraattypen staan bovendien verborgen in de tekst van
de soortbeschrijving. Kortom, ik sloot deze veldgids en
besloot iets anders te gaan doen op het gebied van de
veldbiologie.
 
Nu is er dus de Basisgids. Hierin worden 127 algemeen
voorkomende korstmossen gepresenteerd. De groeivorm
en het substraat vormen in deze gids juist de hoofdsleutels.
Op pagina zestien staat een schema waarin de verdeling
wordt gepresenteerd van het aantal soorten naar groeivorm
en substraattype (ondergrond). Elke paragraaf uit de gids
bestaat uit een combinatie van een groeivorm en een
substraattype.
Een aantal combinaties (paragrafen) komt niet voor, zoals
‘Struikvormig op Dood hout’. De combinatie ‘Placodioid op le
vend hout’ bevat maar één soort: kauwgommos (Diploicia
canescens). De combinatie  ‘Korstvormige groeivorm op steen’
telt maar  maar liefst 26 soorten.  Gemiddeld komen er 5
tot 6 soorten per paragraaf aan de orde.
 
De groeivormen worden heel duidelijk uitgelegd. Aan de
hand van foto’s krijg je al snel ervaring in het vaststellen
van de groeivorm. Ook allerlei details en kenmerken die je
met een loepje kunt zien, worden mooi gepresenteerd.  Een
wereld van apotheciën, rhizinen, ciliën, pseudociphellen,
sorediën, soralen en insidiën gaat voor je open.
De substraattypen spreken voor zich. Korstmossen houden
zich natuurlijk niet altijd aan onze indeling. Ze zijn dus
overwegend aanwezig op het genoemde substraat, maar
ook wel eens op een ander. In de praktijk is dit echter geen

Groot dooiermos
(uit: Verspreidingsatlas korstmossen)

groot probleem.  Alleen Groot dooiermos (Xanthoria parieti
na zie foto), een bladvormig korstmos, groeit op alle denk
bare substraten. Voor het gemak is het ondergebracht bij
de Bladvormige korstmossen op levend hout.
 
De Basisgids is een goed begin als je je wilt gaan verdiepen
in korstmossen. Daarnaast heb je wel een uitgebreidere
gids nodig, zoals de bovengenoemde Veldgids Korstmossen.
Dankzij mijn ervaring in het veld opgedaan met de basis
gids kan ik nu ook de veldgids beter hanteren. Ik blader met
groter gemak door de vele foto’s en begrijp steeds beter wat
ik zie.
 
Basisgids korstmossen,
Arie van den Bremer en Leo Spier
ISBN: 9789050115001, Prijs: € 21,95
 
Theo van Mens
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Interview
Hier komt Ellie
 
Ellie Fluitsma bestaat vanaf 1956 en is geboren en getogen
in Amsterdam. Niet in het stadse gewoel maar aan de rand.
En dus in het groen! Vooral weilanden en water. Wat wil
een beetje avontuurlijk kind nog meer? Heerlijk rommelen
in de slootjes en een buurman die veel wist. Met van alles
kwam ze thuis tot en met een muis voor haar moeder. Not
amused heet zoiets!
In de 17 jaren dat ze daar woonde werd het gewone pro
gramma afgedraaid. School en leren, met daartussen de
leuke dingen.
De ontwakende jeugd kwam te voorschijn. Spannende
tijden en Ellie deed mee. En alweer, ouders niet zo blij. De
nodige frictie, maar het is later allemaal goed gekomen.
Ze verhuisde naar Amsterdam Zuid en belandde in de
bankwereld. Jullie weten wel: de Effectenbeurs en het
Beursplein en later de administratie van het Pensioenfonds
van de Beurs. En nee, voordat jullie het vragen, ik heb geen
tips om rijk te worden gekregen. Ook niet gevraagd trou
wens en bovendien mag het niet meer van mijn vrouw.
Ellie werd lid van de Scouting en was dus weer veel buiten.
Als ik aan mijn eigen padvinderstijd denk, werd daar meer
slecht dan goed gedaan in de natuur. En veel wijzer werd
je er zeker niet van. Maar zij (ik ook) vonden het wel leuk!
Haar herbarium ligt nog steeds op zolder.
Met echtgenoot vertrok ze in 1982 naar de Taludweg in
Hilversum. Prachtig huis en een schitterende tuin. In 1998
overleed haar man maar gelukkig is er een nieuwe relatie
gekomen en ze wonen daar nu heel fijn samen. Johan zorgt
voor lekkere koffie en heerlijke koeken. Wat een man!
De werkzame tijd eindigde zoals bij velen iets te vroeg naar
haar zin. Maar vrienden vertelden haar iets over een leuke
club waar je veel kon leren en genieten. Over en van de
natuur dus.
De KNNV! Het kostte enige moeite maar bij Koos Meesters
lukte het. Ze werd lid in 2000 en heeft er nog geen seconde
spijt van gehad.
Een geplande vakantie naar Egypte ging niet door. Twin
Towers!! Het werden de Canarische eilanden. Geen succes!
Regen, storm, overstromingen. Koud en soms doodsbang.
Aardverschuiving en doden. En, hoe bestaat het, ze kwam
als een blij mens terug, want in dat zelfde hotel logeerde
ene Johan die ook na een afgelasting hier verzeild raakte.
En dat was raak. Een klik a la lettre!
Eerst een LAT relatie maar vrij snel kwam hij naar Hilver
sum. Johan was absoluut niet groen maar daar werd met
spoed aan gewerkt. Zowel in de tuin als, jawel, bij de KNNV
waar hij ook lid werd. Hij werd (wordt)  steeds groener en
heeft zeer actief de website bewerkt.
Ellie werd secretaris en door het verdwijnen van een
voorzitter kreeg ze er nog wat werk erbij. “Maar”, zegt Ellie,
“met z’n vieren verdelen we de taken in het bestuur en dat
gaat goed”. Een voorzitter erbij zou wel prachtig zijn. Bij
deze!!
En nu samen met het IVN. Een nieuwe uitdaging.
Beide clubs schuiven steeds meer inéén. De KNNV-ers gaan
een beetje van specialist naar algemeen en de IVN-ers leren
van de specialisten. Mooi toch?
Elly zet zich voor deze ontwikkelingen volledig in. Het sa
mengaan van deze twee vindt zij een begin. Alle natuur
clubs onder één grote paraplu is haar grote streven, zonder
overigens de eigen identiteit te verloochenen uiteraard. Dat

er mensen zijn die niet mee willen, vindt zij jammer maar
niet onoverkomelijk.
De 1000-soortendag is een voorbeeld van zo’n samenwer
king. Een geweldig voorbeeld want van alle kanten kwam
deelname. Meer van dit is haar wens.
Ons praatje over dit alles was nog een beetje onder invloed
van de jetlag. Net terug van een pracht reis naar Costa Rica
en Panama. Jawel, met de KNNV!  Kijken naar alles..
Er is niet verder over haar KNNV gesproken. De Grote Ra
telaar zou vol komen en dat kan niet. Maar Ellie zal daar
zelf stellig wel eens meer over vertellen. We hebben nu toch
immers een GROTE RATELAAR? En daar komen er meer
van.
Plaats genoeg dus!
 
Gerrit Jaspers
 

Ellie Fluitsma, secretaris KNNV Afd Gooi
(foto: Harm Klinkenberg)
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Boom
Populieren
 
Soorten
In Nederland komen van nature drie verschillende soorten
populieren voor:  De zwarte populier (Populis nigra), de
ratelpopulier of esp (P. tremula)  en de zilverpopulier of
witte abeel (P. alba). De laatste twee soorten bastaarderen
regelmatig. De kruising tussen beide wordt grauwe abeel
(P. x canescens) genoemd. De esp, de zilverpopulier en de
grauwe abeel worden wel witte populieren genoemd.
Populieren zijn bomen van dynamische natte milieus. Het
zijn vaste bewoners van ooibossen (natuurlijke rivierbos
sen). Ze worden tegenwoordig tot de mangrove-familie
(Malpighiaceae) gerekend. 
 
De zwarte populier is in Nederland erg zeldzaam geworden.
Hij is verdrongen door Canada populieren die massaal als
windwering of voor houtproductie zijn aangeplant. De
Canada populier (P. x Canadensis) is een kruising tussen de
zwarte populier en de Populus deltoides, een Amerikaanse
soort. Beide oudersoorten zijn al groot, maar de Canadapo

pulier haalt 40 meter. De zwarte populier en de Canadapo
pulier zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden. Hier
onder volgen een paar trucjes. Het blad van de zwarte po
pulier is meestal ruitvormig en heeft geen kliertjes aan de
bladvoet. De onderste twee nervenparen raken elkaar op
de hoofdnerf. Het blad van de Canadapopulier is doorgaans
driehoekig. De bladschijf is vaak breder dan lang en heeft
doorgaans twee kliertjes aan de basis. Tenminste één van
de onderste nervenparen raakt elkaar niet op de hoofdnerf. 
Bij ons in de regio wordt vooral de zuilvorm van de zwarte
populier aangeplant. Deze zogenaamde ‘Italiaanse popu
lieren’ zijn meestal mannelijke klonen.  Ze worden ver
meerderd door te stekken. De bladen van de hierboven
beschreven soorten hebben alle een afgeplatte bladsteel,
waardoor je populieren zelfs bij een zuchtje wind al hoort
ruisen.  In Nederland worden ook nog verschillende soor
ten balsempopulier (Populus trichocarpa, P. balsamifera en
P. simonii) en de grootbladige populier (P. lasiocarpa) als
laan- of parkboom aangeplant.
 
Bloei
Populieren bloeien vaak al begin april, nog voor het blad
verschijnt. Populieren zijn tweehuizig. Er zijn dus manne
lijke en vrouwelijke planten. De mannelijke katjes, zijn
ongesteeld. Als de bloeiknoppen uitlopen staan ze aanvan
kelijk rechtop. Na enkele dagen, als ze volledig zijn gestrekt,
knikken ze om en hangen als dikke rupsen naar beneden.
Bij de zwarte populier zijn ze helderrood van kleur, bij de
witte populieren zijn ze bont rood en wit. De bloempjes
staan onder een franjeachtig schutblad, dat als een soort
parapluutje fungeert. Bij de witte populieren is dit schut
blad voorzien van lange zilverachtige haren. Een mannelijk
bloempje is een driehoekig schubje waaruit aan de onder
zijde soms wel dertig roodachtige meeldraden ontspringen.
De vrouwelijke katjes zijn gesteeld. Ze bestaan uit een spil
waar een groot aantal bloempjes spiraalsgewijs op is inge
plant. Elk bloempje staat onder een franjeachtig schutblad
en heeft een tot een vliesje vergroeid bloemdek met een
éénhokkig vruchtbeginsel en een vierlobbig stempeltje.
Eind mei zijn de vruchtjes rijp. Ze splijten over de lengte
open, als een soort beurs, vol met kleine zaadjes elk met
kruin van lange haren. De verspreiding van het zaad ge
beurt door de wind. Het uitzaaien is bij populieren altijd
een spectaculair gezicht, het lijkt soms echt of het sneeuwt.
Uit het zaad  vormt zich een nietig kiemplantje, met een
geweldige groeikracht. Het kan in één jaar wel dertig cen
timeter groeien. Alle populieren zijn snelle groeiers. De
ratelpopulier blijft vrij bescheiden met een hoogte tot 20
meter. De zilverpopulier, de grauwe abeel en de zwarte
populier halen binnen 40 jaar een hoogte van 30 meter. De
witte populieren hebben als ze jong zijn een geelwitte
gladde schors met ruitvormige lenticellen. Bij de ratelpo
pulier wordt deze al vrij snel vervangen door een donker
grijze gegroefde schors.
 
Nut en gebruik
De knoppen van balsempopulieren ruiken heerlijk in het
voorjaar. Uit de knoppen van veel populieren werd vroeger
dan ook zalf bereid. In de volksgeneeskunde werd populier
gebruikt bij infecties van de lucht- en urinewegen. Ook werd
populier gebruikt bij de behandeling van menstruatiepijn.
Door het hoge gehalte aan salicylzuur is populier pijnstil
lend en koortsverlagend. Het werd daarom gebruikt voor
de behandeling van wonden.
Het hout van populieren is licht en zacht. Het wordt ge
bruikt voor de productie van klompen. Populierenhout
wordt tegenwoordig gebruikt voor de productie van papier,Zwarte populier
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lucifers en triplex. In de Flevopolders wordt populier ook
aangeplant als brandstof voor energiecentrales (groene
stroom).
 
Mythen en legenden
De naam populier komt van het Latijnse woord populus,
wat volk betekent. Deze bomen werden in de oudheid als
straatbomen gebruikt, bomen van het volk. Het kruis van
Jezus, zou zijn vervaardigd uit populierenhout.  Zwarte
populieren zijn gewijd aan de god van de dood, Hades
terwijl de witte populieren zijn gewijd aan zijn bruid Per
sefoné. Om veilig het dodenrijk te kunnen betreden droeg
Hercules een krans van abeel. Door zijn zweet sloeg de
onderzijde van het blad wit uit.  Hieruit zouden later de
eerste zilverpopulieren zijn ontstaan. Phaeton, de zoon van
de zonnegod Helios, zou ooit ongemerkt de zonnewagen
van zijn vader hebben ‘geleend’.  De jongen verloor echter
de macht  over de paarden die de wagen trokken en
scheerde met de zon rakelings langs de aarde waardoor er
overal brand uitbrak. Zeus greep in en doodde de jongen
met een bliksemschicht. De zusters van Phaeton, waren
ontroostbaar en veranderde van verdriet in zwarte popu
lieren.
 
Alle populieren hebben het vermogen om zich via wortel
uitlopers, vegetatief voort te planten. In gebieden waar vaak
bosbranden optreden concurreren populieren door deze
eigenschap andere boomsoorten weg. In Utah in de V.S.

staat een genetisch volledig homogeen bos. Dit bos is ooit
uit één enkele boom ontstaan. De bomen van dit bos zijn
ongeveer 150 jaar oud. Waarschijnlijk brandde toen voor
de laatste keer het bos volledig  af. Het bijzondere aan dit
bos is echter het wortelstelsel. Dit is één vergroeid geheel,
met een geschatte leeftijd van 80.000 jaar. Het is daarmee
misschien wel het oudste levende wezen op deze planeet.
 
Jetse Jaarsma
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Het nabespreken van een veldverkenning op de Westerheide, onder leiding
van archeoloog dr. Alexander Verpoorte (Universiteit Leiden).
(foto: Sander Koopman)

Gouden zevenguldenmunt uit 1750, gevonden door Gerard Buhr.
(foto: Sander Koopman)

AWN Naerdincklant
Archeologievereniging
 
Wie zijn we en wat doen we?
 
 
Het IVN heeft haar thuisbasis al enige tijd in de Infoschuur
tezamen met een aantal andere verenigingen. Eén van deze
verenigingen is AWN Naerdincklant. Wat is AWN Naerdin
cklant voor club en waar houden de leden zich zoal mee
bezig?
Naerdincklant is de archeologische vereniging voor het
gebied tussen Vecht en Eem. Archeologie is in zijn alge
meenheid de wetenschap die zich bezighoudt met het
onderzoek naar de aan de aarde toevertrouwde materiële
neerslag van de mensheid. Dit in tegenstelling tot de ge
schiedenis, die zich vooral op geschreven materialen ba
seert, en de kunstgeschiedenis, die juist de bovengrondse
erfenis bestudeert.
 
De leden van AWN Naerdincklant houden zich bezig met
diverse activiteiten op het gebied van archeologie, zoals
detectorzoeken, het uitvoeren van veldverkenningen, het
restaureren van grafheuvels, of het geven van lezingen,
excursies  of presentaties over archeologie. Door de jaren
heen zijn er al heel wat munten, pijpenkoppen en andere
artefacten gevonden en tentoongesteld in de vitrines van
de leden. Soms zijn onze leden betrokken bij grotere ver
halen.
Zo was AWN Naerdincklant intensief betrokken bij de
ontdekking van het Neanderthalerkampement in het
Corversbos, bij het raatakkercomplex op de Hoorneboegse
Heide en ook bij opgravingen naast de kerk van Ankeveen,
waarbij een middeleeuwse begraafplaats is ontdekt. Sinds
enkele jaren is Naerdincklant ook weer actief op het gebied
van cursussen en publieksbijeenkomsten. Zo hebben we
een cursus over gesteente- en artefactherkenning en een
cursus over aardewerk georganiseerd. Voor 2016 staat een
cursus over numismatiek (muntkunde) op stapel. Elk
winterhalfjaar zetten wij een programma op met enkele
lezingen over archeologische onderwerpen. Zo ging de
winterlezing van dit jaar over Neanderthalers in Nederland.

 
Al deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
Verder zijn er voorzichtige plannen voor het organiseren
van een tentoonstelling over de regionale archeologie.
AWN Naerdincklant geeft een eigen tijdschrift uit over
(regionale) archeologie. Dit tijdschrift is gratis beschikbaar
op Internet, en bevat nuttige informatie voor IVN-ers die
overwegen om bij hun activiteiten ook aandacht te schen
ken aan de archeologie.
De komende jaren zal AWN Naerdincklant zich verder
profileren binnen het Gooise netwerk van erfgoed- en na
tuurorganisaties, en doorgaan met het bieden van een in
teressant activiteitenprogramma op het gebied van de
(regionale) archeologie.
 
Sander Koopman, bestuurslid bij AWN Naerdincklant
 
Meer informatie:
E-depot: http://independent.academia.edu/Naerdincklant
Website: www.awn-archeologie.nl/13  
Opgeven voor e-maildistributielijst bij: secretaris@naerdin
cklant.nl
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Het nieuwe gebouw, met een ingetogen uiterlijk, oogt als
een moderne versie van de zwarte schuur die hier ooit heeft
gestaan. Het gebouw is fraai  ingericht, er zijn hierbij veel
natuurlijke materialen gebruikt. Het geeft door middel van
grote glazen wanden een prachtig uitzicht op het landgoed.
Het grote terras aan de oost- en zuidzijde, met zicht op het
mooie speelbos, biedt  ruimte om ook buiten van een hapje
en een drankje te genieten.

Recreatieknooppunt
Gooi en Vechtstreek
Samen met het bezoekerscentrum van Natuurmonumen
ten en het nieuwe café-restaurant Brambergen, waarin een
fietsverhuur en een sterrenwacht  zijn ondergebracht,
vormt dit Recreatiepunt een volwaardig Toeristisch Over
stappunt, hét startpunt voor het ontdekken en beleven van
natuur en cultuur in de hele regio. Rondom het nieuwe
gebouw is een spannend speelbos aangelegd met onder
andere een stoere boomhut.
De feestelijke opening op 19 februari, werd verricht door
Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland
en directeur van Natuurmonumenten Teo Wams.

 
De vaste sterrenwacht heeft een plek gekregen in het ‘groe
ne doosje’ dat uit het gebouw lijkt te steken. Deze sterren
wacht heeft een afrolbaar dak en biedt plaats aan twee
spiegeltelescopen en een zonnetelescoop. De begane grond
van het gebouw is ingericht als café-restaurant. Bezoekers
kunnen hier genieten van een ruim assortiment aan warme
en koude dranken, een lunch of een lichte maaltijd.  De
eerste officiële openingsdag voor het publiek toonde, gelet
op de grote toeloop, dat café-restaurant Brambergen in een
grote  behoefte voorziet.
 
Om het geheel compleet te maken, is een avontuurlijk
speelbos aangelegd, waarbij een prachtige en stoere
boomhut het middelpunt vormt. Op bijgaande tekening
vindt u een overzicht van de indeling en speelwerktuigen
van het speelbos, dat Natuurmonumenten samen met
kinderen en vrijwilligers heeft gerealiseerd.
 
Harm Klinkenberg
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Biodiversiteit
Zinloos geweld tegen klimop
 
Klimop is niet schadelijk voor de boom waar hij inklimt.
Klimop klimt in, u leest het goed. In de winter wordt  de
groene jas van klimop zichtbaar, strak om de stam, alsof
de natuur aan ‘free knitting’ doet. Er zijn duizenden bomen
liefhebbers die oorlog voeren tegen klimop. Zij menen dat
klimop de bomen leegzuigt. Gek genoeg weten ze drommels
goed dat ze klimop onderaan moeten doorhakken, om de
klimmers te doden. Klimop haalt zijn voeding uit de grond,
niet uit de boom. Klimop is een inheemse variant van tro
pische lianen. Een oude klimop kan in de grond staan met
stammen van meer dan een decimeter dik. Klimopwortels
concurreren met boomwortels om voeding en water, maar
de boom heeft een voorsprong. De boom is er eerder dan
de klimop en heeft langere wortels.
 
Een boom moet het gewicht van de klimop wel torsen, als
een draagmoeder of –vader. Maar vlak rond de stam is dat
voor een gezonde boom geen probleem. Sterker nog: een
krakkemikkige boom wordt door een klimopkorset eerder
overeind gehouden dan omvergetrokken. Bovendien be
schermt klimop de boom tegen hagel en ijzige wind.

foto:Harm KlinkenbergFoto: Fred Jansen

 
In de zomer, als er om zonlicht gewedijverd wordt, vormt
de boom zijn bladerkruin om de klimop heen en is de boom
alweer in het voordeel. Ik heb dat al eerder beweerd en toen
bleek ik een heilig huisje te ontheiligen. Tegen alle feiten
in bestaat er een anti-klimop-geloof, dat nog dieper  is ge
worteld dan de klimop zelf. Volgelingen van dit geloof
hakken klimop in tuinen, langs lanen en tot diep in de
bossen om.  Ik zie hen nooit, ik vind alleen hun verwoes
tende sporen. Wat een energieverspilling, wat een zinloos
geweld!
 
Harm Klinkenberg
(overgenomen uit Trouw natuurdagboek van Koos
Dijksterhuis)
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Voorkomen van de gestippelde duikerwants in Nederland.

Gestippelde duikerwants
(foto: Willem-Jan Hoeffnagel)

Vliegtijd van de gestippelde duikerwants

Insecten in het Gooi
Gestippelde duikerwants
Deze keer behandel ik een soort uit de familie van de dui
kerwantsen. Dit zijn wantsen die voornamelijk water als
hun biotoop hebben.
Binnen de orde van de snavelinsecten (Hemiptera) bestaat
de onderorde van de wantsen (Heteroptera). Hierbinnen
vormen de duikerwantsen (Corixidae) een aparte familie.
 
In Europa komen ongeveer 80 soorten duikerwantsen voor,
waarvan 33 ook in Nederland bekend zijn.  Binnen deze 33
soorten zijn er vier die tot de “grote duikerwantsen” gere
kend worden.
 
Ik behandel vandaag één van deze “grote duikerwantsen”,
de gestippelde duikerwants (Corixa punctata). De Neder
landse naam is conform de officiële lijst van in Nederland
voorkomende planten- en diersoorten (Zie www.neder
landsesoorten.nl). Soms wordt ook wel de naam gewone
duikerwants gebruikt.

 
Herkenning
De gestippelde duikerwants is, zoals alle wantsen, te her
kennen aan de driehoek op het achterschild. Ze zijn 11 tot
13 mm lang. Het lichaam is langwerpig tot ovaal. Het
halsschild heeft maximaal 20 dwarslijnen. Door zowel het
mannetje als het vrouwtje worden raspende geluiden ge
maakt. Duikerwantsen lijken een beetje op onderwater-
sprinkhanen. Ze zijn macropteer (lang gevleugeld) maar de
vliegspieren zijn niet altijd ontwikkeld.
 
Waarneming
De gestippelde duikerwants is talrijk in voedselrijke, kleine,
stilstaande wateren. Ze worden wel gevonden in zure
vennen, vaak zijn ze onder kroos of flab aan te treffen. 
Minder vaak zijn ze in open water te vinden. In sterk brak
water en in beken komen ze zelfs geheel niet voor.
Ze komen in heel Europa voor, van Zuid-Zweden tot aan
Noord-Afrika. In Nederland zijn ze algemeen.  De
soort overwintert hier als  imago.  Veel andere insecten
overwinteren in andere stadia.
 
De figuur laat zien  dat de gestippelde duikerwants het hele
jaar is waar te nemen. Er zijn twee pieken, één in de peri
ode maart tot mei en één in de maanden juli tot midden

oktober. Tot eind mei worden vooral overwinteraars gezien.
Later in het jaar worden steeds meer exemplaren van de
nieuwe generatie aangetroffen.
 
De foto’s zijn allebei door mij genomen in juli 2014, de ene
in het Laegieskamp en de andere in Gijzenveen.
 
Biologie
De paring vindt plaats in de periode december tot februari.
 De eieren worden vroeg in het jaar op waterplanten afge
zet. In Noord-Europa is er maar één generatie per jaar, in
Zuid-Europa zijn dat er vaak twee.
De gestippelde duikerwants is een rover. Kleine waterdie
ren worden leeggezogen, maar daarnaast worden er bij
voorbeeld ook algen gegeten.
 
Bescherming
Deze soort is zeer algemeen in Nederland. Ze hebben een
goed verspreidingsvermogen. Als we de verspreiding van
voor 1980 vergelijken met recente gegevens,  valt op dat
deze soort zijn areaal sterk heeft uitgebreid. Speciale be
schermingsmaatregelen zijn dan ook niet nodig.
 
Willem-Jan Hoeffnagel
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Verbinding
Natuurbrug Laarderhoogt
 
Met een wat vrije verwijzing naar een oud gezegde: noord
en zuid zijn gescheiden en ze zullen elkaar nooit ontmoe
ten. Dat gaat gelukkig niet altijd (meer) op. Onze Gooise
zuid heeft onze Gooise noord wel degelijk weer ontmoet en
de eerste berichten erover zijn gunstig. Er zijn al dieren over
het nieuwe ecoduct gegaan en ik zie erg uit naar de eerste
onderzoeksresultaten.
Ik ga u niet vertellen wat er allemaal gebeurd is om dit
prachtige bouwwerk te realiseren. Het zou een hele Grote
Ratelaar vullen.. Wie daar meer over wil weten kan alle info
vinden op de website van het GNR.
 
Dankzij velen is het gelukt en wie er langs komt kan het
bewonderen. Dat bewonderen kan gelukkig ook op de voor
dieren bestemde natuurbrug. Er is een duidelijke ruimte
gereserveerd voor de mens. Voor ons allemaal. Iedereen
kan er te voet, per fiets of op een paard gaan genieten van
het aangelegde stuk natuur. Met beschutting, beplanting
en water. De plantengroei moet uiteraard nog echt op gang
komen maar dat zal, met een helpende hand van de mens,
vrij snel gaan.
Bedenk wel dat er voor ons een duidelijke strook beschik
baar is, maar dat  het overgrote deel is bestemd voor de
dieren. Houdt ook in de gaten dat geen mens in het donker
op de brug mag komen. De tijden dat wij er mogen komen,
staan duidelijk aangegeven.
 
Tijdens de openingswandeling heb ik gedacht aan het feit
dat veel mensen slecht ter been zijn of niet kunnen fietsen,
laat staan paardrijden. En ik dacht ook aan vervlogen tijden
toen wij via advertenties bekend maakten dat mensen als
boven genoemd, met ons mee mochten in de GNR natuur
gebieden. Per auto dus. Wel met eigen auto of van familie
of vriend uiteraard. De boswachter reed dan voorop en er

konden dan maximaal vijftien auto’s mee. En nog een
boswachter er achter! Het zat altijd vol! Zie het nu voor je.
Zeventien auto’s in het Laarder Wasmeer of op de Wester
heide. Onderweg stopten we van tijd tot tijd om iets te
vertellen of even de benen te strekken. Na afloop was er
koffie! Schitterend! En toen dacht ik aan de huifkartochten
die vanuit de schaapskooi worden gemaakt over de Blari
cummer - en Tafelbergheide.
Laten die twee heidevelden nu weer verbonden zijn met de
Westerheide en verder?
Die auto’s van toen is mij een brug te ver geworden maar
de huifkar maakt niks vies en geeft geen lawaai. Ik schat in
dat er druk gereden zal worden met veel dankbare mensen.
En natuurlijk een IVN natuurgids op de bok naast de
koetsier! Denk er eens over GNR.
 
Onze natuurbrug “Het Laarderhoogt” is een verbinder van
klasse. Het hele noordelijke gebied is bereikbaar gemaakt
tot aan de Gooimeerkust toe. Het gebied waar vroeger
dassen leefden en nu al lang niet meer. Hoe lang zal het
nog duren? En naar de andere richtingen. De Utrechtse
Heuvelrug! Het Naardermeer! Het Vechtplassengebied! Je
zou bijna kunnen stellen: “De wereld ligt open”.
Ik droom al van de verbinding met de Flevopolder (Oost
vaardersplassen) en het uitgestelde plan om de Rijndelta
bereikbaar te maken.
 
Terug naar de werkelijkheid.
Het nieuwe ecoduct valt onder het Meerjarenplan Ontsnip
pering (MJPO). De Ministeries van  Infrastructuur en Milieu
en van Economische zaken zijn samen verantwoordelijk
voor de planning en uitvoering van dit enorme werkgebied.
Ik wens ze graag veel succes toe,
 
Gerrit Jaspers
 

Gezicht vanaf Ziekenhuis Tergooi Blaricum (© wUrck)
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Duurzame tip
 
Heerlijk het voorjaar! Tijd voor de voorjaarsschoonmaak.
In veel schoonmaakproducten zitten giftige stoffen. Verve
lend voor uzelf en het milieu, maar gelukkig zijn er veel
goede alternatieven.
Er zijn veel merken met natuurlijke schoonmaakmiddelen
zoals ecover, sonett en het puur en eerlijk merk van de
Albert Heijn, maar u kunt ook eenvoudig zelf schoonmaak
middelen maken.
Bijvoorbeeld glasreiniger: doe een beetje afwasmiddel met
gelijke delen azijn en water in een spuitflacon.
Meer tips kunt u o.a. vinden op http://missnatural.nl/
natuurlijk-schoonmaken-doe-je-zo/
Klaske van Dijk
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Activiteiten
De activiteiten van IVN en KNNV zijn toegankelijk voor leden en
donateurs van beide verenigingen. Publiekswandelingen staan
ook open voor niet-leden. Ze worden aangekondigd in de Grote
Ratelaar en op de websites van IVN en KNNV. Introducés zijn
welkom.
 
Excursie
Donderdag 16 april: Dagje weg naar de Lepelaarplassen o.
l.v. Willem-Jan Hoeffnagel
We gaan wandelen bij de Lepelaarplassen en lekker vogels
kijken. Neem eigen eten en drinken mee.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerterrein bij de Gamma aan de
Franse Kampweg te Bussum. We gaan terug rond 15.00 uur.
 
Contactavond/ Excursie
Maandag 20 april: Avondwandeling door het Thijssepark
in Amstelveen 
De wandeling van vorig jaar door het Thijssepark in Am
stelveen was zo succesvol dat er wel een vervolg op moest
komen! We worden rondgeleid door een natuurgids van
IVN Amstelveen.
Het Thijssepark is een bijzondere heemtuin van 5,3 ha
groot, ontworpen door de bekende tuinarchitect C. P.
Broerse. Het bestaat uit kleine open ruimten omgeven door
gesloten plantengroepen. Elke “kamer” heeft een eigen
karakter. Bij de aanplant is rekening gehouden met de
eisen, die de verschillende soorten aan hun omgeving
stellen (licht/schaduw, nat/droog e.d.). Het beheer is er op
gericht de contrasten tussen licht en donker en tussen open
en gesloten niet te laten vervagen of verdwijnen. Hierdoor
is het mogelijk, dat in het park veel verschillende, ook zeer
zeldzame soorten inheemse wilde planten te zien zijn. Veel
daarvan staan op de Rode Lijst. De verbindende oeverlijnen
van de waterpartijen slingeren zowel door de gesloten als
de open ruimten. De paden, die namen hebben als Kam
perfoeliepad en Mosdal lopen in vloeiende lijnen door de
beplanting. Het park is daarmee ook een lust voor het oog.
Gezamenlijk vertrek met eigen vervoer om 18.45 uur vanaf de
grote parkeerplaats van station Bussum Zuid. De benzinekosten
worden onderling gedeeld.In Amstelveen gekomen starten we om
19.30 uur bij de hoofdingang van het Thijssepark, op de hoek van
de Prins Bernhardlaan en de Emmakade.
 
Publiekswandeling
Zondag 26 april: Kustwandeling langs het Gooimeer
In gedachten stil staan aan de kust van de Zuiderzee. Dat
doen we op de deze zondagmiddag. We lopen landinwaards
langs fraai gebogen waterlopen die de scheiding vormen
tussen de ruime percelen van villa’s. Deze waters gaan
verderop over in rechte vaarten gegraven in grote vlakke
zandafgravingen.
Wandelend door oud gemengd bos volgen we lanen met
beuken gekromd door de tijd. Eind februari is het nog stil
in het bos, maar nu hoor het roffelen van bonte spechten
en het gekwetter van boomklevers. We kruisen middenin
het bos een zeedijk en vragen ons verwonderd af waar je
dit in ons land nog meer tegenkomt.
Op het landgoed Oud Naarden op een rechte laan omgeven
door oude bomen hebben we plotseling een fraaie doorkijk
naar het Gooimeer, naar zee. Dan sta je in eens op de rand
van de Utrechtse heuvelrug. Vlak voor je een aantal meters
lager een strook land langs het water, door verlanding be
groeid met struiken en bomen en verder naar het water toe

met riet. Op deze strook was vroeger, voor de aanleg van
de Afsluitdijk, het zandstrand.
Op deze rand probeer je je voor te stellen hoe het vroeger
was met een noordwester storm: de zoute schuimvlokken
die om je heen vlogen en de kolkende zee die door afslag
een stukje terrein won op de heuvelrug. Op de terugweg
kijken we nog eenmaal om. Daar ligt nu het rustige water
en daarachter Almere. Van de eindeloze zee kunnen we
niet meer genieten, maar gelukkig wel van het landschap
van toen!
Vertrek:om 13.30 uur vanaf parkeerplaats Uitspanning Oud-Val
keveen, hoek Meentweg/ Oudhuizerweg/Valkeveenselaan,
Naarden
 
N.B. Geen contactavonden in mei, juni, juli en augustus
2015
 
Excursie
Zondag 3 mei: Arboretum Trompenburg, Rotterdam, o.l.v. Noor
van Heusden.
Arboretum Trompenburg is een groot park van 8 ha en
herbergt een grote collectie bomen, struiken, vaste planten,
bollen en knollen. Tevens is er een kas met succulenten. In
het park bevinden zich de Nationale Plantencollecties van
Quercus (Eik), Fagus (Beuk), Ilex (Hulst) en Hosta. Daarnaast
zijn er maar liefst 700 verschillende Rododendrons. Er valt
voor de plantenliefhebbers dus genoeg te zien om er een
hele dag door te brengen. Neem daarom brood en drinken
mee. Er is een theehuis waar we nog wat kunnen drinken.
De toegangsprijs is 6,50 euro, met Museumjaarkaart gratis
toegang.
Verzamelen: 9.00 uur, parkeerterrein station Bussum Zuid.
Vervolgens carpoolen naar Rotterdam.
 
Excursie
Zondag 17 mei: Plantenexcursie onkruiden Huizen, met Jetse
Jaarsma
Bouwterreinen bieden vaak een scala aan alledaagse on
kruiden, planten die dagelijks zijn te zien, maar vaak zijn
er ook verrassingen op dergelijke terreinen te vinden. Rond
het havengebied in Huizen, liggen een paar terreinen al een
paar jaar braak. Hoog tijd om hier eens te gaan kijken.
We verzamelen om 10.00 uur op het parkeerterrein van bouw
markt Karwei aan de Warandebergstraat 45 in Huizen.
 
Excursie
Donderdag 21 mei: Dagje weg naar Kampina, o.l.v. Willem-Jan
Hoeffnagel
Natuurgebied Kampina ligt tussen Boxtel en Oisterwijk.
Willem-Jan is ons daar een paar weken voor geweest en
neemt de leiding. Hij kent de interessante plekjes en mooie
routes. Natuurlijk kijken we naar alles: van vogels, insecten,
tot planten en het landschap!
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerterrein bij de Gamma aan de
Franse Kampweg te Bussum. We gaan terug rond 15.00 uur.
 
Publiekswandeling
Zondag 24 mei: Verrassende wandeling over de Blaricum
se Woensberg
Waarschijnlijk kan je nergens in het Gooi op een klein
oppervlak zo veel verschillende wilde planten treffen als in
de Gooise Heemtuin. Op een oppervlak van nog geen
2000m2 tref je honderden soorten bloemen en planten aan
in hun natuurlijke omgeving, zoals die van oudsher in het
Gooi voorkomen. Sommige daarvan kom je in het wild niet
of nauwelijks meer tegen. De rondleiding door de IVN-vrij
willigers die de tuin onderhouden onthult het geheim van
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die bijzondere plantenrijkdom .
Als u er bent uitgekeken nemen de IVN-natuurgidsen u mee
voor een afwisselende wandeling over de eeuwenoude
landbouwgronden van de Blaricumse eng en de hellingen
van een vroegere zandgroeve.
Vertrek:  om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Algemene
begraafplaats aan de Woensbergweg in Blaricum.
 
Excursie
Zondag 31 mei: Archeologische wandeling o.l.v. John van der
Sar van Naerdincklant 
Even andere koek, namelijk de archeologie van een deel
van het Gooi. We beginnen in de Infoschuur, waar John een
inleidend praatje houdt over archeologie in het algemeen
en over het ontstaan van het landschap van de Wester- en
Bussumerheide. Wat is daar nog te zien van de menselijke
invloeden van heel vroeger. En dan naar de Erfgooierstraat
en de hei op. We maken een tocht door de prehistorie waar
nog heel wat van te zien is in het landschap.
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum; aan
vang 10.00 uur.
 
Excursie
Donderdag 4 juni: Dagje weg naar de Kennemerduinen, o.l.v.
 Ellie Fluitsma
We zijn allemaal bekend met de Kennemerduinen, maar
hoe vaak komen we daar? Mooie gelegenheid voor een dagje
weg.  Ellie neemt de leiding.
Verzamelen: 10.00 uur, parkeerterrein bij de Gamma aan de
Franse Kampweg te Bussum. We gaan terug rond 15.00 uur.
 

Uitgaansdag
Zaterdag 20 juni 
Een uitgaansdag die je niet snel zal vergeten. We bezoeken
o.a. de bloemrijke Heemtuin (Londotuin) van de vereniging
voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, die nu op zijn
mooist is en de sprankelende sprengen en de wondermooie
bossen bij Wolfheze met de befaamde eeuwenoude “Wo
danseiken”. We sluiten af met het verrassende Uiterwaard
park Meinerswijk bij Arnhem.  
Zie de aanmeldingsbrief en het formulier in de nieuwsbrief of kijk
op de website. 
 
Excursie
Augustus 2015: In voorbereiding: Botanische wandeling
Wilde Natuur in de stad
 
Voor informatie over de uitgaansdag of contact met de
werkgroep Contacten: wouter-nugteren@ziggo.nl
 

Wandelaars op de Zuiderheide (foto: Sander Koopman)
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Bestuur IVN Gooi e.o.

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

Secretaris Greet Harinck secr.ivngooi@gmail.com

Penningmeester en ledenadministratie Marijke Vooren mvooren@xs4all.nl

Lid algemeen Fred Jansen jansen.fred@gmail.com

Lid algemeen Saskia Nijhof sasnij@gmail.com

Werkgroepen IVN

Communicatie Maartje Hoogenboom maartje.hogenboom@gmail.com

Contacten Wouter Nugteren wouter-nugteren@ziggo.nl

Cursussen Fred Jansen gidsencursus.ivngooi@gmail.com

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

Floragroep Christine Tamminga ctamminga@waldeck.demon.nl

Grote Ratelaar Fred Jansen groteratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com

Heemtuineducatie Wouter Nugteren wouter-nugteren@ziggo.nl

Jeugd Truus Houwers jeugd.ivngooi@gmail.com

Laarder Wasmeer Johan van Gans johanvangans@chello.nl

Natuurcursussen Maartje Hoogenboom natuurcursus.ivngooi@gmail.com

Schaapskooi Evert de Kruijf emmdekruijf@online.nl

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

Webmaster Robert Bekenkamp bekenkamp.r@chello.nl

Bestuur KNNV Gooi

voorzitter vacature

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

Secretaris Ellie Fluitsma secretaris@gooi.knnv.nl

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

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

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

Natuurhistorisch secretaris vacature

Werkgroepen

Excursies en lezingen Theo van Mens theovanmens@gmail.com

Hydrobiologie Koos Meesters meesters.j@gmail.com

Paddenstoelen Ellie Fluitsma secretaris@gooi.knnv.nl

Planten vacature

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

MET WIE KUN  JE CONTACT OPNEMEN IN BESTUUR EN WERKGROEPEN

                     Speelbos 't Laer
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