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Nieuwsbrief juli 2013 

 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de KNNV die bestemd is voor leden van de KNNV en IVN. 
 
In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of 
vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd 
worden. 
 
De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is. Mocht u iets bijzonders te melden hebben? 
Laat het ons weten. 
 

ACTIVITEITEN 
 
Zaterdag 27 juli: Excursie Laegieskamp 
 

Na vandaag het gebied bezocht te hebben blijkt het 
gebied zeer de moeite waard. Na een wat matige start 
bleek het met name bij de wateren een libellendrukte 
van belang. Wat te denken van Lantaarntje, Gewone 
oeverlibel, Viervlek, Grote keizerlibel, Zwarte heidelibel, 
Bruinrode heidelibel, Watersnuffel en ook de Bruine 
glazenmaker. Maar als klap op de vuurpijl werden een 
behoorlijk aantal Koraaljuffers waargenomen. En dit is 
een soort die volgens de Actualisatieatlas van de 
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie tussen 
1990 en 2007 nooit aan deze kant van Hilversum is 

gezien. De enige stip in het Gooi bevindt zich ten zuidoosten van Hilversum lijkt ongeveer het 
Hilversums Wasmeer aan te geven. Verder werden er nog een aantal andere waarnemingen 
gedaan zoals Moerassprinkhaan, diverse vlindersoorten en een aantal nog net niet uitgebloeide 
orchideeën. Het is dus alleszins de moeite om volgende zaterdag a.s. om 13:00 uur van de 
partij te zijn. We starten vanaf hek gelegen aan het schelpenfietspad tussen de Hilversumse 
Meent en de voetbalvelden. Wel is de omgeving van de plassen drassig en modderig. Laarzen 
of waterbestendig schoeisel en kleding zijn dus aan te raden.– Willem-Jan Hoeffnagel 
 
Zaterdag 10 augustus: Excursie tuinreservaten. 
 
In het kader van het jaarthema van de KNNV “Haal meer natuur in je 
tuin”, vindt er een excursie plaats naar en drietal tuinreservaten. 
De excursie start om 14.00 uur aan Taludweg 71, 1215 AC 
Hilversum. 
Lopend gaan we naar twee andere tuinreservaten, waar de 
eigenaren ons zullen rondleiden en een en ander over hun tuin 
vertellen. De excursie eindigt weer aan de Taludweg, waar onder het 
genot van een drankje nog wat nagepraat kan worden. 
Opgave vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot 8 augustus via een e-mail 
naar secretaris@gooi.knnv.nl of telefonisch Ellie Bonin op nummer 
035-6249076. 
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Zaterdag 31 augustus: Paddenstoelenwerkgroep, eerste excursie van het seizoen. 
 
Dit seizoen gaat de paddenstoelenwerkgroep weer op pad. Dit najaar zullen de excursies 
weer bij toerbeurt worden geleid door leden van de werkgroep.  
De eerste excursie wordt geleid door Yolande Bosman en start bij de parkeerplaats van het 
Sint Janskerkhof te Laren. Aanvang 10.00 uur. 
 
Neem je nog geen deel aan de paddenstoelenwerkgroep en wil je daar aan meedoen, stuur 
dan een e-mail aan: secretaris@gooi.knnv.nl  
 
 

BIJZONDERE WAARNEMINGEN 
 
Havik 
 
Er gebeurt altijd iets leuks in Ankeveen. Wat te denken van mijn thuiskomst op donderdag 12 
juli. Ik stap uit de auto en zie dat het hekje van de zijtuin openstaat. Ik loop er naartoe en wat 
schetst mijn verbazing? Daar zit een havik die door mijn naderen schrikt en opvliegt. Toch leuk, 
een Havik als tuinvogel! – Willem-Jan Hoeffnagel 
 
Hollands Ankeveen 
 
Voor Natuurmonumenten inventariseer ik het gebied Hollands Ankeveen (ten noorden van de 
Stichtse Kade). Afgezien van het waarnemen van libellen met hun aantallen kijk ik ook altijd 
rond of er bijzondere dingen te zien zijn. 
 
Op 4 juli vond ik daar een door een Ringslang afgestroopte vervellings huid. Deze ligt nu te 
“pronken” op een kastje in mijn kamer. 
 
Verder gaf ook de ronde van 15 juli 
weer een paar leuke dingen. Ik zag 
er de eerste 3 Moerassprinkhanen 
van het seizoen 2013. Een stukje 
verder vloog er ineens een Grote 
keizerlibel langs die met een prooi 
de vegetatie indook. Na het beest 
voorzichtig beslopen te hebben zag 
ik dat hij een Bij aan het opeten 
was. Nu hebben met name de echte 
libellen een aantal bijnamen 
waarvan Bijeneter er eentje van is. 
Tot op heden werd dat altijd als een 
beetje een fabeltje afgedaan. Maar 
deze waarneming is niet mijn 
eerste. Misschien schuilt in de 
(bij)naam Wrattenbijter ook wel een kern van waarheid? – Willem-Jan Hoeffnagel 
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