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Nieuwsbrief februari 2014 

 
Dit is de eerste nieuwsbrief in 2014 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. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV; 
de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar mij (Willem-Jan 
Hoeffnagel; w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) gestuurd worden. 
 
 

Oproep 
 
Gijzenveen verdient een gezamenlijke inventarisatiewerkgroep 
 
‘Gijzenveen’ wordt in maart officieel opgeleverd en daarna opengesteld 
voor het publiek. Het nieuwe natuurgebied tussen het Spiegel in Bussum 
en de Hilversumse Meent met Cruysbergen in het zuidoosten. Velen 
staan al te trappelen om het gebied in te gaan en de eerste 
inventarisaties te doen. 
 
Geen wonder want het wordt een heel gevarieerd gebied, zoals hiernaast 
op de ‘habitatkaart’ van GNR te zien is, met: ondiep water (blauw op 
kaartje), gebiedjes die permanent dras zijn met kleine zeggen (roze), 
natte gebieden die ’s zomers licht indrogen met bijvoorbeeld blauw 
grasland (groen), vochtige gebieden met dophei en heischraal grasland 
(paars) en licht vochtige gebieden met heide of kruidenrijk grasland 
(geel). 
 
Habitats waar plantengemeenschappen zich zullen ontwikkelen in een 
bepaalde successie. Boeiend om te volgen met behulp van periodieke 
inventarisaties, van (sier)alg, (korst)mos en kruid tot boom. Maar ook 
vogels, reptielen, amfibieën, insecten, spinnen en andere geleedpotigen 
en zoogdieren andere kansen krijgen dan in het weiland van vroeger, ook 
door de functie van ecologische verbindingszone. 
 
Gijzenveen is in veel opzichten te vergelijken met Cruysbergen, alleen is 
daar achter de Koedijk geen dikke veenlaag zoals in een deel van dit nieuwe terrein. Verder 
hoop ik niet en velen met mij, dat we dezelfde fout maken die we bij Cruysbergen hebben 
gemaakt als amateur-veldbiologen. We wisten in Cruysbergen niet wie wat deed en wat de 
waarnemingsresultaten waren. Zo zag ik bij mijn vegetatieopnames in Cruysbergen, een 
bekende die met Libellen bezig was, een ander die een vlinderroute liep en weer een ander 
die met een netje het leven in de poelen inventariseerde.  
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Het zou toch mooi zijn als we bij de inventarisatie van Gijzenveen van elkaar weten en ook 
dat we elkaar periodiek op de hoogte houden en bijvoorbeeld afspraken maken over de 
methodes van inventarisatie en rapportage. Daarom willen wij als KNNV, samen met alle 
verenigingen in het Gooi die zich hiermee bezig houden, een gezamenlijke inventarisatie-
werkgroep oprichten. Zo kunnen we de ontwikkeling van Gijzenveen in de komende jaren 
goed volgen en van elkaar leren. 
 
We kunnen elkaars belangstelling al peilen in het gezamenlijke INFO-schuuroverleg en bij de 
opening van het gebied. Verder zullen we hopelijk elkaar actief kunnen benaderen. Wordt 
vervolgd. 
 
Theo van Mens (theovanmens@gmail.com) 
 
 

Activiteiten 
 
Zondag 16 februari: Publiekswandeling Laarder Wasmeer  
 
Georganiseerd door: IVN Gooi en omstreken. Kosten: Een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld  
 

Wandeling door het afgesloten gebied het Laarder 
Wasmeer onder leiding van een natuurgids. 
 
Locatie: Parkeerplaats bij ’t Bluk, Zuiderheide 2, 
1251SE  Laren. Vertrek 10:00u. 
 
 
 
 
Zondag 9 Februari 2014: knoppenexcursie met Jetse Jaarsma 
 
De natuur in winterkleed komt natuurlijk aan bod bij deze excursie, maar knoppen en 
knopschubben krijgen speciale aandacht!  De perfecte voorbereiding van bomen en struiken 
op het komende seizoen is altijd weer indrukwekkend om te zien. Een blad nog verborgen in 
de knop, windverstuivers die mogelijk al in bloei zijn en nog veel meer. 
We zullen dus weer eens zien dat veldbiologie in de winter niet alleen beperkt is tot het 
kijken naar vogels! 
 
Vertrekpunt: Parkeerterrein bij de Zomerkade in Huizen ter hoogte van de Wedekuil. 
Vertrektijd: 10:00 uur 
 
Maandag 17 februari 2014: Mossen, een fantastische, zichtbare miniatuurbelevenis 
 
Lezing door dr Heinjo During 
Heinjo During was meer dan 30 jaar docent aan de universiteit van Utrecht op het gebied 
van ecologie en biodiversiteit. Vele publicaties staan op zijn naam, onder meer over mossen. 
Hij is, samen met Henk Siebel, de auteur van de Beknopte mosflora van Nederland en 
België. 
 
Na een inspirerende excursie in het Gooi geleid door Heinjo dit voorjaar (floragroep), vertelt 
hij nu een breed verhaal over mossen. Als je goed kijkt zijn er heel veel verschillende 
mossen. Wat zijn de meest voorkomende? Een mos is geen paddenstoel of varen, tot welke 
groep hoort een mos eigenlijk wel? Is het moeilijk ze op naam te brengen (al dan niet met 
een loep)? Hoe moeilijk is het om ze nader te determineren onder een binoculair en hoe 
maak je bijvoorbeeld uitsneden van die kleine blaadjes? Waar groeit een mos (op); zijn er 
mossengemeenschappen? Waarvan leeft een mos en wat voor overlevingsstrategieën 
hebben ze? Wat kan de landelijke Bryologische (mossen) en Lichenologische (korstmossen) 
WerkGroep (BLWG) voor ons betekenen? En zo meer. 
 

http://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
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Kortom veel stof waarmee we wat meer toegerust komend voorjaar het veld in kunnen gaan. 
 
Locatie: Info-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a te Hilversum. Aanvang 19:45 
uur. 
 
Donderdagavond 14 maart: Algemene ledenvergadering KNNV-Gooi 
 
Elk jaar weer een belangrijk moment voor onze vereniging. We roepen alle leden op om te 
komen en zo samen het beleid vast te stellen van onze afdeling. Breng in hoe u onze 
vereniging ziet en welke activiteiten u belangrijk vindt. Wilt u ook een grotere diversiteit aan 
activiteiten, zoals op het gebied van mossen of insecten? Hebt u ideeën over cursussen of 
over samenwerking met andere groene groepen in het Gooi? 
 
Locatie: INFO-schuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a, Hilversum. Aanvang 
20:00u. 
 
Natuurcursus Tuinreservaten 
 
IVN afdeling Gooi en omstreken 
organiseert in het voorjaar van 2014 een 
cursus waarin je leert hoe je je eigen tuin 
of balkon kan omtoveren tot een 
diervriendelijke, natuurvriendelijke oase. 
De gehele cursus beslaat 5 
cursusavonden. Ook zullen enkele tuinen 
bezocht worden om te zien hoe de theorie 
er in de werkelijkheid uitziet. 
 
Data: 5-03, 19-03, 2-04, 16-04 en 7-05 2014 
Prijs: 85 € voor 5 cursusavonden en de excursies (inclusief een cursusmap en het boek 
Diervriendelijk tuinieren) 
Aanmelden: Meer informatie en aanmelden via e-mail natuurcursus.ivngooi@gmail.com 
Zie ook http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken 
 
Locatie: Infoschuur GNR, Naarderweg 103a, Hilversum, tijdstip 20.00-22.00 uur 
 
 

Bijzondere Waarnemingen 
 
Deze keer zijn er geen bijzondere waarnemingen binnen gekomen. En dat die ontbreken lijkt mij 
vrij onwaarschijnlijk. Daarom: geef ze door, die leuke zaken die er gezien worden! 
 
 

Voor de allerlaatste informatie is er onze website: www.knnv.nl/gooi  !!!! 
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