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Nieuwsbrief april 2014 

 
Dit is de tweede 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 officieel geopend en hoe nu verder? 
 
Gijzenveen bij de Hilversumse Meent is 
op 23 april officieel geopend. Met 
diverse groepen en mensen heb ik 
contact gehad om samen te werken bij 
het inventariseren van dit nieuwe 
natuurgebied. Er kunnen zich nog 
steeds geïnteresseerden melden om 
mee te doen. 
2014 wordt een jaar om de coördinatie 
te regelen en de eventuele andere 
organisatorische aspecten van de 
samenwerking, maar ook het jaar om 
alvast goed kennis te maken met het 
gebied. Ik hoop jullie daar vaak te 
ontmoeten. 

Theo van Mens 
(theovanmens@gmail.com) 

 
 

Activiteiten 
 
Op 17 augustus zijn we van plan een 1000-soorten-dag te organiseren. Dat betekent dat 
gedurende die dag we een aantal gebieden gaan inventariseren met als doel zo veel 
mogelijk soorten te determineren. Dat er 1000 soorten in de Gooise gebieden zitten staat wel 
vast. Maar nu nog met zekerheid op naam brengen! 
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De gebieden waar aan gedacht wordt zijn Cruysbergen, Laegieskamp, Franse Kampheide, 
Gijzenveen en Zanderij Crailo. Ze liggen allemaal redelijk dicht bij elkaar en bieden een groot 
scala aan biotopen. Mogelijk wordt er dan ’s avonds nog naar nachtvlinders gezocht. 
 
We zijn vol aan het organiseren dus nadere informatie volgt via Nieuwsbrief, Convo of onze 
website. Houdt ze in de gaten. 

Willem-Jan Hoeffnagel 
 
 

Bijzondere Waarnemingen 
 
Vogelvetblok goed aangekomen 
 
Begin april hing er nog steeds een vetblok in de vetblokhouder. De winter was zo zacht 
geweest dat de vogels er niet naar hadden omgekeken. Omdat ik het blok niet weg wilde 
gooien, haalde ik het uit de houder en legde het op de voedertafel. 

Daar lag het al een weekje en ik kon zien dat er 
af en toe vogels aan hadden gepikt, of muizen 
aan hadden geknaagd. Toen ik op een 
namiddag thuis kwam, vertelde Johan dat hij 
iets heel bijzonders had gezien. Toen hij ’s 
middags in de serre zat, zag hij iets groots en 
zwarts landen op de dwarslat die schuin boven 
de voederplank hangt. Het was een mooie 
grote zwarte kraai. 
De kraai keek eens om zich heen en besloot 
om de voedertafel een bezoek te brengen. 
Daar aangekomen, keek de kraai eens naar 

links en toen naar rechts, pakte het gehele vetblok in zijn snavel en vloog er met rustige 
vleugelslagen mee weg. 
De volgende dag rond dezelfde tijd kwam er weer een kraai, maar teleurgesteld vertrok hij 
weer: er lag niet weer zo een lekker hapje. Wij zijn benieuwd hoe dat kraaiennest er uit ziet. 
Waarschijnlijk bekleed met vetblokken. 

Ellie Fluitsma 
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Merelnest naast de deur 
 
Na een hint van de buurman bleek er vlak 
bij onze voordeur een merelnest in de 
struik te zitten. Uiteraard hebben we de 
zaak daarna in de gaten gehouden. En 
inderdaad na een poosje zagen we de 
merel ouders driftig met voer in de weer. 
Er bleken vier jongen in te zitten. Deze 4 
houden zich trouwens redelijk stil. Op 17 
april zijn ze alle vier door Rob Molenbeek 
geringd. En nu maar afwachten of ze het 
alle vier tot uitvlieg brengen. Er is al een 
ekster in de buurt gesignaleerd. 

Willem-Jan Hoeffnagel 
 
De eerste libellen 
 

Afgelopen zondag ben ik op de fiets gesprongen en 
spoorslags afgereisd naar Gijzenveen (dit alles 
natuurlijk in het tempo bij mijn leeftijd passend). 
Daar heb ik wat foto’s genomen van het net 
ingerichte gebied. Gezien de huidige ontwikkeling 
van flora en fauna (de eerste 2 canadese ganzen 
kunnen weliswaar genoteerd worden) was dit geen 
klus van uren. Daarom ook nog even de Zanderij 
Cruysbergen ingewandeld. Daar is een behoorlijke 
schaapskudde de vegetatie kort aan het houden. 
Maar dankzij het mooie voorjaarsweer waren er niet 

alleen schapen te zien maar ook al libellen. Nog geen grote aantallen maar wel al 4 soorten: 
lantaarntje, vuurjuffer, variabele waterjuffer en een vliegend exemplaar wat ik op een viervlek 
houd. 

Willem-Jan Hoeffnagel 
 
Andere leuke waarnemingen 

 
Op 5 april denkt Johan een bont zandoogje in de 
tuin gezien te hebben. Op dezelfde dag zag ik een 
hoornaar die probeerde om tussen twee 
betonschuttingdelen te kruipen, hetgeen hem niet 
gelukt is. Op 11 april zag ik een gierzwaluw. 
Tevergeefs de lucht afgespeurd of er nog meer 
langs kwamen, maar helaas……. 

Ellie Fluitsma 
 
 

Bestuursmededelingen 
 
KNNV Website 
 
Binnenkort wordt de KNNV-website gewijzigd. Zowel de landelijke als alle daaraan hangende 
afdelingswebsites krijgen een ander uiterlijk. Het kan zijn dat de website een poosje moeilijk 
bereikbaar is. 
Heb je de website in je favorieten staan, dan is het verstandig om de website opnieuw via Google op 
te zoeken en het nieuwe webadres in je favorieten te zetten. Dit geldt voor zowel de afdelingswebsite 
als de landelijke website. 

Jetse Jaarsma 

 
 

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

http://www.knnv.nl/gooi

