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Nieuwsbrief Juli 2015 

 
Dit is de vijfde nieuwsbrief in 2015 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. 
 
 

Activiteiten 
 
Hierbij nog even ter herinnering wat activiteiten in de komende maand augustus alsmede 
een correctie aangezien er een foutje stond in de laatste Grote Ratelaar. 
 
Zaterdag 1 augustus: Insecten 
excursie bij het Naardermeer 
We gaan wandelen achter Gasterij 
Stadzigt en kijken naar insecten. 
Uiteraard zullen we andere bijzondere 
waarnemingen niet negeren. Tijdens een 
voorbereidingsbezoek op 23 juli werden 
12 libellensoorten, 8 vlindersoorten, 3 
sprinkhanensoorten en de bronzen 
zandloopkever gezien. Bij de 
zandloopkevers ligt er nog een leuke 
uitdaging op ons te wachten. 
Verzamelen: Om 13:00 uur op de 
parkeerplaats van de Gasterij Stadzigt, 
Meerkade 2, Naarden. 
 
Zondag 16 Augustus: Wild en Groen in de Amsterdam o.l.v. Peter Wetzels 
‘DE STADSPLANT: STEENGOED EN EXTREMOFIEL!! KOMT DAT ZIEN’ 
Je kan je nog altijd opgeven voor de  informatie vooraf bij deze fietsexcursie 
(theovanmens@gmail.com of bel  06-30825198). 
Het is bij de uitkomst van deze nieuwsbrief nog net iets te vroeg , Peter Wetzels moet nog  
een paar rondjes inventariseren ter voorbereiding van deze excursie. Ongeveer  een week 
van te voren zal dan de lijst beschikbaar komen van de te verwachten planten op onze route 
van het Amstelstation naar de Pijp en naar de Weteringbuurt als verste punt. Die lijst krijg je 
per email als je je hebt opgegeven. 
Verzamelen om 10:30 uur bij het Amstelstation (einde van excursie omstreeks 16:00uur). 
 
 

mailto:theovanmens@gmail.com
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Zaterdag 29 augustus: Publieksexcursie vleermuizen (correctie op de aankondiging in 
de laatste Grote Ratelaar) 
Er is een foutje geslopen in de Activiteitenkalender op pagina 4. De correcte verzamelplaats 
is het parkeerterrein van Station Bussum-Zuid. Dit staat wel goed op pagina 21. 
 
Zondag 30 augustus: Bomenexcursie rond de Lorentzvijver in Hilversum 
We gaan de prachtige bomen rondom de Lorentzvijver bekijken. Deze waren bij de aanleg 
van de vijver door Dudok in 1930 al voorzien als groenvoorziening. 
Verzamelen: 10:00 uur bij de Lorentzvijver in Hilversum (aan de kant van de Kamerlingh 
Onnesweg). 
 
 

Bijzondere waarnemingen 
 

Behangersbij 
Het was prachtig weer en dan sta ik 
vaak naar de insecten te kijken die op 
de bloemen aan de rand van mijn terras 
foerageren. Vooral de al bijna 
uitgebloeide lavendelplanten trekken 
veel bijen en hommels. Tijdens het 
bekijken van al wat er op de lavendel 
zat, werd mijn oog getrokken door de 
heftige bewegingen van een hommel, 
tenminste dat dacht ik, die aan het blad 
van een Duizendknoop hing. Dichterbij 
gekomen zag ik dat het insect 
razendsnel bezig was om een stuk van 
het blad af te snijden, waarbij de fel 
oranje onderkant van het lijfje af en toe 
te zien was. Dit was geen gewone bij, 
dacht ik. Eerst maar eens een paar 
foto’s maken, voor het diertje weg vloog. 
Kon ik meteen mijn nieuwe macrolens 
uitproberen. 
 
Gelukkig kwam het bijtje na een bezoek weer terug en kon ik foto’s maken. Zij (ja, het was 
een zij) had het zo druk met knippen dat ik erg dichtbij kon komen met mijn fototoestel. 
Gelukkig kun je met de hedendaagse digitale technieken direct het resultaat zien. Wel zo 
handig voor het op naam brengen van dieren. De insectengids er bij gepakt en al snel vond 
ik de Behangersbij (Megachile centuncularia) aan de beschrijving voldoen: vrouwtje heeft 
een fel oranje stuifmeelschuier onder het achterlijf (Nieuwe insectengids). Veel over gehoord, 
maar nog nooit aan het werk gezien. Ik probeerde de bij nog te volgen, maar ze verdween 
met het blad tussen de pootjes over de heg naar de buurtuin. 
Dit was de eerste keer dat ik een beestje, waar ik al veel over gehoord had in levende lijve 
bezig zag. 
 
Ellie Fluitsma 
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Informatie 

 
De Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera) 
 
Net voor deze Nieuwsbrief viel bij mij deze achtste uitgave van 
de serie Entomologische Tabellen in de bus. Deze serie wordt 
uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten en andere 
ongewervelden. Het boek is het resultaat van het atlasproject 
2006 – 2014 en als zodanig een vervolg op de eerdere atlas 
die 1990 – 1995 documenteerde. In 248 pagina’s worden alle 
soorten van Nederland behandeld, steeds op twee pagina’s 
waarbij de rechter pagina twee foto’s bevat van voldoende 
formaat. Verder is er nieuwe determinatietabel en uiteraard de 
geactualiseerde verspreidingskaarten van Nederland 
 
Voor de sprinkhanen liefhebber een echte “must”!  
Te bestellen via: eis@naturalis.nl en via http://www.eis-
nederland.nl/. De prijs is € 17,50. 
 
Op de website kan men zich ook aanmelden voor de 
periodieke e-mail nieuwsbrief Tentakel met informatie over ongewervelden. 
 
Willem-Jan Hoeffnagel 
 
 
De Groene Academie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle inspirerende natuurcursussen in Noord-Holland op één website. Dat is de intentie van de 
Groene Academie. Alle informatie is te vinden via: http://www.degroeneacademie.nl/. Daar 
bestaat ook de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief die regelmatig 
uitgebracht wordt. 
 
De doelgroepen zijn: 

 De natuurliefhebber 

 De natuurvrijwilliger 

 De beroepskracht. 
 
De Groene academie is een initiatief van de terrein beherende organisaties in Noord-
Holland, IVN Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland. 
 
 

mailto:eis@naturalis.nl
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http://www.degroeneacademie.nl/
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Planten 

Door FLORON ((FLORistisch Onderzoek Nederland; 
http://www.floron.nl/), de organisatie die zich al 25 jaar inzet  
voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde 
flora is een nieuw tijdschrift gelanceerd namelijk. PLANTEN. 
PLANTEN geeft informatie over ontwikkelingen in de 
Nederlandse flora. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar 
en wordt gratis toegezonden aan donateurs van Stichting 
FLORON. Het eerste nummer valt bij iedereen op de mat die tot 
nu toe FLORON-nieuws ontving. Wilt u PLANTEN ook 
ontvangen, dan kan dat door donateur te worden. 

Het eerste nummer is ter kennismaking als pdf te verkrijgen en 
in te zien via: 
http://www.floron.nl/Portals/1/PLANTEN/PLANTEN_01_mei_20
15_los.pdf 

 
 
 
 

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

http://www.floron.nl/
http://www.floron.nl/Over-FLORON/Donateur-worden
http://www.floron.nl/Portals/1/PLANTEN/PLANTEN_01_mei_2015_los.pdf
http://www.floron.nl/Portals/1/PLANTEN/PLANTEN_01_mei_2015_los.pdf
http://www.knnv.nl/gooi

