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Nieuwsbrief Maart 2015
Dit is de tweede 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
Donderdagavond 12 maart: algemene ledenvergadering KNNV-Gooi
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. Hebt u
bijvoorbeeld ideeën over cursussen of over samenwerking met andere groene groepen in het
Gooi, de ledenvergadering is de plek om ze in te brengen
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 20:00 uur.
Herhaalde oproep: Wie doet er mee????
Tot op heden hebben we geen reactie uit de KNNV leden gekregen op onze oproep. En
alleen Jetse die voor de KNNV zitting neemt is toch wel wat mager, want in 2016 is het tijd
voor een feest. Jetse kan dit niet allemaal alleen. Dus we zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers om mee te denken en te doen. De IVN bestaat hier in het Gooi dan 50 jaar en de
KNNV zelfs 100 jaar! Dus geef u op!
Onze beide verenigingen zijn in de afgelopen jaren steeds nauwer gaan samenwerken. In
2015 gaan we ook een gezamenlijk verenigingsblad “De Grote Ratelaar” uitbrengen. De
besturen van beide verenigingen willen dan ook in het jubileumjaar gezamenlijk activiteiten
organiseren voor onze leden en het publiek.
Wat we gaan doen staat nog niet vast. Daarvoor hebben wij u nodig. We willen een groep
mensen vormen die zich bezighoudt met het bedenken, uitwerken, coördineren en
uiteindelijk ook uitvoeren van de activiteiten. Vind je het leuk om mee te werken aan dit
mooie project of ben je wel nieuwsgierig, maar wil je eerst nog meer weten, meld je dan aan
bij Fred Jansen (IVN; jansen.fred@gmail.com) of Jetse Jaarsma (KNNV;
bestlid@gooi.knnv.nl) die de projectgroep zullen leiden. Begin 2015 komen we dan graag
een keer bij elkaar met leden van zowel de IVN als de KNNV voor een eerste bespreking.
Jetse Jaarsma & Fred Jansen

Stand van zaken rondom het insectenhotel.
Op de oproep hebben zich in totaal vier personen
gemeld. Helaas is het Jelle Harder niet gelukt om de
benodigde Euro’s bij elkaar te krijgen. Dat leek dus
einde oefening. Maar ondertussen is het plan opgevat
om zelf iets aan te schaffen en / of in elkaar te
knutselen. We gaan dus toch proberen het van de
grond te krijgen. Mede daarom kunnen we nog wel
wat extra assistentie gebruiken. Daarom de vraag of
er leden (zowel KNNV als IVN!) zijn die hier interesse
in hebben? Reacties gaarne naar Ellie Fluitsma
(secretaris@gooi.knnv.nl 035-6249076).
Ellie Fluitsma
Excursies in Maart
Graag breng ik nog even het resterende excursie programma voor maart onder de aandacht.
In de nieuwe Grote Ratelaar zal het volledige programma van de maanden april, mei en juni
te vinden zijn.
Maandagavond 16 maart 2015: Onze egel
Een egel is een welkome gast in onze tuin omdat hij slakken eet. We kennen hem allemaal.
Maar hoe leeft de egel eigenlijk? Wanneer zijn er nestjes? Hoeveel jongen krijgt hij? Hoe oud
wordt hij? Wat is zijn plaats in de evolutie. Els Poel-Hellinga, voormalig beheerder van de
Stichting Egelopvang Amstelveen, vertelt u van alles over dit boeiende dier. Tijdens haar
presentatie, waarbij de nadruk ligt op hoe wij moeten omgaan met egels in de tuin, zal zij ook
regelmatig terugkijken op de vele, bijzondere en grappige gebeurtenissen uit een periode
van bijna dertig jaar hulp aan zieke en hulpbehoevende egels en verweesde egelbaby’s. Het
wordt een levendige lezing. Els Poel is medewerkster van de Egelbescherming Nederland te
Naarden.
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur.
19 maart donderdag: Dagje (vogels) kijken in de
Groene Jonker
We gaan lekker wandelen door de Groene
Jonker en vooral kijken naar vogels. Dit soort
activiteiten gaan we vaker doen op door de
weekse dagen. Weer eens wat anders dan in
het weekend. Neem eigen eten en drinken mee.
Verzamelen: Parkeerterrein station BussumZuid, 10:00 uur (we gaan terug om ongeveer
15:00 uur).
Zondag 22 maart: Mossenexcursie bij de Pier van de haven van Huizen
De pier van de haven van Huizen heeft een interessante collectie van mossen op steen
(basaltblokken). Het is een mooie plek om weer eens met het Mossenboek aan de slag te
gaan (je kunt de PDF-file downloaden van
www.knnv.nl/gooi). We gaan meer naar botanische
kenmerken kijken. Dat kan met de uitgebreidere sleutels
in de Veldgids mossen (helaas niet meer verkrijgbaar) en
met de Beknopte Mosflora. We maken bij deze excursie
een afspraak wanneer en waar naar onze
mossenmonsters gaan kijken.
Verzamelen: parkeerplaats bij de Kalkovens in de haven
van Huizen, 10:00 uur.
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Zondag 29 maart: Floragroep , Hilverbeek en Jagtlust
De activiteiten van de floragroep worden door de IVN georganiseerd. Voor de excursies van
deze werkgroep kunt u zich opgeven bij Christine Tamminga, emailadres:
ctamminga@waldeck.demon.nl.
De excursies beginnen om 10:00u en vinden om de week plaats (12 april dus als volgende
keer). Mocht de excursie niet doorgaan, dan wordt deze per mail afgezegd. De
floragroepexcursies kunt u ook op de website van de KNNV vinden.
Verzamelen: Parkeerplaats Hilverbeek, ingang Leeuwenlaan, 10:00 uur.
Inventarisatie Gijzenveen
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is in april 2014 Gijzenveen (het
gebied ten oosten van de Hilversumse Meent) geopend. In het KNNV bestuur
is het idee opgekomen om Gijzenveen vanaf 2015 te gaan inventariseren om
gedurende een aantal jaren de ontwikkeling te kunnen volgen en vast
leggen. Zelf heb ik gedurende het afgelopen zomerseizoen al regelmatig
daar rondgekeken en er zeer leuke waarnemingen gedaan (nadruk lag op
libellen).
In het verleden hebben we een vergelijkbaar project gehad na de
oplevering van de Zanderij Crailoo.
Voorlopig wordt er gedacht aan de volgende soortgroepen:











Vogels (zowel broedvogels als alle andere waargenomen soorten)
Planten
Paddenstoelen
Mossen en korstmossen
Sieralgen
Vissen
Amfibieën en Reptielen
Insecten (Vlinders, Libellen en Sprinkhanen)
Vleermuizen
Marterachtigen

Mensen die hier belangstelling voor hebben kunnen mij dit laten weten
(w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl).
Bij voldoende belangstelling zal ik een algemene vergunning bij GNR aanvragen.
Willem-Jan Hoeffnagel

Bijzondere Waarnemingen
Een vos in de zijtuin
Tsja, de stroom van sterke verhalen
rondom mijn huis in Ankeveen droogt nooit
op. Wat te denken van 22 januari 2015. Er
lag op de sloten een flinterdun laagje ijs.
En om een uur of kwart over 11 zagen we
een vos rondscharrelen. Hij liep een beetje
rond en kwam steeds dichterbij zodat er
een aantal leuke foto’s gemaakt konden
worden. Tot hij in de bosjes verdween. De
volgende ochtend was hij er nog steeds tot
hij zich over het ijs uit de voeten maakte.
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Dat lopen over ijs niet altijd goed gaat bleek in de
(schaats)winter van 2009. Op 2 januari werd er bij
de opstapplaats op de Dammerkade aan de
Ankeveense kant een ingevroren vos in het ijs
aangetroffen.
Willem-Jan Hoeffnagel

Een waterral
Op 18 februari meldde een buurman dat er een waterral in de buurt was, dat hij bij ons in de
slootkant had zitten wroeten en verdwenen was in het moerasbos naast mijn huis. Je gelooft
in eerste instantie je oren niet. Maar goed, het gebied is zeer drassig, vol met smurrie,
planten, omgevallen bomen, takken etc. Dus wel geschikt biotoop voor een waterral. Zou het
echt?
En jawel, op 8 februari de
eerste waarneming en
daarna steeds vaker. Als je
dan als net gepensioneerde toch aan het oefenen
bent in het achter de
geraniums zitten, kan je
net zo goed de camera
klaar hebben liggen. Maar
wat is dat beest moeilijk te
fotograferen. Als hij al
dichtbij genoeg komt, zitten
er altijd wel takken en
stengels in de weg.
Bovendien is het beest
extreem schuw. Het
kleinste geluidje of
beweging en hij sprint weg. Van 24 februari tot en met 7 maart zeer sporadisch gezien en
verleden week totaal niet, dus wij dachten dat hij vertrokken was. Maar op zaterdag 7 maart
was hij er ineens weer en dat is tot op heden nog steeds elke dag het geval.
Willem-Jan Hoeffnagel
Bijzondere nachtschade achter een winkelcentrum
Ik vond wat leuks aan de achterzijde van
winkelcentrum Oostermeent in Huizen.
Onder de (warme) luchtafvoer staan een
aantal nachtschades. Ik heb getracht ze
te determineren, de soort is echter (nog)
niet in de flora opgenomen. Via
verspreidingsatlas
(http://www.verspreidingsatlas.nl/5629)
kwam ik er achter dat het wel eens kan
gaan om Solanum pseudocapsicum.
Jetse Jaarsma
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Verslagen
Geen verslagen van activiteiten deze keer.

Informatie
Gedeeltelijke zonsverduistering op vrijdag 20 maart
Op 20 maart 2015 is er boven de Atlantische Oceaan, de Faeröer Eilanden, Spitsbergen en
de Noordpool een totale zonsverduistering te zien. De maan schuift dan tussen de zon en de
aarde door. Vanuit Nederland is slechts een mooie gedeeltelijke zonsverduistering te zien.
Ga deze wel bekijken, want de volgende gedeeltelijke zonsverduistering is pas weer in 2021
te zien in ons land.
In Utrecht is de grootte van de
zonsverduistering 84,2%. Dit betekent dat,
op het tijdstip van het maximum, 84,2
procent van de zonnediameter (niet van het
oppervlak) achter de maan zal schuilgaan.
Als de zonsverduistering begint, dan staat
de zon (in Utrecht) op 23 graden boven de
horizon. Bij het maximum is de hoogte 31
graden, en op het eind 36 graden.
De schaduw van de maan raakt de zon om
ongeveer 9:30 uur. Het maximum is om
ongeveer 10:40 en de verduistering is om
ongeveer 11:50 uur voorbij.
Ook op de nieuwe sterrenwacht bij het Bezoekerscentrum van natuurmonumenten is de
ochtend geopend. Meer informatie is te vinden via:
http://www.knvwshetgooi.nl/event/gedeeltelijke-zonsverduistering/.
Cursus (On)kruid
Jetse Jaarsma verzorgt op drie woensdagavonden een cursus 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.
De cursus kost € 30 per persoon, over te maken op NL03INGB0000094250 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 Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum.
Cursusdata:
woensdag 27 mei 2015 20:00 tot 22:00
woensdag 10 juni 2015 20:00 tot 22:00
woensdag 24 juni 2015 20:00 tot 22:00
Excursies:
zaterdag 30 mei 2015 10:00 tot 12:30
zaterdag 13 juni 2015 10:00 tot 12:30
zondag 28 juni 2015 10:00 tot 12:30
Jetse Jaarsma
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KNNV en IVN bladen
Aangezien de KNNV en IVN ook op landelijk niveau steeds meer naar elkaar toegroeien is er
sinds kort de mogelijkheid om een abonnement met korting te nemen op elkaars landelijk blad.
KNNV: Voor KNNV leden is het mogelijk om een abonnement te nemen op Mens en Natuur
voor € 12,50 per jaar waarvoor vier keer per jaar een uitgave ontvangen wordt. Abonneren kan
via ivn.nl/mensennatuur.
IVN: Voor IVN leden is het mogelijk een abonnement te nemen op Natura voor € 12,50 per jaar
waarvoor vier keer per jaar een uitgave ontvangen wordt. Abonneren kan via knnv.nl/natura.

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