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Nieuwsbrief December 2015
Dit is de zesde 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.
Bestuursmededelingen
Eindejaars Plantenjacht op Zondag 27 december 2015
FLORON (de landelijke organisatie die zich met plantenonderzoek bezighoudt) organiseert,
gezien het succes afgelopen jaar, wederom een Plantenjacht in een ogenschijnlijk
onmogelijk periode, namelijk rond Oud & Nieuw. Tussen vrijdag 25 december en zondag 3
januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. Ze zijn
benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant
het meest wordt gezien. Het is tot nu toe een bijzonder warm jaar. Volgens meteorologen kan
er nu al gezegd worden dat 2015 het aller warmste jaar ooit gaat worden. Op dit moment is
de nachttemperatuur regelmatig de gemiddelde dagtemperatuur. En de dagtemperatuur ligt
vaak zo'n 4 tot 5 graden boven het gemiddelde. Als het warme weer aanhoudt dan kunnen er
in de decembermaand nog allerlei bloeiende planten worden gevonden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om soorten die
bij het uitblijven van nachtvorst de bloei nog wat weten
te rekken of om soorten die
het hele jaar door bloeiend te
vinden zijn. En als het weer
echt meezit dan beginnen
mogelijk ook de echte
voorjaarsbloeiers al wat
eerder te bloeien op een
zonnig en beschut plekje. Er
valt dus ook in december,
voor wie er oog voor heeft,
nog van alles bloeiend waar
te nemen.
Vanuit de KNNV zijn we van
plan hier weer op in te haken
en wel op zondag 27 december. We verzamelen om 10:00 uur bij de kei (de grote steen die

daar ligt, begin 's Gravelandseweg 1211BS) in Hilversum. Het gebied wat we willen bezoeken
staat op het kaartje aangegeven.
Algemene Ledenvergadering
Zoals een vereniging betaamt zullen wij ook in 2016 een Algemene Ledenvergadering houden.
De datum is donderdag 10 maart in de Infoschuur Gooi. Het bestuur zal daar verantwoording
afleggen voor het gevoerde beleid in 2015 en de plannen voor 2016 toelichten. Het bestuur
hoopt op een grote opkomst van onze leden.
1000-soortendag in 2016
Na de zeer succesvolle 1000-soortendag in 2014 zijn we als afdeling van plan om in ons
jubileumjaar 2016 wederom een 1000-soortendag te organiseren. Het bestuur leek dit een leuk
jubileum project. De “datum” is van vrijdag 27 mei 2016 17:00 uur tot en met zaterdag 28 mei
2016 17:00 uur. Het organiserend comité bestaat uit Willem-Jan Hoeffnagel, Fred van Klaveren
en Theo van Mens. Zodra er meer duidelijkheid is over gebieden, soorten, organisatie, etc. zal
dit gecommuniceerd worden via onze website of een Nieuwsbrief.
Website
Zoals iedereen natuurlijk weet heeft onze
afdeling ook een eigen website. Recentelijk
zijn we begonnen om daar meer informatie
op te zetten. Zo zijn de Grote Ratelaars en
Convo's (van de laatste jaren) er in pdfformaat op geplaatst. Ook zullen onze
rapporten er op gepubliceerd worden.
Verder zijn er verslagen van onze activiteiten te lezen. De laatste toevoegingen zijn
in ieder geval het programma van het
eerste kwartaal van 2016 met alle lezingen
en excursies. Ook worden er steeds
verslagen van de werkgroepen gepubliceerd. En we proberen het overzicht van de
werkgroepen te completeren. Zodat ook de
verslagen van alle activiteiten hun plek
kunnen krijgen.
Activiteiten
Hierbij nog even ter herinnering wat activiteiten in de komende tijd. Ook al een paar
activiteiten in het begin van het nieuwe jaar.
Donderdag 10 december 2015: Leden-voor-Leden avond
Leuk om weer eens bij te praten over veldbiologie. Wil je iets presenteren dan graag! Meld
het even aan Ellie Fluitsma (secretaris@gooi.knnv.nl). Er komen altijd zeer diverse onderwerpen aan bod (Vuurvlinders, IJsvogels, Pestvogels, prachtige foto’s, een zwammengeslacht tot in detail uitgewerkt, etc.). Het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid: van harte
aanbevolen!
Locatie: Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum. Aanvang: 19:45 uur.
Maandag 14 december 2015: Bezoek aan het Zuidpoolgebied - Jaap van der Vliet
Een lezing over het Zuidpoolgebied ligt niet voor de hand bij een Gooise IVN/KNNVcontactavond. Het poolgebied is bovendien geen omgeving waar je als doorsnee
natuurliefhebber zomaar naar toe gaat. Jaap van der Vliet deed het wel, en hij maakte er een
mooie fotoreportage. Jaap neemt ons mee met een korte wandeling over Vuurland, een
bezoek aan de Falklandeilanden, South Georgia en twee eilanden vlakbij het schiereiland
van Antarctica, Deception-eiland en Half moon-eiland.
Locatie: Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum. Aanvang: 19:45 uur.
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Zondag 27 december 2015: Eindejaars
Plantenjacht.
We haken aan bij de Floron actie (zie
hierboven).
Verzamelen: De kei (de grote steen die daar
ligt), begin 's Gravelandseweg 1211BS
Hilversum. Aanvang: 10:00 uur.

Madeliefje

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Zondag 3 januari 2016: KNNV Nieuwjaarsbijeenkomst
We verzamelen ons om 11.00 uur rond een KNNV-kopje koffie/thee in restaurant ‘de Haven
van Huizen’. Vervolgens wandelen we naar de pier bij het randmeer om naar vogels te
kijken. Er is vaak heel wat te zien (eenden, ganzen en soms een ijsvogel). Maar we zullen de
weelderig groeiende (korst)mossen niet vergeten. Na afloop kunnen we nog opwarmen en
lunchen. Dat is natuurlijk op eigen kosten. Leuk om elkaar zo weer te zien en te spreken aan
het begin van een nieuw KNNV-jaar.
Locatie: Restaurant Haven van Huizen, Havenstraat 81, Huizen. Aanvang: 11:00 uur
Maandag 18 januari 2016: Exploitatie en gebruik van de Gooise bodemstoffen - Sander
Koopman
Eerste spreker van het nieuwe jaar is Sander Koopman. Vanavond spit hij in de Gooise
bodem om ons de exploitatie en het gebruik van onze bodemgrondstoffen te laten zien. En
dan komt een boeiend verhaal naar boven!
In het verleden is de Gooise bodem op grote schaal afgegraven. Van grind- en leemkuilen op
de heide tot diepe zanderijen rondom Naarden. Al eeuwenlang was de Gooise bodem een
geliefde delfstof. In deze lezing maken we kennis met de historische ontwikkeling van de
zandafgravingen in onze regio en maken we een fototour langs de belangrijkste afgravingen
en zanderijen van het Gooi. Ook komen aspecten als herinrichting en bescherming van het
zanderijenlandschap aan de orde. Een kennismaking met een bijzonder en voor Nederland
uniek landschapstype.
Locatie: Infoschuur 't Gooi, Naarderweg 103a te Hilversum. Aanvang: 19:45 uur.
Zondag 24 januari 2016: Mossenexcursie op de Zuiderheide - Theo van Mens
We gaan naar de Zuiderheide, naar de bossen, de heide en de stuifzanden. We kijken niet
alleen naar mossen, maar ook naar de korstmossen die we daar zullen aantreffen. Zelf neem
ik de Basisgids korstmossen mee en de Veldgids en de Basisgids mossen. Neem een loepje
mee!
Locatie:Parkeerplaats bij Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51,1251 EW Laren.
Bijzondere waarnemingen
Klapeksters en Grijze wouw tijdens de
excursie naar de Veluwe o.l.v. Loes en Paul
van der Poel
Het was de beste dag van de week toen we op
weg gingen naar de Veluwe (Kootwijkse Veld en
Boeschoten). En zo'n mooi gebied ligt maar een
half uurtje rijden van het Gooi. We gingen op
zoek naar de Klapekster en hebben die ook
gezien. Het leuke was ook dat er een aantal
prooien door Loes en Paul waren ontdekt en die
hingen er nog steeds. Een extra snack was
Opgespietste prooi van een Klapekster
Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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natuurlijk het bericht dat er op het Kootwijkse Veld al een tijdje een Grijze wouw aanwezig
was. En deze soort is toch wel heel bijzonder. In één van mijn vogelboeken wordt deze soort
zelfs niet genoemd en in een ander laat het het verspreidingskaartje slechts Zuid-Spanje en
Noordwest-Afrika zien. En nu dus in november op de Veluwe in Nederland.
Willem-Jan Hoeffnagel

Grijze wouw foeragerend

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Informatie
Ecologiecursus “Leer het landschap lezen!” 2016
Een aantal IVN-ers en KNNV-ers hebben bij Werk aan de Linie op Fort Vechten de
ecologiecursus gevolgd en zijn erg enthousiast over de cursus. Dit jaar was ik een van hen
en ik heb een geweldige tijd gehad. Naast theorie over het Nederlandse landschap en
landschapselementen bezoek je tijdens de excursies bijzondere natuurgebieden. Ben je
geïnteresseerd in de flora van het Nederlandse landschap, dan moet je deze cursus beslist
volgen. De cursus is niet goedkoop, maar je krijgt waar voor je geld. De cursus vangt aan in
maart 2016. Vanaf heden kun je inschrijven voor de cursus die in 2016 wordt gegeven. Zie
ook: www.ecologiecursus.nl
Ellie Fluitsma
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Millingerwaard

Foto: Ellie Fluitsma

Gratis magazine voor en door natuur- & fotografieliefhebbers
Een magazine voor natuur- & fotografieliefhebbers, dat is het magazine ‘Denatuurin!’. Een
goed idee is zo geboren, gewoon je passie volgen en die combineren met de mogelijkheden
die je aangereikt krijgt. Op deze manier is ook het initiatief ‘Denatuurin!’ ontstaan.
Door kritisch naar fotografiemagazines te kijken is initiatiefnemer Robbie Veldwijk op het idee
gekomen om een eigen magazine te maken. In veel magazines valt hem op dat er vooral
foto’s te zien die niet in Nederland zijn gemaakt. Dit terwijl Nederland juist zoveel moois te
bieden heeft voor de natuur- & fotografieliefhebber. “Met ‘Denatuurin!’ wil ik mensen uitdagen
onze natuur in te gaan, om er van te genieten en foto’s te maken. Het magazine moet
mensen binden en inspireren.”
De zeskoppige redactie is hierbij heel belangrijk. Robbie: “Een aantal van de redactieleden
kende ik al via sociale media, maar ik heb ook potentiële redactieleden benaderd die ik nog
niet kende. Bekend of onbekend zij waren direct enthousiast.” Voordat de eerste editie is
uitgekomen hebben al ruim 250 geïnteresseerden zich geabonneerd op het magazine. “Nu
moeten we ons gaan bewijzen. We kunnen nu niet meer terug en zijn druk bezig voor de
eerste editie.” Al deze positieve reacties bevestigen hoe leuk het is om hier aan te werken.
“Voor het combineren van mijn natuur- en fotopassie was ik op zoek naar een nieuwe manier
voor het overbrengen van informatie. Iets wat er nog niet is en wat ook laagdrempelig
opgezet kan worden. Websites over fotografie zijn er al genoeg, maar een interactief
magazine ben ik nog niet tegengekomen. Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven
en ontvangen het magazine vervolgens in de mail.”
Dat het magazine digitaal begint betekend niet dat dit altijd zo zal zijn. Uiteindelijk hoopt Robbie dat het zal gaan groeien zodat er ooit een gedrukt magazine met de titel ‘Denatuurin!’ zal
gaan komen. Nu is die keuze aan de geabonneerden om een gedrukt exemplaar te bestellen.
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Het eerste magazine zal 7 januari 2016 bij de eerste abonnees in de mail verschijnen. Deze
zal vanaf die dag maandelijks op de eerste donderdag van de maand verstuurd worden. Het
redactieteam is enthousiast en kijken er naar uit om de eerste editie te publiceren.
Ook geïnteresseerd geraakt in ‘Denatuurin!’? Dan kunt u zich eenvoudig op www.denatuurinmagazine.nl aanmelden en ontvangt u vanzelf het magazine in uw mailbox. Ook kunt u
‘Denatuurin’ volgen op hun Facebook en Twitter.
Voor de allerlaatste informatie over onze afdeling is er onze website:
www.knnv.nl/gooi !!!!
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