Gooise Natuurwacht
Jaarverslag over 2012
Inleiding.
In januari 2012 was het erg zacht. Hierdoor stonden veel planten al vroeg in bloei. Dit werd gevolgd door
een korte, maar strenge winterperiode in februari met plaatselijk temperaturen van beneden de -20 graden.
Dat betekende schade aan veel kwetsbare planten en dieren. April kende een aantal warme dagen, maar in de
zomer was het van tijd tot tijd uitzonderlijk nat. Vooral op 8 juli en op 26 augustus hadden wij moeite om de
spullen in de kraam droog te houden. De heide bloeide redelijk, maar niet zo mooi als in 2011. September
was een droge maand, waardoor er niet zoveel paddenstoelen waren. Oktober en november waren weer nat
en december verraste ons met vroege sneeuwval. Mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar diersporen en
mooie plaatjes te maken. Na twee dagen was de sneeuw weer verdwenen en werd het opnieuw nat.
Voor de Gooise Natuurwacht was het een mooi jaar met veel presentaties en veel belangstelling voor de
wandelexcursies. Tijdens vrijwel al onze wandelingen was het mooi weer.
Personele samenstelling.
In de personele samenstelling van de Gooise Natuurwacht zijn in 2012 geen wijzigingen opgetreden. Zij
bestaat uit zeven leden: twee in Huizen, twee in Bussum, twee in Hilversum en een in Ankeveen. Aan het
begin van het jaar hebben alle leden een nieuw en geactualiseerd legitimatiebewijs gekregen met een
geldigheidsduur van vijf jaar.
Toezicht.
De leden van de Gooise Natuurwacht hebben ook in 2012 weer geregeld toezicht gehouden in de Gooise
natuurgebieden. Er werd vooral opgetreden tegen overtredingen van het aanlijngebod voor honden, het rijden
met bromscooters op paden waarop dat niet is toegestaan, ruiters die zich buiten de ruiterpaden begaven,
vernielingen, het weg gooien van afval en het stoken van vuurtjes. Twee maal werden mensen verwijderd uit
voor hen niet toegankelijke terreinen.
Natuurwachters hebben geen opsporingsbevoegdheid, maar een goed gesprek kan ook heel nuttig zijn.
Presentaties.
Leden van de Gooise Natuurwacht waren al dan niet samen met andere (bestuurs)leden actief in de
informatiekraam van de Vrienden van het Gooi tijdens de volgende markten en evenementen:
Naarden presenteert op 10 maart in de Grote Kerk van Naarden,
het schaapscheerdersfeest van het Goois Natuurreservaat op 2 juni bij de schaapskooi op de
Blaricummerheide,
de open-dag van het Vogelhospitaal Naarden op 10 juni bij het Vogelhospitaal te Naarden,
de open-dag van de Volkstuindersvereniging Naarden op 8 juli op het volkstuincomplex aan de Keverdijk te
Naarden,
het houthakkersfeest op 18 augustus in de recreatiekuil Drakenstein bij Lage Vuursche,
het oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren op 26 augustus aan de Zevenenderdrift te
Laren,
de Vrijetijdsmarkt op 8 september op de Groest in Hilversum,
de Inmarkt op 9 september op de Brink in Laren,
het oogstfeest van de Hoeve Ravenstein op 15 en 16 september bij Groeneveld te Baarn.
Bij de meeste van deze presentaties konden wij rekenen op de steeds enthousiaste hulp van vrijwilligster
Clara Campbell, waarvoor heel veel dank.
Excursies.
In 2012 hebben leden van de Gooise Natuurwacht 27 openbare wandelexcursies geleid, 17 in het voorjaar en
10 in het najaar (in 2011 waren er 30 openbare wandelexcursies). In totaal namen 516 mensen deel aan deze
wandelingen en dat is 19,1 per wandeling (in 2011 waren er 387 deelnemers en dat is 12,9 per wandeling).
De meeste deelnemers (47) trok de Nieuwjaarswandeling over de Westerheide op 8 januari, gevolgd door de
wandeling door het Spanderswoud op 11 november met 40 deelnemers en de wandeling door het landgoed

Monnikenberg op 20 oktober met 36 deelnemers.
Voor de beide uilenexcursie van 2 maart op Gooilust en van 9 maart op Groeneveld werd schriftelijke
toestemming verleend door respectievelijk Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het Goois
Natuurreservaat verleende ons toestemming voor de beide wandelingen door het Laarder Wasmeer op 14
april en op 13 oktober.
Bijzondere wandelingen waren een vroege vogelwandeling over de Naarder Eng en langs de Gooimeerkust
op 7 april waarbij om 5.00 uur werd gestart en het Voetstappenpad rond Hilversum op 27 oktober, een
wandeling van ruim 26 km.
De openbare wandelexcursies werden geleid door de natuurwachters Randolph Pelsink, Roy Sikking en
ondergetekende.
De wandelingen werden o.a. aangekondigd in het tijdschrift van de VVG, de website, in speciale flyers en in
de lokale en regionale kranten. Van de wandelingen zijn verslagen gepubliceerd door Rietje Veltkamp op
Dichtbij.nl
Naast de openbare wandelexcursies zijn er 4 excursies op verzoek geleid, waaraan in totaal 45 mensen
deelnamen (in 2011 waren er 5 wandelingen op verzoek met in totaal 78 deelnemers)
Er werden 2 wandelingen geleid in het kader van het Maatjesproject van Versa Welzijn en wel op 13 april
rond de vesting Naarden en op 7 november op Gooilust.
Ook werd in 2012 medewerking verleend als gids tijdens 11 rondritten door het Gooi per touringcar voor in
totaal 452 passagiers, exclusief chauffeur (in 2011 waren dat 6 rondritten met in totaal 209 passagiers.
Contacten.
De secretaris van de Gooise Natuurwacht woonde ook in 2012 weer alle bestuursvergaderingen bij van de
VVG. Daarnaast waren er contacten met medewerkers van het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de Regiopolitie Gooi en Vechtstreek en Versa Welzijn.
De secretaris van de Gooise Natuurwacht was aanwezig bij de opening van het nieuwe fietspad langs het
Laarder Wasmeer op 25 april, bij de opening van speelbos 't Laer op 15 juni, bij de opening van paviljoen
Heidezicht te Bussum op 11 juli en samen met collega Randolph Pelsink bij de afscheidsreceptie van GNR
boswachter René Peters op 13 december.
Waarnemingen.
Tijdens de wandelingen werden weer veel interessante waarnemingen gedaan. Bosuilen werden gehoord op
Gooilust en bij de Eukenberg. Haviken op Larenberg, in het Spanderswoud en op Gooilust. Boomvalken
gezien boven de Westerheide en de Hoorneboegse Heide. Buizerds werden vrijwel overal gezien of gehoord.
De Zwarte Specht liet zich horen op de Zwarte Berg. Watersnippen waren te zien in de Eempolder en het
Laarder Wasmeer. Overtrekkende Smienten hoorden wij tijdens de uilenexcursie op Gooilust op 2 maart.
Reeën werden op diverse plekken gezien, o.a. op de Wester- en Bussumerheide, op de Hoorneboegse Heide,
in het Corversbos. Hazen werden gezien in de Eempolder. Eekhoorns in het Blukbos, bij de Blaricummer
Eng en in het Spanderswoud.
Heel mooi was de waarneming van een hazelworm op de Hengstenberg op 29 september. Het is heel goed
om uit te leggen dat de ecoducten ook voor deze dieren worden gebouwd.
Zonnedauw werd aan getroffen op Cruysbergen en in het Laegieskamp. In beide gebieden ook gevlekte
orchissen. Brede wespenorchissen zijn op veel plekken aangetroffen, vooral langs fietspaden. En veel
klokjesgentianen in het Laarder Wasmeer.
Gekraagde aardsterren werden aangetroffen in het Spanderswoud en langs de Lage Vuurscheweg. Nabij
Groot-Kievitsdal werd weer de zeldzame goudhoed gevonden. En op het landgoed Monnikenberg ontdekten
wij een fraaie en zeldzame gelobde pruikzwam. Sponszwammen waren te zien op de Hengstenberg.
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