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Excursie watervogelcursus Delta Schuitenbeek   
Als vervolg op de watervogelcursus van 10 december hielden we op zaterdagmorgen 13 december 

2008 een excursie naar de Delta Schuitenbeek. Van de 20 aanwezigen tijdens de cursusavond 

trotseerden er vijf de ijzige koude. Een excursie met een strak windje en een temperatuur onder 

nul is op zich natuurlijk al een zeldzaamheid. We besloten hetzelfde te doen als de vogels: in de 

luwte blijven. Vele watervogels die de 13e in de warmte van "De Hortus" voorbij kwamen konden 

we in levende lijve in vaak grote aantallen zien. Opvallend waren de vele duizenden smienten die 

achter het dijkje van de Delta Schuitenbeek vanaf hotel Mercure tot aan de brug bij Nijkerk 

dobberden. De aantallen worden hier geschat op zo'n 20.000. Daarnaast aardige aantallen grauwe 

gans, kolgans, kuifeend en tafeleend, maar ook brilduiker en grote zaagbek lieten zich met enkele 

tientallen niet onbetuigd. Opvallende afwezige was het nonnetje. Verder waren er onder andere 

nog krakeend, aalscholver en een viertal kleine zwanen. Een aardige waarneming, maar nu wel heel 

dichtbij, was tenslotte die van de grote zilverreiger. 

Het mocht dan wel koud en winderig zijn, maar een onbewolkte hemel met daarbij het zonnetje 

leverde de excursiedeelnemers prachtige vogelbeelden op.  

Tjalling van der Meer 

Natura 2000 vaarexcursie IJsselmeer 

Op zondagochtend 7 december 2008 vertrokken we met 7 leden van onze afdeling richting 

Enkhuizen om de door de afdeling Hoorn/West Friesland georganiseerde vaarexcursie op het 

IJsselmeer mee te maken. De excursie werd georganiseerd in het kader van het Natura 2000 

voor burgersproject, waaraan dit jaar 20 KNNV-afdelingen een bijdrage hebben geleverd. 

Inmiddels zijn 20 brochures over evenveel  Natura 2000 gebieden verschenen, waaronder de 

brochure “IJsselmeer”.  

Het doel van de excursie was om de deelnemers te laten zien hoe belangrijk het 

IJsselmeergebied is voor overwinterende eenden. 250 deelnemers scheepten zich onder een 

heldere hemel met een zonnetje  in voor een vijf uur durende vaartocht met het ms. Friesland, 

de voormalige veerboot naar Terschelling. De tocht ging langs gerenommeerde vogelspots als het 

nieuwe vogeleiland De Kreupel,  de Steile Bank onder Gaasterland en de Val van Urk/Enkhuizer 

Zand.  

Het werd een geweldige tocht. Voorzien van een deskundige toelichting konden we met alle 

soorten watervogels in soms grote aantallen kennismaken. Werd het even te veel voor de ogen 

dan was er de mogelijkheid om een van de drie presentaties te volgen over De Kreupel en de 

betekenis van het IJsselmeer als vogelgebied of kon de expositie bekeken worden.  

Indrukwekkend waren de grote aantallen vogels die in de omgeving van De Kreupel werden gezien, 

zoals ongeveer 10.000 aalscholvers. Verder werden hier zo’n 40 sneeuwgorzen gesignaleerd. Het 

vogelbeeld werd hier  compleet gemaakt door de blauwe kiekendief. 

Na het afmeren om 15.30 uur konden de deelnemers terugzien op een bijzonder geslaagde 

excursie. Aan de hand van de uitvoerige excursiemap voor iedere deelnemer kan hierop ook nog 

eens terug worden gezien.  

Het past op deze plaats om de afdeling Hoorn/West Friesland te bedanken voor de uitstekende 

organisatie van deze dag, waarvan we bijzonder genoten hebben! 

Tjalling van der Meer 

Dansende bomen en rustende vlinders 

Argeloze wandelaars, die op zaterdagmiddag 29 november het Putterbos bezochten moeten wel 

vreemd opgekeken hebben. Langs de wegen en tussen de door de bekende Veluwse schrijver Jac. 



Gazenbeek zo treffend als “Dansende bomen” omschreven kromme beukenbomen liep speurend 

een tiental figuren, allen leden van de KNNV-vlinderwerkgroep Noordwest-Veluwe, op zoek naar 

wintervlinders.  

Op de boomstammen vonden ze precies wat ze zochten. De merkwaardige vleugelloze vrouwtjes 

en gevleugelde mannetjes van zowel de grote (Erannis defoliaria) en kleine (Operophtera 

brumata) wintervlinder. De dames lokken in de schemering en nachtelijke uren de heren met 

geurstoffen (feromonen). Overdag zitten ze rustig op de boomstammen. Op enkele plekken 

werden alleen nog vleugeltjes van de kleine wintervlinder aangetroffen. Deze vlinders zijn 

“opgepikt” door een hapgraag vogelsnaveltje. Er werd nog een derde vlindersoort aangetroffen, 

namelijk een dood exemplaar van de najaarsspanner (Agriopis aurantiaria). Al met al een 

bijzonder geslaagde excursie onder gunstige weersomstandigheden. 

Harm Werners 

Landschapsbeheer klompenpad landgoed Gerven en Hell 
Op zaterdag 15 november 2008 onderhield de Werkgroep Landschapsbeheer van onze afdeling 

een klompenpad op het landgoed Gerven en Hell tussen Voorthuizen en Putten.  De werkgroep 

werd daarbij geholpen door kinderen van de Harderwijker Jeugdnatuurclub "de Ginkgokids". 

Deze jeugdnatuurclub heeft het honk in het Centrum voor Natuur en Milieu "De Hortus" te 

Harderwijk. Hieronder hun belevenissen. 

Om 8.30 uur reden we met 12 kinderen en 6 ouders en begeleiders richting Landgoed Gerven en 

Hell tussen Putten en Voorthuizen om samen met de werkgroep Landschapsbeheer een 

klompenpad te onderhouden. Het was de dag van de intocht van Sinterklaas; daarom vonden we 12 

kinderen nog een hele opkomst. Het was gelukkig zacht weer. Maar de kinderen waren er goed op 

gekleed. Gewapend met snoeimes en zaag liepen we het pad langs en binnen korte tijd waren alle 

jonge boompjes om en keurig opgeruimd langs de kant in het bos. Aan het einde lag nog een 

stukje hei, waar we de dennenboompjes uit mochten trekken. Ook erg leuk werk! Om 10.30 uur 

werden we getrakteerd op heerlijke warme chocomelk, cakejes en mandarijnen. Daarna was het 

voor ons tijd om weer terug naar Harderwijk te rijden. De grote mensen gingen nog even door. 

Marjan Deurloo 

Paddenstoelenexcursie "De Banken" in de Flevopolder 
Op 1 november 2008 reden we met zijn zevenen naar de Flevopolder. Naar een gebied genaamd 

“de Banken”, net buiten Zeewolde.  

Toen we daar aankwamen begon het te miezeren. Vol goede moed begonnen we de wandeling. Al 

lopend ging het regenen, en dat bleef het de rest van de wandeling doen. Gelukkig hadden we 

regenjassen en paraplu’s bij ons. In het af en toe dichte bos hadden we daar gelukkig minder last 

van. De excursie ging door gemengd bos en er was veel te zien aan paddenstoelen. Sommigen zijn 

behoorlijk fotogeniek. Bijvoorbeeld de krulzwam stond er mooi bij. Ook vonden we er de goudgele 

bundelzwam, deze komt voor op de Rode Lijst. Langs de bosrand in het mos zagen we een 

rupsendoder. Een ielig roodgekleurd steeltje de lucht in +  4 cm lang, dat leeft op een rups of pop 

van een vlinder. We  kregen ook uitleg waarom een paddenstoel zijn naam kreeg. Bijvoorbeeld bij 

de dennenbloedzwam, als er op gedrukt word, krijgt hij een rode kleur. Soms krijgt  een 

paddenstoel een bijnaam; de bloedweizwam wordt  "blotebillenzwam" genoemd. De kleine roze 

bolletje lijken een beetje op blote billen. Al met al een leuke en leerzame excursie . 

Ati Vijge 

Natura 2000 excursie Delta Schuitenbeek 

Om twee uur stonden we op 26 oktober 2008 met z'n zessen onder een gestaag druppelende 

hemel op de parkeerplaats van het Mercurehotel bij strand Nulde. Tjalling heette ons allemaal 



van harte welkom en vertelde iets over het grote Europese Natura 2000 project. 

We besloten, vanwege de regen, niet de grote wandeling te maken en kozen voor de vogelkijkhut. 

Deze was kennelijk in handen gevallen van baldadige vogelaars want er waren veel planken van de 

voorzijde afgesloopt, jammer! Nico vertelde over het ontstaan van de Randmeren, de 

Delta Schuitenbeek en de geschiedenis van de Putterpolder. Onderwijl genoten we van 

rondvliegende Witgatjes, Smienten, twee Grote Zilverreigers Pijlstaarten en nog wat andere 

eendensoorten.  

Verder vertelde Hans iets over de Kranswieren de Fonteinkruiden en de teruggekeerde 

Driehoeksmosselen, die per mossel ieder een liter water per dag zuiveren. Al filosoferend over 

visoliecapsules, de voor- en nadelen van oud worden en andere  diepzinnige zaken, zijn we toen 

weer richting hotel gelopen. 

Hier aangekomen hebben we diep wegzakkend in een grote lounchebank een lekker bakje koffie 

gedronken en werden de diverse folders van Natura 2000 uitgedeeld. Al met al een leuke 

excursieafsluiting van een groot project waarbij we helaas met het plannen van de veldexcursies 

geen geluk hadden. 

Nico Hoogteyling 

Vogelexcursie Oostvaarderplassen 

Op  4 oktober 2008, de nationale teldag van de trekvogels, maakten we een excursie naar de 

Oostvaardersplassen, niet zozeer om vogels te tellen, maar eerlijk gezegd alleen om vogels te 

kijken. Zo kwamen we met dertien vogelaars tegen tien uur aan bij het bezoekerscentrum. Bij 
het binnengaan van het gebied werd onze eerste aandacht getrokken door de aantallen grote 

karpers die bedelend(?) onder de brugjes zwommen. Iets later hoorde onze scherpste 

waarnemer het geluid van baardmannetjes en iedereen hoorde het bijzondere geluid (als een 

gillende big) van een waterral. Verderop zagen we duidelijk tientallen baardmannetjes in de 
rietkragen. Doorlopend zagen we overal in het rietland groepjes baardmannetjes. Ook 

groepjes putters vlogen door de distelvelden. Op weg naar de grote schuilhut “Zeearend” 

hoorden we van verre (gewoon overdag dus) burlende edelherten en liepen we zelf langs een 

viertal uiterst tamme hinden. Aangekomen in de luxe vogelhut zagen we naast diverse 
eendensoorten en een zilverreiger het bronstgedrag van grote groepen edelherten in totaal 

open gebied. Interessant was het gedrag van de grote mannetjesherten die met veel moeite hun 

eigen groepjes hinden bij elkaar trachten te houden. Wat je op de Veluwe in het donkere bos 

alleen maar hoort zie je hier op het vlakke gebied vanuit een luxe hut. Net als een jaar geleden 
zagen we ook nu weer een vos wat rustig rondlopen. Op de terugweg zagen we ook vrij veel 

buizerden, torenvalken en bruine kiekendieven. Behalve een vogelexcursie was het met alle 

konikspaarden, heckrunderen en burlende (volgens de Dikke vanDale is het burlen i.p.v. 
burdelen) edelherten ook een zoogdierexcursie. Eigenlijk dus twee excursies voor de prijs van 

een! 

Hans Fondse      


