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Op deze pagina vindt u verslagen van activiteiten in 2009. 

Vogelexcursie langs de Delta Schuitenbeek  

Waarschijnlijk omdat de weersvoorspellingen voor zondagmiddag 1 november 2009 melding maakten 

van stormachtige wind en harde regen was het aantal deelnemers beperkt tot drie personen. Vanaf de 

dijk langs het Randmeer was de lucht onheilspellend donker en de wind was hard maar tot ongeveer 

half vier bleef het gelukkig nog droog. De eerste wintergasten waren aanwezig: honderden smienten 

lieten hun gefluit voortdurend horen en uit de donkere regenwolken kwamen af en toe hele families 

(duidelijk ouders met bijna volwassen kinderen) kleine zwanen aanvliegen om in het delta gebied te 

landen. In de luwte van de eilandjes ook veel watervogels als bergeenden, slobeenden, pijlstaarten, 

wintertalingen, krakeenden en kuifeenden. Door de waterstandverlaging konden ook vogels als kieviten 

en watersnippen rondlopen in het gebied. Op de weilanden, ver weg, grote groepen kievieten, maar de 

(in het Linneausklokje) beloofde goudplevieren lieten zich niet zien. Door de harde wind was het helaas 

later niet goed mogelijk meer om de kijkers stil vast te houden. Bij de eerste regen werd de excursie 

beëindigd. Wel een duidelijke indruk van het grote belang van dit natuurontwikkelingsgebied voor 

wintergasten in ons land. 

Hans Fondse  

   
Krakeendenpaar met watersnip en mannetje slobeend (foto's: Tjalling van der Meer) 

Paddenstoelenexcursie Boshuis Drie. 
Op zaterdag 24 oktober 2009 om 10.00 uur verzamelden we met een select gezelschap bij Boshuis 

Drie om paddenstoelen te gaan kijken. Dit ging gebeuren onder deskundige leiding van  Annemarie 

Kooistra. Het was lekker fris weer en af en toe viel er een spatje regen, maar  het was heerlijk om zo 

rond te speuren door de vochtige bossen. 

Aan het begin van de wandeling zagen we al meteen een trosje schubbige bundelzwammen. Op de bomen 

bij de drinkpoel zaten op de dode stronken roodgerande houtzwammen, echte tonderzwammen en 

andere leuke paddenstoeltjes. Natuurlijk bleven er  gedurende de hele wandeling nieuwe soorten bij 

komen en draagt een  droge opsomming niet bij tot de leesbaarheid van dit verslag. Wel waren er een 

aantal soorten die toch echt genoemd moeten worden, namelijk een prachtige eikhaas,  een mooi 

uitgegroeide beukenweerschijnzwam,  een sponszwam en  trompetcantharellen. 

Het paddenstoelenseizoen begint een beetje ten einde te lopen en de gevallen blaadjes maken het 

lastiger om ze te vinden maar ook deze keer was het weer zeer de moeite waard. 

Nico Hoogteijling 
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Tonderzwam en rechte koraalzwam (foto's: Nico Hoogteyling) 

Midweekexcursie Fochteloërveen 
Met 9 deelnemers vertrokken we op 15 oktober 2009 naar het Fochteloërveen. Het veen is één van de 

162 Natura 2000 gebieden en het  grootste nog resterende hoogveenlichaam in ons land. Het is 

uitgestrekt, opvallend arm aan bomen en struiken en de enige plaats in Nederland waar sinds enige 

jaren de kraanvogel met succes broedt. 

We hoopten natuurlijk de kraanvogel te ontdekken in het prachtige landschap maar dat is helaas niet 

gelukt. Na de broedtijd foerageren de kraanvogels op de omliggende akkers en in het Drentse land is 

dat dan ook zoeken naar een speld in een hooiberg.  Ondanks dit gemis was de excursie alleszins de 

moeite waard, niet alleen landschappelijk maar ook door verschillende leuke waarnemingen.  

Terwijl het na een van de eerste nachtvorsten in de volle zon langzaam opwarmde vonden we zowaar 

nog een zonnende adder langs het pad die na onze ontdekking uiterst langzaam onder het gras 

verdween. Van onze wintergasten van het open heidegebied werd de klapekster al gezien, die zich 

helaas ook al uit "de voeten" maakte. Een van de broedende doelsoorten van dit Natura 2000 gebied is 

de roodborsttapuit, die uiterlijk begin november weer naar het zuiden vertrekt. Er was nog een paartje 

aanwezig. 

Dan waren er de verschillende paddenstoelensoorten zoals de stekelige parelzwam en de witte 

kluifzwam. In oktober vliegen er altijd nog libellensoorten, zoals de bloedrode heidelibel. Deze soort 

was nog in een aardig aantal aanwezig. 

Na een wandeling in het open gebied werd de excursie voortgezet met een wandeling naar een 

imposante vogelhut van zo'n 20 meter hoogte van waaruit het hele veengebied prachtig was te overzien. 

Aan het einde van een zonovergoten en geslaagde midweekexcursie om 16.30 uur weer terug naar de 

Veluwe, na eerst een koffiestop te hebben gehouden in het Fochtelose café 't Korhoen, een vogelsoort 

die voor 1984 nog in dit gebied voorkwam. 

Tjalling van der Meer 

 
Zicht vanaf de uitzichttoren en de nog zonnende adder (foto's: Tjalling van der Meer en Ati Vijge)  
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Landschapsbeheer in de praktijk 

Op 19 september jl.  staan zo’n 23 ‘landschapbeheerders’ weer klaar voor hun eerste klus in het 

nieuwe seizoen. Deze keer is een poel aan de Volenbekerweg in het buitengebied van Ermelo aan de 

beurt. Doel is de redding van de in en om deze poel aanwezige kamsalamanders.  

Voordat het gereedschap te voorschijn wordt gehaald vertelt Johan Zwanenburg van de Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland wat de bedoeling is. Er zijn zeven plekken in de Gelderse Vallei waar zich 

kamsalamanders bevinden. Kamsalamanders zijn veel groter dan watersalamanders, kunnen 15 jaar oud 

worden en zijn heel plaatstrouw en daardoor erg kwetsbaar. De SLG wil de populatie kamsalamanders 

versterken door aanleg van poelen en uiteraard het beheer van de poelen waar ze nu al worden 

aangetroffen. De omgeving van de onderhavige poel is jaren geleden al vrijgemaakt van bomen, zodat de 

poel meer licht kreeg. Nu zal hij door een dragline worden uitgediept, maar eerst moeten de oevers en 

de directe omgeving van de poel worden geschoond van struiken en boompjes. Kamsalamanders 

verschuilen zich vaak in het gewas rondom de poel en als er nu direct al een dragline zou komen gaat 

dat ongetwijfeld kamsalamanders het leven kosten.  

Na deze introductie worden de diverse gereedschappen uitgeladen en gaan de deelnemers onder leiding 

van de KNNV-er Jan de Jager en de SLG-man enthousiast aan het werk. Dat werk werd nog wat 

voortgezet op dinsdag want toen werden er in overleg met de rentmeester ook nog eens drie grote 

berken, die met name in het vroege voorjaar teveel schaduw geven,  geveld. 

De Werkgroep Landschapsbeheer – die al meer dan 25 jaar bestaat - telt in totaal zo’n 45 vrijwilligers. 

In wisselende samenstelling zijn er steeds zo’n 20 à 25 aanwezig bij de diverse karweien. Wie 
geïnteresseerd is kan contact opnemen met een van de  coördinatoren. Zie hiervoor de pagina 

Werkgroepen van deze website.  De data voor de volgende activiteiten zijn: 10 oktober, 31 oktober, 21 

november en 12 december. 

John Smal  

   
De Werkgroep Landschapsbeheer voert verschillende karweien uit (foto's: John Smal) 

Excursie Oosterschelde 
Met elf vogelaars, waaronder twee echte vlinderkenners, vertrokken we op 12 september 2009 om 

8.00 uur vanuit Harderwijk om precies  11.00 uur in de volle (Zeeuwse) zon aan te komen op het terras 

van de Heerekeet met uitzicht over de Oosterschelde. Omdat het op dat moment vrijwel hoog en 

afgaand water was besloten we eerst de hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) op de zoeken voor de 

watervogels in het natuurontwikkelingsplan Tureluur. Dit gebied was aanvankelijk agrarisch land dat als 

compensatie terug is gegeven aan de natuur voor het verloren gaan van voedselgebieden voor vogels 

door de aanleg van de Oosterscheldedam. Als KNNV'ers hopen we dat voor de huidige problemen rond 

de Westerschelde een even goede oplossing wordt gevonden. 

Onze wandeling langs de inlagen leverde veel zicht (dankzij telescopen) op de talloze wad en 

watervogels zoals onder andere: Rosse grutto’s, groenpootruiters, zwarte ruiters, kleine zilverreigers, 
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lepelaars, kluten, zilverplevieren, bontbekplevieren, steenlopers, wulpen, 

tureluurs,  kanoetstrandlopers…….., de meeste vogels helaas niet meer in zomerkleed. 

De kleuren van de flora op de brakke gebieden waren schitterend in de zon, net zoals de vlinders: 

luzerne vlinders en icarusblauwtjes. 

In de middag gingen we naar de Koudekerkse inlagen en bezochten de “Stompe toren” aldaar. Vanaf de 

toren waren de zeehonden op de Oosterschelde zandbanken goed te zien. Door de harde wind hielden 

de vogels zich wat schuil in de inlagen. Wel schitterende uitzichten over de Oosterschelde en het 

Schouwse land. 

Tenslotte gingen we nog even kijken bij de Brouwershavense dam (die naar Goeree) waar bij een sluisje 

altijd wel zeehonden te zien zijn, inderdaad voordurend hier en daar een zeehond die even boven water 

kwam. 

Een goed besluit voor een geslaagde excursie, ook dankzij het mooie weer.  

Hans Fondse  

   
Oosterschelde met Plompetoren in de ochtendnevel en bontbekplevier (foto's: Tjalling van der Meer) 

Nazomer wandeling Wieselsche Bos 

Ondanks de slechte weersverwachting  waren er acht enthousiaste deelnemers aan deze excursie op 5 

september 2009.  Het was een mooie wandeling door een afwisselend landschap.  

Goed voorbereid door Harm met behulp van een  routebeschrijving van het IVN Apeldoorn. Zo werden 

we gewezen op een aantal bijzonderheden.  Bij voorbeeld   een markant gebouwtje met torentjes waar 

in het verleden voer werd opgeslagen om het wild in de winter te voeden. Ook kwamen we langs een 

koningseik, een aantal kroezenbomen en vennetjes die waren ontstaan in een smeltwaterdal. Natuurlijk 

hebben we ook de kathedraal bekeken die midden in het bos lag. Eigenlijk is het alleen maar het 

grondpatroon van een kathedraal, gemaakt van  bronzen boomstammen. We hebben veel sporen van wild 

gezien en  mooie libellen zoals de blauwe glazenmaker en de bloedrode heidelibel.  

In het bos lag een aantal dode beuken waar mooie paddenstoelen op zaten zoals de tonderzwammen en 

een biefstukzwam. We zagen nog andere mooie paddenstoelen, onder andere een grote oranje 

zwam  waarvan we de naam niet wisten en één die later geïdentificeerd is als de de roodgerande 

houtzwam en de zwavelzwam. We werden gewezen op heel kleine zwammetjes die  pijpestrootje als 

gastheer hebben,  het zogenaamde pijpestrootjesmoederkoren. De vogels lieten zich niet echt zien, 

alleen een zwarte specht werd door Wilma gesignaleerd. 

Het was een leuke en afwisselende wandeling. Er viel af en toe en bui, maar er waren genoeg bomen om 

onder te schuilen. 

Michiel de Vries en Wilma Heijblom. 
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Harm Werners geeft uitleg en zwavelzwam (foto's: Henk Willekes) 

Excursie Hierdense Poort  
Met 8 mensen vertrokken we op  9 juli 2009 uit Harderwijk naar de Waterweg in Hierden, en daar 

aangekomen haakten nog 3 mensen aan voor een wandeling richting de monding van de Hierdense 

Beek. In het begin was het nogal winderig en fris, maar later werd het gelukkig steeds zonniger. Onder 

de enthousiaste leiding van Annemarie Kooistra en Harm Werners liepen we langs de slootkanten die vol 

echte valeriaan stonden. Bij het bruggetje over de beek werd even stilgestaan bij de historie en het 

belang van de beek voor de wijde omgeving. Sommigen van ons zagen hier wat puttertjes vliegen. 

 Verderop gingen we linksaf een breed pad op en ook daar stonden aan beide zijden veel interessante 

planten..We zagen heelblaadje en kleine watereppe. En brandnetels met rupsen van de kleine vos. Ook 

over vlinders niet te klagen, zoals koolwitjes op de kattestaart. Op het zonovergoten “Duitse 

Bruggetje” werd onder het genot van meegenomen eten en drinken gepauzeerd. 

We liepen nog langs een nieuw aangelegde vijver in een weiland, welke helemaal vol stond met bloeiende 

gele watergentiaan. Erg mooi. Door alle moois dat we bekeken hadden was er al veel tijd verstreken en 

moesten we de route inkorten. Dat was achteraf een goede beslissing, want we zaten goed en wel in de 

auto of het begon te regenen. 

Al met al een zeer geslaagde excursie, Harm en Annemarie, nog bedankt! 

Ati Vijge 

   
Hierdense Beek bij zgn. Duitse bruggetje en watergentiaan (foto's Ati Vijge) 

Plantenexcursie Delta Schuitenbeek 

Het is op 4 juli 2009 een mooie zomerse, zonnige morgen als we op pad gaan naar de Delta 

Schuitenbeek. Deze bestemming staat vaker op het programma maar dan om vogels te spotten, dit keer 

was het doel ‘de plantengroei bekijken’. Vanaf de parkeerplaats van hotel Mercure te Nulde liepen we 

via het strand naar de vogelkijkhut.  Bij de monding van de Schuitenbeek hebben we diverse oever- en 

waterplanten waargenomen o.a. watereppe, kikkerbeet, waterweegbree.  Aangekomen bij het pad naar 

de vogelkijkhut werd het een echte kruipexcursie. De bloeiende planten waren al een beetje op hun 

retour, maar toch lukte het ons om met de Heukels, andere gidsen en veel discussie diverse planten op 

naam te brengen. Verschillende distels hebben we gezien: speerdistel, akkerdistel, akkermelkdistel, 
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moerasmelkdistel, kale jonker. Ook zagen we het blauwe glidkruid, wolfspoot, moerasandoorn. Een 

overgewaaide oranje havikskruid tuinplant, die je in Nederland alleen als tuinplant aantreft, maar in o.a. 

Zwitserland in het wild groeit. Zo ook een wilde marjolein die je hier ook niet zou verwachten. Dit was 

een greep uit de waarnemingen die we hebben gedaan. Kortom het was een boeiende excursie in een 

mooie omgeving. 

Janny Habermehl 

   
Delta Schuitenbeek (foto: Tjalling van der Meer) en wilde marjolein (foto: Janny Habermehl) 

Water- en oeverplantenexcursie Appelsche heide 

Dit jaar staan in het vierjarenproject van de landelijke KNNV "Natuur in en om het water  water- en 
oeverplanten centraal. In het kader daarvan werd op 27 juni 2009 door de Plantenwerkgroep en de 

Werkgroep Waterleven een excursie op de Appelsche heide in Nijkerk/Putten gehouden. Binnen de 

Geldersche Vallei vormt de Appelsche Heide het laatste onontgonnen landschap waar vennetjes 

voorkomen. Een gebied met rijke natuurwaarden dat echter ernstig wordt bedreigd door onder andere 

grootschalige wilgen- en berkenopslag. Het gebied is niet vrij toegankelijk maar voor deze excursie was 

toestemming aangevraagd. Behalve water- en oeverplanten lieten we de andere facetten van de natuur 

niet aan ons voorbijgaan. In de omgeving van de vennetjes waren er verschillende libellen- en 

waterjuffersoorten. Het gebied algemeen begroeid met kleine zonnedauw en wolfsklauw. Verder werd 

naast de rietorchis de ruige anjer gevonden. Typerend voor de oevervegetatie van de vennetjes waren 

de verschillende biessoorten. In het water waterbies, gevleugeld sterrekroos, waterweegbree en grote 

lisdodde. In de oevervegetatie moerasrolklaver, bruine snavelbies, knolrus  en waternavel. 

Al met al een geslaagde plantenrijke excursie onder de deskundige leiding van de coördinatoren van de 

Plantenwerkgroep. 

Tjalling van der Meer 

   
Vennetje Appelsche heide met grote lisdodde (foto's: Ellen en Tjalling van der Meer) 
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Vogelexcursie Lakerveld en rietvelden langs de Zouwe 
Met een voor vogelexcursies klein gezelschap van slechts 5 personen vertrokken we op 20 juni 2009 

om ongeveer  10 uur vanuit Lexmond te voet om door het natuurgebied het Lakerveld te trekken. 

Omdat vogelaars altijd erg nieuwsgierig zijn werd onze aandacht direct al getrokken door een 

standbeeld/fontein met een loodgieter die met kraanwater twee zeer bevallige dames overgiet. Onze 

fantasie spande zich in om te bedenken wat de diepe betekenis van dit kunstwerk zou kunnen zijn.  

In de aankondiging in ons Linnaeusklokje stond vermeld dat we in het bijzonder op purperreigers 

zouden gaan letten, zeldzame vogels die in het gebied van de Zouwe vrij veel broeden. Op de 

bastaardkade zagen we de eerste schuwe purperreiger al wegvliegen. Dit was de eerste en voorlopig 

enige die we waarnamen. Langs het uitgebreide rietgebied van het Lakerveld wel veel ganzen, 

Nijlganzen, Canadese ganzen, Brandganzen en Grauwe ganzen. Ook veel zwarte sterns, maar wat het 

rijkst vertegenwoordigd was waren de vlinders en allerlei andere insecten. Ook was de 

oeverplantengroei erg uitbundig. Wat dichter bij het broedgebied van de purperreigers zagen we hoog 

in de lucht overvliegende purperreigers; dankzij het heldere weer goed herkenbaar. De korte 

middagpauze werd gehouden in het fraaie plaatsje Meerkerk. 

Langs de rietvelden werd het aantal (steeds overvliegende) purperreigers steeds groter. Op de 

weilanden enkele blauwe reigers tot we eindelijk een purper zagen:  altijd erg schuw en zo weg! Rustend 

bij het molentje voortdurend hoog overvliegende purperreigers op weg naar de rietvelden. De tocht 

werd voortgezet over de lastig beloopbare Molenkade terug naar Lexmond. Beschut door struiken en 

riet eindelijk een purperreiger langs een sloot die niet wegvloog. Pogingen om dichtbij te komen voor 

een foto mislukten helaas. Op een perceeltje ook nog zes ooievaars, die beslist niet zo schuw waren. 

Samenvattend hebben we ongeveer twintig (volwassen) purperreigers gezien en ongeveer tien blauwe 

reigers. Toch heel bijzonder: veel meer purper dan blauw, waar vind je dat in Nederland? 

Om vier uur waren we redelijk vermoeid door de lastige paadjes weer terug bij de auto; een succesvolle 

purper-excursie. 

Hans Fondse  

   
Valeriaan en zwarte stern (foto's: Tjalling van der Meer) 

Nachtelijk gespuis op hei Hoef 

De vlinderwerkgroep had vrijdagavond 19 juni 2009 de attributen om nachtvlinders te inventariseren 

opgesteld aan de rand van het heideterrein Hoef op het landgoed Oldenaller. De weersomstandigheden 

waren redelijk gunstig (geen al te forse afkoeling en afnemende wind). Er verschenen na het invallen 

van de duisternis dan ook aardig wat fladderaars op het laken en ook de ingesmeerde boomstammen 

kregen bezoek. Dat gold ook voor de aanwezige vlinderliefhebbers toen rond middernacht een groepje 

aangeschoten jongelui de boel kwam opvrolijken. Een van hen was stomverbaasd over onze nachtelijke 

activiteiten, die aan hem de uitroep “…maar vlinders vliegen toch alleen overdag” ontlokten. Zo konden 

de jeugdige gasten dus nog het nodige opsteken. 

De deelnemers waren -toen een regenbui een eind maakte aan het nachtelijk optreden- over het 

eindresultaat (37 soorten) niet ontevreden. Geen voortijdig slot overigens want het was inmiddels ver 

na enen en de hoogste tijd het boeltje weer in te pakken. Bij het scheiden van de markt verscheen er 
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tot enthousiasme van de deelnemers zowaar nog een heuse pijlstaart op het toneel: een groot 

avondrood (Deilephila elpenor). Fraaie soorten die zich eerder op de avond hadden laten zien: 

vuursteenvlinder (Habrosynepyritoides), meldevlinder (Trachea atriplicis) zowel op laken als op smeer, 

braamvlinder (Thyatira batis) op smeer en twee exemplaren van de vliervlinder (Ourapteryx 

sambucaria) op het laken.  

Harm Werners 

   
Spannende nachtvlinderexcursie met o.a. vuursteenvlinder (foto's: Harm Werners en Martin Scheper) 

Gewestelijke themadag De Wieden 

Vanuit de verschillende afdelingen kwamen op 13 juni 2009 40 deelnemers naar Sint-Jansklooster, 

waar Betty van Leeuwen van de afdeling Zwolle een informatieve lezing gaf over het ontstaan en het 

beheer van dit bijzondere veengebied. De winning van turf, de golfslag van het water en de invloed van 

de Zuiderzee, hebben grote invloed gehad op het ontstaan van dit gebied. Er waren hier ook meerdere 

eendenkooien met de eigen flora en fauna, daarnaast leefde men van de kleinschalige landbouw en 

veeteelt. Nu is dit niet meer rendabel, de rietsnijders verdwijnen door concurrentie met goedkoper 

materiaal uit onder andere Polen. Het kost nu veel moeite om het landschap in stand te houden. Boeren 

en natuur hebben bij het beheren van de waterstand tegenstrijdige belangen. Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten doen veel om toch de petgaten open te houden en door te hooien de prachtig rijke 

flora  te ondersteunen. 

Na de lezing was er gelegenheid om zelf een natuurpad te volgen naar een kolonie Zwarte sterns. 

Na de lunch reden wij naar het startpunt van een wandeling door de Kiersche Wieden. In het zeer 

heldere water van de sloten en plassen zagen wij een rijke vegetatie, met op de oevers allerlei soorten 

mossen, afhankelijk van de pH-waarde van het water. Overal hoge biezen en grassoorten, een grote 

verscheidenheid aan planten en ook in het elzen broekbos meerdere soorten varens, mossen en grassen. 

Kikkergekwaak alom, een enkeling zag de schuwe purperreiger, maar de kleine karekiet liet zich horen 

en zien!. 

Er was zoveel om van te genieten dat de tocht trager verliep dan gepland, maar met het zomerse weer 

was dit geen enkel bezwaar. 

Ria Kroon 
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Gewestelijke themadag De Wieden met bezoek aan kolonie zwarte sterns (foto's: Harm Werners) 

Staverdense Leemputten   
Onder leiding van Annemarie Kooistra, onze plantenexpert en vlinderkenner, gingen wij op 6 juni 2009 

planten en dieren ontdekken in de Leemputten. Al snel na binnenkomst in dit anders gesloten gebied 

kwamen orchideeën in beeld tegen de achtergrond van veenpluis en ratelaar. We bekeken de diverse 

soorten orchideeën en stapten door/over brede roodgekleurde velden van 2 soorten zonnedauw. 

Het was gelukkig zonnig weer, en veel vlindersoorten en motten vlogen rond en kregen een naam. In de 

waterpartijen zagen we o.a. moerasaardbei en watermunt. Erboven meerdere soorten libellen en 

waterjuffers. Plotseling was er een hazelworm, die zich snel weer uit de voeten maakte.  

In een plas telden wij wel tien Kleine Salamanders en zagen wij nog net een flits van een 

Kamsalamander .Verderop grote stoven met bloeiende koningsvarens en een flinke pol mattenbies. 

Ongemerkt kwam het hek weer in zicht en gingen wij na alle bijzondere natuurervaringen van deze 

middag voldaan naar huis.  

Ria Kroon 

   
Excursie Leemputten met viervlek (foto's: Ati Vijge) 

Zilveren maan verrast vlinderaars, excursie Kuinderbos 
Een vrolijk stralend zonnetje aan een wolkeloos firmament zorgde op 30 mei 2009 voor ideale 

omstandigheden bij de start van de vlinderexcursie naar het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Dat er 

later in de ochtend vriendelijke schapenwolkjes opdoemden bracht de zon niet van de wijs. Het achttal 

deelnemers genoot van het fraaie open polderbos, de daarin gelegen waterpartij met blauwe 

weerspiegeling, “Hollandse luchten”, de rijkelijk aanwezige libellen, vlinders, ander gepriegel en 

bijzondere flora. Wat libellen betreft kon de niet alledaagse grote roodoogjuffer bewonderd worden 

en vielen de grote aantallen  platbuiken (28) en viervlekken (28) op. Een in dit gebied niet verwachte 

vlindersoort bracht de “excursisten” in extase: drie exemplaren van de zilveren maan, een soort die tot 

de parelmoervlinders behoort, lieten zich zien. De dichtstbijzijnde vliegplaats ligt op het oude land in 

de Kop van Overijssel. De distelvlinder was ook aan het Kuinderbos niet voorbijgegaan. We konden 

tijdens de wandeling 51 exemplaren noteren. Al met al een bijzonder geslaagde excursie. 

Harm Werners 
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Voorjaar in het Kuinderbos (foto: Betty Dekker) en zilveren maan (foto: Annemarie Kooistra) 

Vlinder- en libellenexcursie Natuurtuin Harderwijk 

Voor het eerst organiseerden we op woensdag 27 mei 2009 een doordeweekse KNNV-excursie. De 

Vlinderwerkgroep mocht de spits afbijten. In de Natuurtuin van Harderwijk gingen we bij zware 

bewolking met af en toe een mager zonnetje op zoek naar vlinders en libellen. In totaal waren we met 

13 mensen, waaronder 3 kinderen. Een aardige opkomst dus, zodat het concept van een doordeweekse 

excursie zeker voor herhaling vatbaar is. 

De kinderen vonden galletjes en rupsen van het groot koolwitje. Waterjuffers waren er in overvloed: 

de variabele waterjuffer, de azuurwaterjuffer, de vuurjuffer, de weidebeekjuffer en zelfs een grote 

roodoogjuffer.  Voor  de libellen en dagvlinders was het, ondanks de korte verschijning van een bont 

zandoogje te winderig en te fris. Toch hadden we onze zinnen gezet op de distelvlinder, die momenteel 

met duizenden tegelijk aan een invasie in ons land begonnen is. Deze trekvlinder komt helemaal uit 

Noord-Afrika en Zuid- Frankrijk. We zagen wel een andere trekvlindersoort: het gamma-uiltje, een 

nachtvlinder. Pas toen we de excursie wilden afronden zagen we hem; de distelvlinder! 
Betty Dekker 

   

De weidebeekjuffer is echt fotogeniek (foto's: Tjalling van der Meer)  

Vlinderontdekkingstocht landgoed Staverden 
We troffen het niet op zondag 17 mei 2009 toen we de vlinderontdekkingstocht op het landgoed 

Staverden hadden uitgezet. De regen kwam met bakken uit de hemel. Geen vlinderweer dus. Het door 

ons ingerichte tafeltje met kweekkast voor rupsen van de kleine vos stond er verloren bij. Echter de 

aanhouder wint en werd het later op de middag toch nog droog. Zo konden we toch nog een keer gidsen 

tijdens de tocht. Er was ondanks het slechte vlinderweer voldoende belangstelling voor de 

tekstpaneeltjes die we op diverse plekken van de gele paaltjesroute  verspreid over het landgoed 

geplaatst hadden. Menige folder en vlinderzoekkaart werd uitgedeeld. Opvallend was de rupsenpiek. 

Veel eikenbomen waren dusdanig aangetast dat ze bijna kaal leken. Er waren nog veel rupsjes van 

verschillende nachtvlindersoorten te bewonderen, waaronder die van de grote wintervlinder. We telden 

slechts 2 dagvlindersoorten; het boomblauwtje en enkele klein geaderde witjes. Toch keerden we 

voldaan en tevreden huiswaarts met speciale dank aan Marjolein en Henk die ons die dag 

ondersteunden  met het bemensen van de kraam. Betty Dekker 
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Informatiemogelijkheid en boomblauwtje (foto's: Betty Dekker) 

Vogelhuttenexcursie Zuidwest Friesland  

Met geweldig mooi weer vertrokken we op zaterdag 16 mei 2009 met 13 enthousiaste vogelaars om 

8.00 uur vanuit Harderwijk naar Lemmer.  

De eerste vogelhut die we bezochten was de hut bij de Sondeler Leijen in de buurt van Lemmer. Wat 

ons direct opviel was dat op het meertje vrij veel wintergasten als grote zaagbekken en brilduikers 

aanwezig waren. Ook waren in de struiken braamsluipers te horen en grasmussen te zien; een bruine 

kiekendief vloog laag over de rietlanden. Omdat we ook aandacht hadden voor weidevogels viel ons op 

dat op alle gemaaide weilanden niets meer te zien of te horen was. Op sommige boerderijen wel veel 

huiszwaluwen en boerenzwaluwen aanwezig. 

Het volgende waarneempunt was het Oudemirdumerklif met uitzicht over het IJsselmeer. Door de 

harde wind was daar niet veel anders dan aalscholver, knobbelzwanen, zwarte sterns en grauwe ganzen 

te zien. Allerlei kleine vogels hielden zich wel op in de struiken: grasmus, fitis enz. 

Na de middagpauze in Stavoren vervolgden we de tocht naar de vogelkijkhut in de bocht van Molkwar. 

Wat daar zeer goed te zien was betrof een blauwborst die de jongen aan het voeren was. Dit fraaie 

vogeltje (in de volle zon!) was daardoor zeer plaatsvast. 

De volgende hut was de kijkhut De Heanmar bij Koudum. Hier was eindelijk een niet gemaaid 

weidevogelgebied met zeer rijke plantengroei en bovendien met talloze grutto’s, kievieten en tureluurs 

die kennelijk jongen hadden in het dichte gras. Een weidevogelgebied zoals heel Friesland er in de tijd 

van Jac. P. Thijsse waarschijnlijk uitgezien heeft! 

De laatste hut die we bezochten was de vogelkijkhut It Swin bij Elahuizen in de buurt. Een gebied met 

een meertje in een moerasgebied met rietkagen en weilanden. Wat we hier zagen aan vogels was rijker 

dan direct aan de kust vanwege de harde wind aldaar.  Enkele lepelaars, zomertalingen en kemphanen 

waren daar (in de omgeving) te zien. In de struiken op een paar plaatsen zingende spotvogels. Van een 

paar passanten hoorden we dat iets verder een koppeltje casarca eenden verbleef. Wij hebben ze 

gezien, deze nogal tamme (ontsnapte?) eenden. Hier eindigde de excursie om ongeveer 5 uur en tevens 

het einde van het prachtige zonnige weer dat vogelaars en vogels vrolijk maakt. Een tocht door het 

Gaasterland waar we heel veel vogels gehoord en gezien hebben, een succesvolle excursie om de natuur 

van Zuidwest Friesland te leren kennen en waarderen. 

Hans Fondse 



 12 

   
Een van de bezochte vogelhutten (foto: Nico Hoogteyling) en tureluur (foto: Tjalling van der Meer) 

Wandelexcursie Hoog Buurlo  
Met een kleine groep reden we op 18 april 2009 naar het oude buurtschap Hoog Buurlo. Het weer was 

veelbelovend en de zon stond lekker te stralen. Toch was het nog wel fris want de thermometer stond 

om 8.30 uur bij mij nog onder de 5°. Het was de bedoeling om 12 km te gaan wandelen en gelijk aan het 

begin van de wandeling zong er al een aantal boompiepers. We liepen het terrein op dat geheel 

gereconstrueerd is door Natuurmonumenten. Zo zagen we de nieuwe schaapskooi, en de herstelde 

beukenlaan die helemaal om het landgoed loopt en stamt uit de tijd dat Baron Van Verschuer het 

landgoed in eigendom had. Hij gaf Buurlo zijn landgoedachtige karakter. Ook in oude glorie hersteld 

zijn de wildwallen die bestaan uit eikenhakhout vermengd met braamstruiken die er vroeger toe 

dienden om op een natuurlijke wijze het wild van de akkers te houden.  

De wandeling voerde ons naar Radio Kootwijk waar we lekker koffie hebben gedronken. Maar voordat 

we daar waren genoten we van de mooie heidevelden, het gevarieerde landschap en de uitlopende 

loofbomen. Veel vogels waren alweer present. Zo hoorden en zagen we ondermeer de raaf, bonte 

vliegenvanger, appelvink, gekraagde roodstaart, geelgors, boomleeuweriken en nog veel meer leuke 

soortjes. Ook vloog er een aantal vlindertjes rond met prachtige groene en blauwe kleuren. We misten 

echter de benodigde kennis om ze op naam te brengen. Echter, de klapper was toch wel een zingende 

Wielewaal in het lichte groen van de uitlopende loofbomen. Toen we aan de lunch zaten kwam plotseling 

Ellen van der Meer ons verrassen. Zij had in Harderwijk de aansluiting gemist en was naar ons op zoek 

gegaan. Nadat we weer verder liepen hebben we de Buurlose heide doorkruist, waarna we weer richting 

auto’s gingen. Zeker het vermelden waard zijn de twee vrouwtjes zandhagedissen die we konden 

bekijken. 

Rest mij nog te vertellen dat we al heel snel in een soort paardenrace terecht kwamen. Oppassen was 

dus wel gewenst. Gelukkig ging het er niet al te ruig aan toe. Het is de moeite waard om dit gebied nog 

eens te bezoeken. Zeker ook in de vroege ochtend moet het er prachtig zijn. 

Nico Hoogteyling 

   

Heidelandschap Hoog Buurlo en vrouwtje zandhagedis (foto's: Nico Hoogteyling)   
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Vogelinventarisatie Delta Schuitenbeek 

Al weer twee keer zijn we over de dijk bij de Schuitenbeek gelopen voor de inventarisatie van het 

gebied. De eerste keer was op 14 maart. Een vroege maar vooral ook weer een koude trip. Elk jaar trap 

ik er weer in want ook dit keer dacht ik, ach handschoenen….en dus nam ik ze weer niet mee.  

De vogels waren vooral in groepen aanwezig en dat is lastig tellen, je kunt er dan nog niet echt paartjes 

van maken. Er waren veel grutto’s, doortrekkende kemphanen en zelfs een paar bonte strandlopers. Na 

een kilometer of twee schrokken we van de gedane onderhoudswerkzaamheden. Ons geliefde 

braamstruikstruweel was verdwenen en waarschijnlijk ook de daarbij behorende kneutjes.  
Afgelopen zaterdag, 11 april 2009, hadden we prachtig weer en deden we weer een paar leuke 

waarnemingen. Zo stonden er twee lepelaars, zagen we een paar zomertalingen en twee kleine plevieren 

met hun mooie gele oogringetjes.  

Opvallend waren weer de grote aantallen kemphanen die aan de buitenkant van de dijk zaten, en af en 

toe opvlogen om zich even aan ons te laten zien.Ook zwommen er veel wintertalingen vlak langs de dijk. 

Verder hoorden we weer de eerste rietzanger, een paar overvliegende regenwulpen en bleken er toch 

nog kneutjes te zitten in de buurt van de plek van de “verdwenen braamstruik”.Nog geen oeverzwaluwen 

maar dat is een kwestie van tijd. 

Nico Hoogteyling  

   
Jaarlijkse vogelinventarisatie Delta Schuitenbeek (foto's: Peter Duifhuizen)  

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 
Met twaalf personen vertrokken we op zaterdag 4 april 2009 uit Harderwijk om speciaal de vogels te 

gaan bekijken. Vanuit Ermelo was de drukte ongekend, maar dat betrof dan de werkgroep 

landschapsbeheer die met veel personen schade gingen herstellen dat door de wilde varkens in enkele 

natuurgebieden was aangericht. Voor zowel de vogelwerkgroep als de werkgroep landschapsbeheer was 

het jammer dat het weer, anders dan de dag daarvoor, erg koud, winderig, en regenachtig was. Veel 

vogels verstopten zich dan ook binnen rietkragen en in struikgewas. De beloofde blauwborsten waren 

wel te horen en te zien, maar door het donkere weer waren de kleuren niet erg goed te zien. 

Wat wel erg goed te zien was betrof de geweldige invloed van de echt strenge winter. Alle grasspietjes 

waren opgegeten, van alle bomen was de schors afgeknaagd en overal liepen sterk vermagerde 

edelherten rond. Toen we een zijpad inliepen troffen we ook nog een aantal (daar 5 of 6) kadavers van 

edelherten aan. Zelfs het gewei van een in het moeras verzonken edelhert stak als een stel takken 

boven het water uit. Geen van allen hadden we zo’n ontreddering ten gevolge van de winter in de 

Oostvaardersplassen eerder gezien. Ook vanuit de vogelkijk hut de Zeearend was het kale gebied goed 

te zien. Op het water nog een winters beeld met o.a. smienten, brandganzen en grauwe ganzen. Vanuit 

een nabijgelegen hut ook een echt winters vogelbeeld. Voor ons allen een duidelijk beeld wat een lange 

en koude winter kan uitrichten in de natuur. Weersverbetering op dit moment is voor veel bewoners van 

dit gebied een absolute noodzaak.  

Hans Fondse 
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Edelherten in het Oostvaardersplassengebied (foto's: Harm Werners) 

Excursie naar Delta Schuitenbeek 

Vandaag, zondag 29 maart 2009, met een klein groepje op vogelexcursie naar de Delta 

Schuitenbeek  onder leiding van Hans Fondse. Helemaal geen slecht weer: volop zon, maar nog wel een 

schrale wind. Handschoenenweer nog, zeker op die dijk. Er was zoals vanouds weer heel veel te zien. 

Hier een lijstje, nog niet eens volledig: grutto, kemphaan (veel!), pijlstaart, kuifeend, smient, lepelaar, 

wintertaling, krakeend, hazen (veel!), tureluur, grauwe gans, brandgans, witgatje, slobeend, nijlgans, 

boerenzwaluw, Indische gans, kleine mantelmeeuw, kievit, ringmus, witte kwikstaart, enzovoort…. 

John Smal 

   
Vogelrijke excursie Delta Schuitenbeek met grutto's (foto's: Harm Werners)  

Knoppenexcursie op de oude vuilnisbelt Leuvenumseweg 

Op zaterdag 21 maart 2009 verzamelden we om 14.00 uur a/d Leuvenumseweg voor een 

knoppenexcursie. We zijn uiteindelijk met zijn zessen. Annemarie Kooistra en Lydia Berghuis deelden 

determineerlijsten uit en vol goede moed gingen we op pad. Bij de eerste de beste boom werd gestopt 

om met behulp van de lijst de boom op naam te brengen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Maar met hulp van Annemarie en Lydia, een loep en de lijst lukte het. Het was een els.  En zo kamden 

we het gebiedje uit. We passeerden een mooi meertje wat zomers aan het oog wordt onttrokken door 

een woud van berenklauwen. Al rond kijkend zag je ook de activiteiten van de zwijnen gedurende de 

nacht, een omgeploegd terrein. De citroenvlinder en de gehakkelde aurelia genoten ook van het mooie 

zonnige weer en lieten zich uitgebreid bekijken. En hier en daar stond een klein hoefblad. Het was een 

mooie en leerzame excursie met dank aan Annemarie en Lydia. 

Janny Habermehl 
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Gehakkelde aurelia en els (foto's: Janny Habermehl en Tjalling van der Meer) 

Impressie van de jaarvergadering nieuwe stijl met excursie 
De jaarvergadering is dit jaar overdag gehouden in plaats van ’s avonds en wel op zaterdag 28 februari 

2009, gestoken in een geheel nieuw jasje. We waren te gast bij Natuurmonumenten aan de 

Jhr.v.Sandberghweg te Leuvenum. Voor de mensen van Landschapsbeheer en de paddenoverzetters is 

het een bekende plek, prachtig midden in de natuur. Vanaf 10.30 uur vulde de zaal zich met 

belangstellenden. Uiteindelijk waren we met 31 mensen, inclusief het bestuur. Om 11.00 uur begon het 

officiële gedeelte. Een bijzonder onderdeel was natuurlijk het afscheid van onze voorzitter, Hans 

Fondse. Onder veel mooie en hartelijke woorden door Harm en Lidy Kraamer (van het Gewest), een 

mooi cadeau en bloemen heeft Hans na 25 jaar zijn functie neergelegd. Na de vergadering konden we 

onder het genot van een heerlijke lunch gezellig met elkaar praten. Als sluitstuk van de dag was er een 

excursie onder leiding van de ons welbekende, Eddy Nijhuis van Natuurmonumenten. Als geen ander kon 

hij vertellen over de bijzonderheden van dit gebied, vooral over het beheer en de dilemma’s die je 

daarbij tegenkomt. De excursie ging langs o.a. de Hierdense Beek met al haar vertakkingen. Halverwege 

de excursie kwamen we langs een dood bos dat we wilden doorsteken, maar het werd natter en natter 

en we zijn er maar omheen gegaan. Het was een wonderlijk gezicht dat dode bos. De boomstammen 

stonden als staketsels in het desolate landschap. In de verte hoorden we de roep van de zwarte specht. 

Ook liepen we langs forten die aan de rand van een zandverstuiving staan, maar door de verbossing van 

een vroegere zandverstuiving nu middenin het bos lagen. 

Na een wandeling van 2 uur arriveerden we weer bij het beginpunt en hiermee was de jaarvergadering 

ten einde. Het was een geslaagde dag en volgend jaar hopen we er weer zo’n mooie dag van te maken. 

Janny Habermehl 

 
 Excursie naar het "verdronken bos" (foto: Nico Hoogteylingl) 

Nieuwjaarswandeling 

Slechts elf leden van onze KNNV afdeling trotseerden de winterse kou (-4 graden) om op zaterdag 3 

januari 2009 een wandeling van ongeveer 15 km te maken in het gebied binnen de driehoek Nijkerk - 

Putten -  Voorthuizen.  Dit gebied is voor medewerkers van de Werkgroep Landschapsbeheer beslist 
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niet onbekend vanwege de werkzaamheden als wilgen knotten en onderhoud van houtwallen en beken. 

Algemene excursies van onze KNNV-afdeling zijn er niet zo vaak in dit bijzonder fraaie gebied waar de 

struiken en houtwallen door de rijp voorzien waren van schitterende witte bekleding. Bij de wandeling 

volgden we wegjes, boslaantjes en klompenpaadjes en het was maar goed dat Ton van Peursem en Elly 

Kroon afkomstig zijn uit deze omgeving om ons de route te wijzen; ook werd er door Ton  gewezen op 

fraaie boerderijen, voormalige spoorlijntjes en de oude tabakscultuur in deze omgeving. Het was ook 

geweldig dat hij bij een paar locaties van paardensport een onderkomen had afgesproken waar we met 

verwarming (en kaarslicht!) de koffiepauze en lunchpauze gerieflijk konden doorbrengen. Het was een 

wandeling waar de ouderwetse Hollandse winter helemaal uit de verf kon komen. Tijdens de wandeling 

zagen we rond de mooie boerderijen veel kleine vogels die zich in de winterperiode trachtten te redden. 

Fantastisch was het beeld van vier ijsvogels op een klein transformatorhuisje!  In deze omgeving komen 

veel reeën voor die zich door ons gezellig gekeuvel helaas wel lieten verjagen. Bij terugkomst  in 

Nijkerk werden we door Elly Kroon hartelijk uitgenodigd om in haar huis met koffie, thee  en koek deze 

wandeling af te sluiten. 

Hartelijk dank aan Ton van Peursem en natuurlijk aan Carla voor de voorbereiding van deze tocht en 

dank aan alle deelnemers voor hun gezellige deelname aan deze excursie. 

Hans Fondse   

   
Nieuwjaarwandeling met ijsvogels op een transformatorhuisje (foto's: Harm Werners) 

 

   

     
  

 


