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Excursieverslagen website 2010 

Winterwandeling Hierdense Poort 
Begunstigd door een heerlijk winterzonnetje startten we woensdagmiddag 15 december 2010 
met een groepje van acht een mooie wandeling door het gebied van de Hierdense Poort. Wie 
konden we beter als excursieleider hebben dan Tjalling, die dit gebied samen met anderen heeft 
gemonitord in 2004 en 2005 en als vertegenwoordiger van de Gezamenlijke 
Natuurbeschermingswerkgroep van onze afdeling met de Vogelbeschermingswacht  regelmatig 
om tafel zit met allerlei belanghebbenden om over dit gebied te praten. 
Hij vertelt ons op deze wandeling het één en ander, en zegt wanneer het fietspad aan de orde 
komt dat het gebied zal doorsnijden heel diplomatiek tegen een deelnemer die vindt dat de 
boeren en de mensen er maar bekaaid af komen bij die verrekte natuurbeschermers: “We gunnen 
iedereen het zijne, het is de bedoeling dat we er met elkaar uitkomen”.  
We zien aanvankelijk niet veel vogels doordat het gevroren heeft, maar later toch nog een 
sperwer en een paar goudvinken. Daarnaast een heleboel knobbelzwanen op een weiland. Ook nog 
een buizerd en een paar blauwe reigers. Op het Veluwemeer zien we een grote groep kleine 
zwanen, die hun aanwezigheid al eerder lieten merken met hun karakteristieke ‘geblaf’.  Het was 
al met al een mooie besteding van de woensdagmiddag. 
Ellen Smal 

   
Een mooie wandeling met onder andere een sperwer (foto's: John Smal en Tjalling van der Meer) 

Volenbeker voettocht 
Aan het weer zou het niet liggen deze middag van 28 november 2010, het was onder het 
vriespunt maar met een strak blauwe lucht en een lekker zonnetje. Een prachtige kans om er 
eens even lekker op uit te trekken, zo dachten  de 25 deelnemers. Vanaf het Bosbad Putten 
begonnen we onder leiding van Harm Werners een leuke wandeltocht in het stroomgebied van de 
Groevenbeek, verderop de Volenbeek wordend, en de Schoonderbeek. Dicht bij huis dus, maar 
zeer de moeite waard.  
Eerst keken we bij de sprengenkop van de Schoonderbeek die de ene kant op stroomde en later 
keken we uit over de bovenloop van de Groevenbeek die de andere richting opgaat. Via een omweg 
komen de beide beken echter weer bij elkaar en vormen dan samen De Kronkel. Helaas is er 
sprake van achterstallig onderhoud, dat er voor zorgt dat de sprengenkoppen niet al te veel 
water geven en dat het water dat er naar boven komt weer te snel in de bodem wegzakt. De 
beddingen zouden opnieuw beleemd moeten worden, een mooi project voor de bekenstichting! De 
wandeling voerde ons langs twee plaatsen waar in betere tijden watermolens hebben gestaan, 
namelijk de Papiermolen van het Huis Groevenbeek (Telgtermolen) en de Papiermolen van het 
Huis Schoonderbeek.  
Onderweg kwamen we zowaar ook nog wat leuke paddenstoelen tegen. Eerst al een uitbundige 
stinkzwam op een boomstronk, en later ook nog een gele aardappelbovist op een boomstronk. 
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‘Zelden op vermolmd hout’ staat er in de gids, maar wij vonden er dus één! Verderop langs het 
“slingerpaadje” groeide waarschijnlijk een grote dennenvoetzwam in een afgebroken dennenboom. 
De wandeling liep ten einde en langs de nertsenfokkerij liepen we weer terug in de richting van 
de parkeerplaats.  
Dromend van warme chocolademelk en  koek of misschien wel met  glaasje rode wijn in het 
verschiet…. Harm bedankt. 
Nico Hoogteyling 

  
Uitleg van Harm aan de Groevenbeek (foto's: Tjalling van der Meer) 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 
Met bijzonder goed en zonnig weer begonnen we op 21 november 2010 de excursie met acht 
personen om kwart voor twee vanaf Nulde. De waterstand in het Delta gebied was al op (lager) 
winterniveau gebracht, waardoor de kleine, kale eilandjes zichtbaar waren geworden. Op de 
eilandjes waren geen vogels zichtbaar, wel erg veel vuil dat door de Schuitenbeek was 
aangevoerd. 
In het ondiepe gedeelte iets verder zagen we zeer veel wintertalingen die mooi door de zon 
beschenen werden. Wat dat betreft werkte het weer deze keer mee. Goed zichtbaar soorten als 
kleine zwaan, smienten, grote zaagbekken, pijlstaarten, bergeenden, krakeenden, slobeenden en 
kemphanen (alleen vrouwtjes). Kortom de vogels van de KNNV watervogelposter waren goed 
vertegenwoordigd. Op de weilanden veel grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen. 
De excursie sloten we af met een kijkje te gaan nemen aan de Nijkerkse kant van de Delta 
Schuitenbeek. Hier waren duizenden smienten te zien (en te horen) en ook een grote groep (een 
honderdtal) wulpen die hier hun slaapplaats hadden gevonden. 
Hoewel eind november de winter nog niet is begonnen toch al een winters beeld wat betreft de 
vogelbevolking. 
Hans Fondse 
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Goed zichtbaar waren soorten als kleine zwaan, grauwe gans etc. (Foto's: Tjalling van der Meer) 

  

Paddenstoelenexcursie het "Ronde Huis" 
Hoewel het weer aanvankelijk het ergste deed vermoeden, konden we zaterdag 6 november 
2010 met een flinke groep mensen genieten van een prachtige, herfstige en merendeels droge 
paddenstoelenwandeling. We parkeerden in het Zandenbos op de plaats waar eens het ‘Ronde 
Huis’ heeft gestaan. Annemarie vertelde iets over de historie van de plek waar ooit een groot 
rond huis had gestaan. De directe omgeving waar de wandeling ons doorheen zou voeren,  was in 
feite de tuin die bij dit huis had gehoord. Kenmerkend hiervoor waren de restanten van een 
aantal mooie vijvers waar we langs zouden lopen. Ook was er door de eigenaar een behoorlijk 
aantal exotische bomen aangeplant die er nog steeds staan. Ondanks dat de grond bedekt was 
met een flinke laag herfstig blad,  was het verrassend hoeveel paddenstoelen er nog te vinden 
waren.  
Ik heb niet alle soorten opgeschreven, maar ik denk dat we toch snel in de richting van de 50 
soorten gingen.  In de directe omgeving van de parkeerplek vonden we soorten als het 
plooivlieswaaiertje en de dennebloedzwam. Later  bleek  het stuk bos achter de auto’s bezaaid 
met tienduizenden draadknotszwammen, heel spectaculair! Onder de bomen op de grond van het 
bos stonden een aantal leuke soorten als de narcisridderzwam (sterk ruikend naar carbid), de 
gekraagde aardster, de krulzoom  en de narcisamaniet. Niet te missen waren ook de grote 
aantallen muizenstaartzwammetjes en sparrestinktaailing in het naaldbos. Maar ook was het leuk 
om te zien wat er zoal op de bomen groeide. Hier vonden we toch wel de meeste soorten, zoals de 
groene schelpzwam, de dennenzwavelkop de vermiljoenhoutzwam,  de glimmerinktzwam, de 
winterhoutzwam en een aantal bloedzwammen. Hier kan ik nog wel even mee doorgaan, maar daar 
wordt dit verslag niet aantrekkelijker van. Kortom: Lydia en Annemarie bedankt,  het was weer 
een feest.  
Nico Hoogteyling 

In bovenstaand verslag ontbreekt het sparremijtertje. Deze zeer zeldzame soort kon tijdens de 
excursie niet op naam worden gebracht. Voor meer informatie over deze waarneming wordt 
verwezen naar de pagina Waarnemingen . 
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Het was weer een feest met onder andere tienduizenden draadknotszwammen (foto's: Nico Hoogteyling en Ati Vijge) 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 
Op een wat ongewoon moment, zondagmorgen 31 oktober 2010 om negen uur, vertrokken we met 
elf deelnemers, helaas met regenachtig weer, naar de Flevopolder. Bij de eerste hut namen we 
tientallen bergeenden, enkele slobeenden en een paar grote zilverreigers waar. Talloze ganzen 
zagen we op grote afstand in de miezerige regen. Bij een volgende vogelhut zaten heel dichtbij 
vijf watersnippen die goed te fotograferen waren. Bij een brugje zagen we in het water zeer 
grote karpers rondzwemmen. We vroegen ons af of deze eetbaar en smakelijk zijn; iemand 
herinnerde zich dat zij vroeger bij haar opa gebakken moten karper (zoals zalmmoten) te eten 
kreeg. Helaas wist zij niet meer of dit een lekkernij was of niet. Misschien kent Nico de smaak 
van karpers wel.  
Vanuit de hut de Zeearend konden we de regenachtige omgeving van het gebied overzien. 
Mannetjes edelherten met groepjes van gemiddeld ongeveer 5 hinden pasten goed op hun 
veroveringen. Ook grote aantallen konikspaarden en groepen hekrunderen liepen in het gebied. 
Het voedsel is op dit moment nog royaal aanwezig voor deze enorme aantallen dieren, we vroegen 
ons wel af of bij een strenge winter zoveel dieren dit  kunnen overleven. Op de plassen grote 
aantallen brandganzen en in de lucht groepen kolganzen.  
Op de terugweg zagen we nog een overvliegende ijsvogel, voor mij de eerste sinds twee jaar. 
Ondanks het matige weer een gezellige excursie. 
Hans Fondse 

   
Edelherten en brandganzen Oostvaardersplassen en grote zilverreiger (foto's: Tjalling van der Meer) 

Zoogdierenexcursie omgeving kasteel Staverden  
Op zaterdag 30 oktober 2010 startte de laatste excursie in het kader van de basiscursus 
'Natuur' met ongeveer 25 'leerlingen' vanaf de parkeerplaats bij kasteel Staverden. Gerard van 
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Ruiten was onze enthousiaste gids. Hij vertelde ons gedreven over zijn ervaringen op een fraai 
stuk van het Gelders Landschap: de landgoederen Staverden en Leuvenum. Zijn speurervaringen 
naar 'groot' en 'klein' wild leerden ons de sporen van edelherten, hindes (al of niet op de vlucht), 
dassen en everzwijnen. Reeënsporen zaten er deze keer niet tussen. Sporen van paddestoelen 
des te meer: berkenzwammen, braakrussula's, goudvliesbundelzwammen.  Nederlandse 
naamgeving lijkt dan nog makkelijk, maar de Latijnse naamgeving is alleen voorbehouden aan 'de' 
plantendeskundige Annemarie van 'onze' cursus. Deze keer was ze echter niet mee. Trots liet 
Gerard ons 'zijn' dassenburcht zien. Een bijzonder fraaie bouwconstructie, waar dassen al 
decennia lang aan hebben gewerkt. Zwervend door bos, over houtwallen en langs weilanden 
'ontmoetten' we de 'freule van landgoed Leuvenum', die vanuit haar fraaie kasteelwoning ons 
bedenkelijk gadesloeg. Beeldend vertelde Gerard van de roedels herten, die hij op haar landgoed 
had gezien. Hij maakte ons ook duidelijk dat we niet op het goede moment van de dag aan het 
speuren waren: rondom zonsopgang en zonsondergang. 
En zeker niet met een grote groep pratende en bewegende mensen. Totdat.....een roedel van zo'n 
twintig herten met jongen ongetwijfeld door ons opgeschrikt uit hun schuilplaats wegvluchtten. 
Het was voor ons een prachtig gezicht, voor hen natuurlijk minder. En een mooie finale van deze 
leerzame excursie. Volgende keer dus zelf doen, alleen of met een kleine groep, rondom de 
dagwisseling zittend met een kop warme chocola of koffie, gewapend met verrekijker en 
fototoestel en speurend naar waggelende dassen, wroetende everzwijnen of rustig grazende 
herten. Ook was het een mooie afsluiting van de leergang basiscursus 'natuur' 2009/2010. 
Hinne Paul Krolis 

   
Zijn speurervaringen leerden ons de sporen van ............ (foto's: John Smal) 

Activiteiten 10-10-'10 "Natuur moet je zien!" 
Op 10 oktober 2010 werd door veel KNNV-afdelingen in het hele land een groot aantal 
activiteiten georganiseerd met in het bijzonder tot doel het publiek kennis te laten maken met 
de omvangrijke en diversiteit aan activiteiten van de KNNV en het ledenbestand landelijk met 
10% te vergroten. Door onze afdeling werden het hele weekend activiteiten in dit kader 
georganiseerd. Hieronder een impressie van enkele van deze activiteiten in onze afdeling. 

Vleermuizenavond 
Eindelijk was het dan zover; de aftrap van het weekend 10- 10- 10 natuur moet je zien! 
Op vrijdagavond 8 oktober kwam Rob Nijdam ons inwijden in het leven van de vleermuis. 
Eerst gingen we met een baddetector naar buiten om de geluiden van de vleermuizen op te 
vangen. Verschillende ploppende, tsjilpende en klikkende geluiden waren weldra te horen. 
We zagen ze ook hoog boven het Harderwijker Hortuspark fladderen: de dwergvleermuis, de 
laatvlieger en de rosse vleermuis.  
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Dwergvleermuis en laatvlieger (bron: Google) 

Vervolgens daalden we, na een bakkie leut, af naar de kelder van het Centrum voor Natuur en 
Milieu "De Hortus", geheel in overeenstemming met een deel van het leven van de vleermuis. 
Deze houdt zijn winterslaap immers ook in een (ijs)kelder of bunker. Tal van andere 
wetenswaardigheden kwamen verder nog aan bod zoals de inwendige vleermuis, hoe vliegt 
hij nu eigenlijk, en de jaarcyclus van het leven van de vleermuis. Verder vertelde Rob over 
zijn vleermuizentellingen. Hij had zelfs een paar korte filmimpressies van ontwakende 
vleermuizen in de schemering, die een boomholte verlieten. Al met al een leerzame en 
boeiende avond.  
Betty Dekker 

Landschapsexcursie Hierdense Poort 
Met zeven wandelaars, waaronder vier niet-KNNV leden, vertrokken we met geweldig mooi 
weer om precies 9.00 uur te voet vanaf de parkeerplaats bij kasteel De Essenburgh. Omdat het 
gras door nachtelijke dauw erg nat was liepen we eerst een stukje langs de weg om daarna de 
bossen achter De Essenburgh in te gaan. We keken met verbazing naar de “nederzettingen” 
van caravans en allerlei buitenhuisjes die daar al sinds mensenheugenis voorkomen. In de 
struiken zagen we steeds groepjes mezen, vinken en een enkele tjiftjaf; verder waren op de 
weilanden in de omgeving geen vogels te zien. Verder gingen we het houten pad door de 
Bloemkampen op, zonder dat “knuppelpad” was de doorgang door water en modder 
onmogelijk geweest.  

   
De bossen achter De Essenburgh en atalanta (foto's: Betty Dekker en Tjalling van der Meer) 

In de Bloemkampen een fraaie bessenrijke gelderse roos, extra mooi door de felle 
zonneschijn. Op het grote weiland een enkele buizerd en een blauwe reiger, maar vooral de 
atalanta’s die door de warmte uit het grasland opstegen en op trek gingen waren talrijk 
aanwezig. Ook trok een groep kolganzen over ons heen. Verder gingen we langs een aantal 
fraaie boerderijen van Hierden en weer het landgoed van De Essenburgh in. Opvallend was 
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een boom met bloeiende klimop waarvan de bloemen veel zweefvliegen maar opvallend veel 
atalanta’s aantrok. Tenslotte langs de beek naar de Priorij en het kasteel De Essenburgh om de 
excursie te beëindigen om ongeveer 12.00 uur.  
Dankzij de aanvoering van Betty en het mooie weer een geslaagde excursie; ook op 9 -10 -10 
hebben wij natuur gezien! 
Hans Fondse  

Gezinsnatuurpuzzeltocht omgeving Schaapskooi Ermelo 
De gezinspuzzeltocht op 10-10-'10 startte om 13.30 uur, maar door het buitengewoon mooie 
weer waren er om 13.00 uur al mensen met kinderen aanwezig die al direct startten met de 
tocht. De panelen en de informatietafel konden in de zon buiten het Informatiecentrum 
Schapedrift worden geplaatst. Het aantal kinderen dat heeft meegedaan met de puzzeltocht 
bedroeg zo'n dertig, wat ons wel wat tegenviel. Teruggekeerde gezinnen konden de 
antwoorden controleren en de kinderen kregen (natuur)lesbrieven, een boekenlegger en 
bloknootje uitgereikt. De reactie op de puzzeltocht was unaniem heel positief. De tekst en 
vragen werden leerzaam en interessant gevonden.  

   
Heb ik de antwoorden goed? en inrichten afdelingsinformatiestand (foto's: Betty Dekker en Marjo Klaarenbeek) 

Vooral bij de aankomst van de schapen was de belangstelling voor de KNNV-panelen en 
informatie  erg groot. Veel bezoekers wilden allerlei zaken weten over de KNNV-afdeling en 
haar activiteiten. Of dit nieuwe leden zal opleveren kunnen we absoluut niet voorspellen. Er is 
door bezoekers en door het dagblad De Stentor Dagblad wel veel aandacht besteed aan de 
KNNV.  
Hans Fondse 

Nachtelijke safari in de bronsttijd 
Een groep van circa 30 belangstellenden trok vrijdagavond 1 oktober 2010 na het invallen van de 
duisternis onder leiding van bosbeheerder Roel Janssen het gemeentebos van Harderwijk in. De 
hertenbronst is in deze tijd volop aan de gang en we vernamen van Roel dat deze activiteit in dit 
gebied sedert zo’n 20 jaar valt waar te nemen. Aanvankelijk waren het vooral geluiden van het 
verkeer op de A 28, de spoorlijn en luchtverkeer, aangevuld met oefenende militairen die 
overheersten. Kennelijk was dit ook de herten te gortig want ze lieten zich niet horen. In dat 
opzicht sloten ze zich aan bij de groep KNNV-ers, die van de excursieleider de opdracht hadden 
gekregen muisstil te zijn. Vermeldenswaard is dat ook een vijftal leden van de afdeling 
Noordwesthoek zich bij ons had aangesloten.  Echt interessant werd het toen we het 
Beekhuizerzand doorkruisten en verse sporen van edelherten opdoemden in het rulle zand. 
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Zwoegend onder een enigszins omfloerste sterrenhemel kreeg de tocht een extra sfeervol 
karakter. Toen sommigen de hoop op bronstgeluiden al hadden opgegeven lieten ook de herten 
zich horen. De westelijke windstroming voerde vanuit een brede strook aan de bosrand het 
burlen van zeker een drietal roedels onze kant op. Staande op het fietspad aan de oostkant van 
de zandverstuiving werd de zwijgplicht opgeheven en vertelde Roel allerlei wetenswaardigheden 
over de herten in “zijn” gebied. Inmiddels waren we tot de ontdekking gekomen dat een drietal 
deelnemers de aansluiting hadden gemist en hadden moeten afhaken. Gelukkig bleken via een per 
mobiele telefoon gezocht contact ook deze personen veilig en wel op eigen kracht de weg terug 
door het donkere bos hadden weten te vinden. Een goede les om bij dit soort excursies om naast 
de excursieleider een sluitpost de eenheid van de groep te laten bewaken.  
Harm Werners 

 
Roedel edelherten (foto: Harm Werners) 

Paddenstoelenexcursie Drie (onderdeel van de basiscursus natuur)   
Op 18 september 2010 om 9 uur hadden we -22 nieuwsgierige paddenstoelenliefhebbers- ons 
verzameld bij Boshuis Drie om onder leiding van Annemarie Kooistra op ontdekkingstocht te gaan. 
Nog maar net vertrokken viel er al volop te zien. De weersomstandigheden waren dan ook ideaal. 
Er was de afgelopen tijd veel regen gevallen. Maar nu was het droog. De zon kwam er zelfs bij! 
In de 3 uur durende excursie noteerde ik meer dan 50 verschillende paddenstoelennamen! En 
daarvoor hoefden we niet ver te lopen of lang te zoeken. Alleen maar goed te kijken! Annemarie 
had ons van een spiegeltje voorzien om ook onder de paddenstoelen te kunnen kijken. Zo kun je 
een stekeltrilzwam herkennen aan de stekeltjes onder de hoed. Wat we ook wilden weten, 
Annemarie had een antwoord. Ze herkende alle paddenstoelen en wist de namen. Niet alleen die 
leuke Nederlandse, zoals duivelskop, ook de Latijnse. En ze vertelde er passende anekdotes bij. 
Wist je dat de Engelse koningin Victoria niet van stinkzwammen hield? Niet vanwege hun geur 
maar om de vorm. Dus moesten ze uitgeroeid worden.... We hoorden nog veel meer 
wetenswaardigs. Bijvoorbeeld over waar paddenstoelen kunnen leven: op dood of levend hout of 
op de grond. Volgens de legende viel het oor van Judas op een vlier. Feit is dat de echte Judasoor 
op dode vliertakken voorkomt om die op te ruimen. De beukenrussula staat via de wortels in 
verbinding met de beuk. Een vorm van symbiose: boom en paddenstoel hebben voordeel van 
elkaar, ze wisselen voedingsstoffen uit. De namen zeggen niet alleen iets over de vorm, zoals bij 
de prachtige koraalzwam en "echte" judasoor, ook over de kleur, zoals bij de gele knolamaniet en 
witsteelfranjehoed, en zelfs over de geur. Zo moesten we op de knieën om de geur op te snuiven 
van de bruine anijszwam. We ontdekten het mini-takruitertje en de maxi-reuzenzwam, veel 
voorkomende soorten als het elfenbankje en zeldzame zoals de trechtercantarel. We 
verwonderden ons over de verscheidenheid. De fotografen onder ons hadden het druk! 
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Annemarie, reuze bedankt dat je jouw ongelooflijk grote paddenstoelenkennis op zo'n fijne 
manier met ons hebt willen delen! 
Peta Mulder 

 
Stinkzwam (foto: Janny Habermehl) 

Wandelexcursie Breeschoten-Wolfswinkel 
Op 'n ietwat druilerige zondag is een groepje liefhebbers op ('t klompen)pad gegaan met Harm 
Werners in de buurt van Breeschoten. Harm mocht plaatsnemen in een forse groene jeep tussen 
twee betrekkelijke (mannelijke) nieuwkomers. Wij, vier vrouwen, volgden hem op de hielen, 
terwijl er een pittige discussie ontstond of je wel of niet lid moet zijn van de KNNV om mee te 
mogen met de wandelingen. Daarna pikten we in Voorthuizen nog een geïnteresseerde vriend op 
die geen lid is, waarna de discussie verstomde (Belangstellende niet-leden zijn natuurlijk van 
harte welkom om ter kennismaking een keer een activiteit mee te maken, redactie). 
Het klompenpad startte op een stuwwal waar zich links een prachtig ven liet zien. De regen hield 
zich in en in het prachtige kleinood van een gehucht "Breeschoten" schoot de zon ineens over het 
land. Er was een kunstwerk aan de bomen daar van natuurlijk materiaal; verrassend! En verder 
veel paddenstoelen, waaronder cantharellen ...........of toch niet? Helemaal zeker was niemand daar 
over. Harm liet ons de bessen van de vuilboom proeven en vertelde dat deze de darmen reinigen. 
Vandaar de naam. 
Bos en open land gingen onder onze voeten door met een enkele toren boven de bossages uit. 
Deze bleek van een nieuwerwets landhuis. Toch fraai! Na veel modderige paden, vanwege zware 
voertuigen, belandden we weer bij het ven, waar Harm nog eens vrolijk dezelfde route wilde 
volgen. Gelukkig konden we op tijd bijsturen, maar beter plaatse men voor sommige mensen een 
bord "dit is het einde van deze rondwandeling, pas op, u begint de route opnieuw!". 
J. Eskes 
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Even pauze in de landelijke omgeving van Breeschoten en bovist (foto's: Marjo Klaarenbeek) 

Boomkikkerexcursie Achterhoek 
Zaterdag 21 augustus 2010 vertrokken wij met 10 personen richting het Achterhoekse Neede 
om daar onder leiding van Jan Stronks van de KNNV-afdeling Oost Achterhoek naar boomkikkers 
te gaan kijken. Na ongeveer een uur waren we op de plaats van bestemming, namelijk het oude 
zwembad ‘De Vleer’ in Neede. Hier stonden nog twee deelnemers en Jan te wachten op ons. 
Na de kennismaking heeft Jan, die al jaren onderzoek doet naar het voorkomen van de 
verschillende populaties boomkikkers in de Achterhoek, ons het een en ander verteld over de 
boomkikker. Deze kikker komt voor in ondiepe poelen en vijvers waarin zich geen vissen bevinden. 
Hierin warmt het water zich snel op waardoor de eitjes snel uitkomen en de larven snel groeien. 
Doordat er geen vissen in zitten hebben ze een grote overlevingskans. De populaties worden in 
kaart gebracht tijdens de paringstijd wanneer de mannetjes roepen. Men probeert de populaties 
uit te breiden door nieuwe poelen te graven. Een van de plaatsen gaan we vandaag ook bezoeken. 
Toen was het tijd om zelf op pad te gaan. De boomkikkers zitten overdag bij voorkeur op 
braamblad maar ook op andere bladen in de zon om zich op te warmen. De boomkikkers zijn niet 
groot ongeveer 5 cm en lichtgroen van kleur. Dus het is een kwestie van goed kijken. Na een 
poosje had Jan de eerste gezien en de rest ook maar het was niet makkelijk om ze te vinden. De 
meeste kikkers die we zagen waren jonge exemplaren en die zijn natuurlijk nog kleiner. Naast 
boomkikkers werden er ook nog ander waarnemingen gedaan onder andere icarusblauwtje, 
atalanta, oeverlibel en rupsen van de wapendrager en landkaartje. 
Hierna zijn we naar een particulier terrein gegaan wat een paar jaar geleden nog landbouwgrond 
was. Hier is de bemeste bovenlaag  af gehaald en zijn er ondiepe poelen gegraven. Hier is 
ondertussen een nieuwe populatie boomkikkers ontstaan. Naast de boomkikkers is verder een 
leuk gebied voor planten en vlinders. Het bruine blauwtje werd hier gezien en ook vonden we 
duizendguldenkruid en wilde Betram. Verder zagen we in een naburig schapenweitje een groep 
gele kwikstaarten. Het laatste gebied waar we heen gingen is Beekvliet dit is een gebied van 
Staatsbosbeheer en ligt niet ver van Barchem. Het is een afwisseld gebied met droge en natte 
plekken. Hier weer de nodige boomkikkers, maar ook hebben we hier klokjesgetiaan, parnassia en 
beenbreek gezien. Ook stonden hier verschillende paddestoelen zoals eekhoorntjesbrood en 
regenboogrussula.  
In totaal hebben we deze dag 30 boomkikkers gezien en dit is vooral te danken aan Jan Stronks 
die deze excursie geleid heeft. Bij het afscheid kreeg hij daarom naast de bedankjes als kado 
een typisch Veluws produkt, namelijk Zwienenkeutels. 
Al met al een leuke en leerzame excursie. 
Michiel de Vries 
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.......een kwestie van goed kijken (foto;'s: Marjo Klarenbeek) 

Vlinder- en libellenexcursie Voorsterbos 

Voor zaterdag 31 juli 2010 stond er een vlinder-/libellenexcursie naar het Voorsterbos in het 

KNNV excursieprogramma vermeld. Juist dit jaar wilde ik me wat meer verdiepen in deze 

diergroepen dus een dergelijke excursie moet je dan eigenlijk niet laten schieten. Ook al leek het 

weer wat tegen te vallen – het weerbericht voorspelde motregen en de hele dag bewolking, 

kwamen er op de verzamelplaats in Harderwijk toch maar liefst 12 enthousiaste KNNV-ers bij 

elkaar. Na een uurtje rijden bereikte we het startpunt aan de rand van het Voorsterbos waar 

zich nog eens 8 IVN-ers uit Nijkerk en omstreken bij ons aansloten. Met matig weer en daardoor 

met niet al te hoog gespannen verwachtingen gingen we op pad. Betty en Harm, onze 

excursieleiders, hadden een week eerder al twee wandelingen voorbereidt naar twee geheel 

verschillende gebieden. De eerste wandeling bracht ons naar het z.g. Waterloopbos. Hier begon 

het met betrekkelijk eenvoudige waarnemingen van een rups van een Gehakkelde aurelia, een 

Koevinkje en enkele Icarus blauwtjes. Enkele leden van de fotowerkgroep van het IVN brachten 

hun apparatuur in stelling en dat werkte als een virus want vrijwel iedereen greep nu naar zijn of 

haar fototoestel. De voortgang van onze wandeling werd daar behoorlijk door vertraagd maar 20 

paar ogen en lenzen resulteerde wel in heel veel fraaie soorten en dat maakte onze tocht meer 

dan de moeite waard. Soorten met fraaie namen als het Kroonvogeltje, Steenrode heidelibel, 

Porseleinvlinder, Grote beervlinder en Wespenspin. Een Gerande oeverspin met in de kaken 

geklemde bolvormige cocon met eitjes was een mooi foto object waar zich weer diverse 

fotografen op stortte. Waarschijnlijk is een spin niet eerder zo bewondert.  

Na een korte pauze volgde onze tweede wandeling naar een heel jong gebied dat nog maar enkele 

jaren geleden was aangelegd. Ook hier weer een herhaling van facetten. Nog meer Steenrode 

heidelibellen en Zwarte heidelibellen, heel veel Icarus blauwtjes, Kleine vos, een achteloos 

passerend ree en heel tijdelijk een via de weerradar al aangekondigde regenbui. Toen de 

wandeling bijna op zijn einde liep, de vaart er uit leek te zijn en de eerste deelnemers al naar 
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huis waren gegaan, passeerde ons iemand die druk doende was libellen te inventariseren. Heel 

achteloos vroeg hij of we ook een Bandheidelibel wilde zien. Hij loodste ons vervolgens mee naar 

een plek nog geen 100 meter van de parkeerplaats en ja een mooiere afsluiting van deze dag 

konden we ons nauwelijks voorstellen. Allemaal konden we de paar exemplaren die hier langs een 

klein slootje rondvlogen prachtig bewonderen en fotograferen. Uiterst zeldzaam in ons land en 

dus een unieke waarneming.  

Tja dat leer en zie je alleen bij de KNNV, wat een leuke club ! 

Peter Pfaff 

    
.....een mooi foto-object, de grote beervlinder (foto's: Wilco Klompenhouwer en Peter Pfaff) 

Vlindermonitoringexcursie Galgenberg 
Zondagmiddag 18 juli 2010, het is prachtig vlinderweer en we zijn met 7 personen te gast bij 
Betty Dekker en Harm Werners voor een vlindermonitoringexcursie in de omgeving van de 
Galgenberg. Te gast, zo mag je het wel noemen om te zien en te horen hoe vlindermonitoring in 
haar werk gaat. Bewonderenswaardig, het is voor Betty en Harm al het 21e jaar dat in de 
omgeving van de Galgenberg een vlinderroute van anderhalve kilometer voor de Vlinderstichting 
op dagvlinders wordt gemonitord.  Jaarlijks van mei tot en met september een keer per week, 
dat is 21 weken en over al die jaren dus meer dan 400 weken. Harm en Betty vertellen ons er 
over.  

Deze route is een van de 400 routes in het hele land waar dit gebeurt. In 1990 werden in de 
omgeving van de Galgenberg (voor Harderwijkers vast beter bekend als de oude vuilnisbelt) 17 
soorten waargenomen met totaal 417 vlinders. Dit jaar werd met de waarneming van het eerste 
Icarusblauwtje de 25e soort bereikt (zie de pagina Nieuws van deze website). Was 1995 een 
topjaar met 1007 vlinders, waaronder 411 bruine zandoogjes, de laatste jaren is het aantal 
waargenomen dagvlinders op de route helaas afgenomen met in 2008 slechts 190 dagvlinders, een 
landelijke trend. 2009 was weer een beter jaar met 480 vlinders, verdeeld over 21 
dagvlindersoorten. Hieronder waren 46 distelvlinders, zo'n 25% van het distelvindertopjaar 1996 
toen op deze telroute met maar liefst 168 distelvlinders werden waargenomen.  
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Uitleg over monitoring en rupsen sint jacobsvlinder op sint jacobskruiskruid (foto's: Tjalling van der Meer) 

De geoefende ogen van Betty en Harm werden deze middag nog eens aangevuld met 7 paar 
andere KNNV-ogen en niets ontging ons tijdens de excursie. Aandacht werd besteed aan de 
verschillende soorten planten die immers als waardplant voor vlinders van groot belang zijn. Zo 
werden op het sint jacobskruiskruid talloze rupsen gevonden van de sint jacobsvlinder.  Op 
helmkruid vonden we enkele rupsen van de helmkruidvlinder. Deze laatste soort is weliswaar een 
nachtvlinder, maar zo waren er, ondanks het zonnige weer, ook verschillende gamma-uiltjes op 
pad. Op de telroute zagen we 59 dagvlinders die 12 soorten vertegenwoordigden. 
  

klein geaderd witje 11 
klein koolwitje 1  
citroenvlinder 2  
boomblauwtje 3  
kleine vuurvinder 5  
landkaartje 1  
dagpauwoog 2  
atalanta 3  
gehakkelde aurelia 4  
groot dikkopje 6 
bont zandoogje 1 
bruin zandoogje 20  

De optimale weersomstandigheden zorgden voor een topdag. Daarnaast nog vele andere insecten, 
zoals enkele penseelkevers en een keizerlibel. Maar niet alleen op de telroute zelf, ook op de 

wandeling er heen werden vele vlinders en insecten waargenomen. Kortom: de excursie was een 
topexcursie die zeker voor herhaling vatbaar is. Het weer moet natuurlijk wel meezitten want 

dat is voor dagvlinders toch de bepalende factor! 
Ellen en Tjalling van der Meer 
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Gehakkelde aurelia en kleine vuurvlinder (foto's: Tjalling van der Meer) 

Nationale NachtvlinderNachtactiviteit 
Het is nacht - midden in de nacht - en we zien enthousiaste kinderen, tieners, volwassenen en 
vlinders - heel veel vlinders - en meer gevleugelde insecten. Na een tropisch hete dag, de 9-de 
juli 2010, breekt een uniek gunstige Nationale NachtvlinderNacht aan.  
Voor de Noordwest Veluwe is ook de locatie van Natuurmonumenten bijzonder met een stek 
ergens op het mooie landgoed Oldenaller. Vaag zijn de contouren van het kasteel met een enkel 
verlicht raam zichtbaar, wat iets spookachtigs geeft.  
In den beginne laat de reigerkolonie van zich horen met zoiets van: nachtbrakers wegwezen. Het 
helpt niet, we blijven, spiedend naar de landingsbaan voor de nachtvlinders op het verticaal strak 
gespannen witte laken verlicht door een speciale vlinderlamp. Rondom zijn bomen voorzien van 
een likje smeersel samengesteld uit zoetstoffen met een snufje alcohol zodat onze 
vlindervriendjes rustig nasmullend gespot kunnen worden. Bedankt Martin (Scheper) en Harm 
(Werners), logistiek is alles prima voor elkaar; nu 'de buit' nog incasseren. 
Met 25 luitjes van jong tot oud is het ontdekken, voorzichtig in potjes doen en na determinatie 
uiteraard snel weer loslaten, fotograferen, beschrijven, kortom genieten. De vurige deelname van 
de jongeren, aangemoedigd door betrokken ouders en ouderen, is aanstekelijk en 
hartverwarmend. Er worden wel 80 (!) soorten genoteerd, waaronder de wapendrager, grote en 
kleine zomervlinder, porseleinvlinder, puntige zoomspanner, herculesje, vliervlinder, peper- en 
zoutvlinder, eekhoorn, kortzuiger en ligusterpijlstaart.  
De diehards blijven tot in de vroege uurtjes als de klokke drie uur slaat.  
De gedrevenheid van de jongelui doet hopen dat ook in de toekomst de natuur beter wordt 
gekend en erkend, ervan wordt genoten en al doende ook wordt beschermd.  
Marjolein Pijl 

   
Jong en oud genoot ook van deze ligusterpijlstaart, één van onze grootste nachtvlindersoorten (foto's: Tjalling van der Meer) 
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Excursie Leemputten Staverden 
Zaterdagmiddag 26 juni 2010 hadden er zich tien personen opgegeven om onder leiding van 
Annemarie Kooistra de Leemputten te gaan verkennen. Annemarie kent dit gebied heel goed 
omdat zij regelmatig komt om hier planten maar ook libellen,vlinders,paddestoelen enzovoort 
te inventariseren. Voor een aantal was dit een eerste kennismaking van het gebied en andere 
zoals ik waren hier al eens geweest. Maar elke keer is het weer een verrassing wat we zien. 
Want het is nu eenmaal een prachtig gebied. 
Langzaam aan zijn we gaan wandelen met vooral de blik naar beneden. Het is vooral met 
planten zo dat de zeldzaamste en leukste planten heel klein zijn. Zo hebben we geelhartje, 
heidekartelblad en de gewone vleugeltjesbloem gezien. Verder stonden de welriekende 
nachtorchis,gevlekte orchis en rietorchis in ruime aantallen te bloeien. Op een enkele plaats 
stond ook de tengere heideorchis te bloeien. Dit is een ondersoort van de gevlekte orchis. 
Andere soorten die het vermelden waard zijn is beenbreek, spaanse ruiter, kale jonker, 
moerswolfsklauw en fraai hertshooi. Verder vlogen er al veel heideblauwtjes en 
gentiaanblauwtjes rond. Zowel mannetjes als vrouwtjes. Ook werden er grootdikkopjes, 
groentjes en bruine zandoogjes gezien. Van de nachtvlinders zagen we een aantal roodband 
beren en bosbesbruintjes en de rups van de goudhaaruil. Een tijdje hebben we naar de 
verrichtingen van een spinnendoder gekeken die een prooi naar zijn nest aan het verslepen 
was. Erg leuk om te zien. 
Bij de verschillende poelen zagen we nog platbuiklibellen, viervleklibellen en nog wat soorten 
die we niet zo snel op naam konden brengen.Al met al een hele geslaagde excursie waar we 
veel gezien en geleerd hebben. Het weer werkte ook mee want dat was schitterend . Bedankt 
Annemarie.  
Michiel de Vries  

   
Viervlek en gentiaanblauwtje (foto's: Ati Vijge en Tjalling van der Meer) 

Fotowerkgroepavond in Natuurtuin Harderwijk 
De laatste bijeenkomst van de fotowerkgroep voor de vakantieperiode werd gehouden in de 
natuurtuin in Harderwijk. Op dinsdagavond 22 juni 2010  om 8 uur waren we met 6 personen 
daar aanwezig. Marjo had voor koffie, thee en koeken gezorgd, heerlijk!! Na het “bakkie” op weg 
naar de Weibeek. De ijsvogel is hier in de winter en in het voorjaar regelmatig waargenomen. Nu 
waren het de rupsen van de rietvink die ons verbaasden. Leve het digitale tijdperk want we 
konden naar hartenlust “knippen”. Prachtige rupsen die zich tegoed deden aan het riet dus. Ook 
de zanglijster trakteerde ons op zijn gezang. Daarna het beekje volgen richting A28 achter het 
benzinestation. Mooie manshoge (en hoger) berenklauwen flankeren de oever. Na een bocht loopt 
het beekje parallel met de A28. het is een eigenaardige ervaring, het pad waarop wij lopen, dan 
het beekje met de weelderig begroeide oevers en dan een geluidswal met daarachter de herrie 
van de A28. Hoezo...contrastrijk!!! Het is wonderlijk wat voor een prachtige insecten zich hier 
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ophouden. Ons was het gegund om meerdere malen de weidebeekjuffer op de foto te zetten.  
Terug bij de Natuurtuin nog even nagenieten met een bakje koffie of thee. De zon is onder en 
het licht wordt minder. Het is 10 uur. Nog een kleine rondgang door de tuin en dan is het mooi 
geweest. Het is opvallend hoe gemotiveerd en enthousiast de leden van de Fotowerkgroep zijn. 
Erg aanstekelig!! Na de zomer gaan we, hopelijk samen met de opdracht van Ronald, de foto’s 
bekijken en eventueel beoordelen. Ik verheug me er erg op en wens iedereen een hele fijne en 
fotovolle vakantie toe. Tot in september. 
Paul Matlung 

   
Weidebeekjuffer en rups rietvink (foto's: Paul Matlung) 

Vogelexcursie Lauwersmeergebied  
Met vier vogelliefhebbers vertrokken we op de voetbaldag 19 juni 2010 om 8.00 uur vanuit 
Harderwijk in stromende regen. Omdat de weersvoorspellingen berichtten over storm en 
regenbuien begonnen we de tocht met wat twijfels. We hebben de excursie doorgezet omdat 
deze op 16 januari wegens sneeuw en ijs ook al was uitgesteld. 
Om 9.30 uur kwamen we in het altijd bijzondere plaatsje Zoutkamp aan en we gingen na de koffie 
verder naar de bekende vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat in het Lauwersmeer. Met een 
telescoop konden we een groep van een honderdtal zwarte watervogels waarnemen. Tot onze 
verbazing was het een grote groep zwarte ruiters die in zoutwatergebieden doorgaans met 
enkele paren te zien zijn. Met perioden met wat minder regen en storm verspreidde de groep 
zich en bij buien drongen ze weer dicht bij elkaar. In mijn vogelgids wordt ook melding gemaakt 
dat op enkele plaatsen in Nederland grote groepen zwarte ruiters “overzomeren”. In de omgeving 
van de hut enorme gebieden met massaal orchideeën (gevlekte orchis). Na een verblijf in de 
haven van Lauwersoog gingen we kijken over de Groningse landaanwingebieden in de Waddenzee. 
Veel zoutwatervogels waren (op afstand en in de buien) te zien: rosse grutto’s, bonte 
strandlopers, kanoetstrandlopers e.d. Vervolgens ging de tocht via Moddergat naar de 
Bantpolder. Hier veel vogels (scholeksters, kluten en tureluurs) die zich in de hevige stormbuien 
in de ruigte probeerden te verschuilen. Ook was een boer bezig om zijn schaapjes op het droge 
te krijgen. Verwachtte hij misschien erg hoog water? We wezen hem op een viertal schaapjes die 
al angstig op een eilandje bijeen zaten. “Die zwemmen wel weer naar de kant” aldus de 
schapenboer. Een hevige bui belette ons om te zien hoe dit voor de schaapjes zou aflopen. 
Tenslotte gingen we naar de westkant van het Lauwersmeer. Daar bij de vogelwaarneemplaatsen 
bij Ezumakeeg honderden watervogels in de luwte van de kust. Wad en watervogels te over: rosse 
grutto’s, kleine plevieren,zwarte ruiters, kluten, bonte strandlopers en ook groepen kemphanen 
(ook veel mannetjes). Ook een groep van 16 casarca’s, ganseenden die in het Zwarte Zee gebied, 
in Noord Afrika en in particuliere vijvers thuis horen. Door de grote vogelrijkdom was dit een 
goed gebied om de excursie (ca. 17.00 uur) af te sluiten. Dankzij de voortreffelijke chauffeur 
(Ton) met bijpassende auto zoefden wij voldaan naar huis. 
Hans Fondse 
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Insectenexcursie Harderbos 
Zaterdagmiddag 22 mei 2010, half twee. Het weer is prachtig. Een lekker zonnetje. Volgens 
sommige deskundigen dreigt het zelfs meer dan 20° C te worden. Een groepje mensen verzamelt 
zich op de parkeerplaats aan de Karekietweg in het Harderbos. Een excursie….en wat voor één! 
Een insectenexcursie. Na de theorieavond gaan we proberen het geleerde in praktijk te brengen. 
Harm en Betty zijn onze “veld”gidsen. Harm heeft nog een verrassing. Hij heeft vrijdag een 
tauvlinder gevonden in het Sprielderbos en heeft hem meegenomen om ons te laten zien. Een 
schitterende vlinder! 
Daarna op weg. Het tempo ligt laag…….erg laag. En dat is maar goed ook, want wat je allemaal aan 
insecten tegenkomt op wat luttele vierkante meters is echt verbazend. Bij elke stap zie je wel 
weer een ander beestje. Vlinders, rupsen, libellen, kevertjes, spinnen en ga zo maar door. En als 
klap op de vuurpijl…......een Hoornaarkoningin. Wat een prachtig dier en wat is ze groot (al gauw 3 
à 3,5 cm). Er worden ook nog eitjes van het Oranjetipje ontdekt (hoe vind je die dingen!). 
Het eind van het meertje is het punt waar we stoppen. Nog even genieten op een bankje van het 
zonnetje en de stilte en dan weer terug. Het is kwart voor vier als we bij het parkeerterrein 
terug zijn. Vol met wetenswaardigheden en met een overvloed aan indrukken gaat ieder weer zijn 
weg. Betty en Harm, bedankt voor deze fijne middag.  
Paul Matlung 

   
Nog even genieten op een bankje............... en oranjetipje (foto's: Margo Beukers) 

Midweekexcursie Koeplas van de Plantenwerkgroep en de Vlinderwerkgroep 
Het was een zonnige middag op 20 mei 2010 daar bij die Koeplas achter de Dusschoterweg nabij 
Voorthuizen. Met vijftien mensen onderzochten  we de relatie tussen planten en insecten. We 
hoefden niet ver te zoeken. Bij aanvang van de excursie fladderden er verschillende 
citroenvlinders rond en zagen we langs het pad waar we liepen aardig wat vuilbomen staan. De 
voedselplant van de rups van het citroentje. De vele loofbomen zorgden voor rupsen van diverse 
nachtvlinders. Herkenbaar waren de spanrupsen van de grote wintervlinder; andere rupsen lieten 
zich wat lastiger determineren. Maar ze waren allemaal afhankelijk van de frisgroene jonge 
blaadjes van de verschillende bomen, waarbij de eik wel de kroon spande. Sommige bomen waren 
al half kaalgevreten. De rupsen zelf kwamen dan aan spinseldraden naar beneden om zich zo te 
verplaatsen naar een volgende boom met sappige blaadjes. Die rupsen hebben naast vogels nog 
een andere vijand: de kleine poppenrover. We waren vol bewondering voor deze prachtige 
koperkleurige middelgrote kever. Maar ook de meikever, die nog een slag groter is, ontlokte 
verschillende kreten van bewondering. Er werd dan ook druk gefotografeerd.  
Bij de plas zelf spotten we de nodige libellensoorten. Een paartje vuurjuffer was al bezig om 
voor nageslacht te zorgen en ook enkele viervlekken waren boven het water actief. In de luwte 
van bomen zat een bruine winterjuffer en we waren getuige van een net uitgeslopen 
venwitsnuitlibel. Het huidje zat nog vastgekleefd aan een grasstengel die uit het water stak. 
Al met al was er veel te zien in een gebied met een straal van hooguit 2 kilometer. Maar met ogen 
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van voor en van achteren kom je ver. Kijk daarbij dan nog geregeld omhoog en omlaag. Maar dat is 
de mensen die van planten en insecten houden wel toevertrouwd! 
Betty Dekker  

   
De natuurrijke Koeplas en de vrij zeldzame bruine winterjuffer (foto's: Tjalling van der Meer) 

Weidevogelexcursie Arkemheense en Putterpolder 
Met acht belangstellenden begonnen we op zaterdag 15 mei 2010 de speciale 
weidevogelexcursie halverwege de dijk langs de Delta Schuitenbeek. Het aantal grutto’s, 
tureluurs, kieviten en jongen was opvallend groot. Met name deelnemers die in dit gebied niet zo 
bekend waren verbaasden zich over de geweldige weidevogeldichtheid, de grote aantallen ganzen 
en de tientallen hazen die hier te zien zijn. Een weidegebied dat in ons land vrijwel nergens 
(meer) voorkomt. 
Ook was het weer zo goed dat we ruim de tijd namen om het vogelleven in het Delta gebied te 
bekijken. Opvallend was het grote aantal (mannetjes) slobeenden waarvan de vrouwtjes wellicht 
broeden. Ook zagen we enkele vrij zeldzame zomertalingen. Het aantal jongen van de watervogels 
was nog vrij beperkt. Vanuit de Flevopolder liet een koekoek zich steeds horen. 
Daarna vervolgden we de excursie vanaf de parkeerplaats bij het gemaal Hertog Reynout in de 
Arkemheenpolder. Een schitterend gebied, maar het aantal weidevogels was slechts een fractie 
van het aantal in de Putterpolder. We vroegen ons af wat de oorzaak was:  het voorkomen van vee 
hier op de weilanden of de afwezigheid van een gebied als de Delta Schuitenbeek waar 
(doortrekkende) weidevogels altijd verblijven? Een vraag waar deskundigen op het terrein van 
weidevogelbeheer misschien wel de oplossing voor weten. Zo werd deze excursie een activiteit 
die goed aansluit bij de lezing over weidevogels van twee maanden geleden. 
Hans Fondse 

   
Haas en tureluur (foto's: Harm Werners en Tjalling van der Meer) 
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Hemelvaartweekend Ameland  
Voor het 28e Hemelvaartweekend van onze afdeling was de keuze gevallen op Ameland. Het enige 
Waddeneiland dat we in onze weekendhistorie nog niet hadden bezocht. Op woensdag 12 mei 
2010 verzamelden zich al een groot aantal van de 19 deelnemers  in onze accommodatie De Witte 
Reep tussen Hollum en Ballum na de gure weersomstandigheden met kou en regen getrotseerd te 
hebben. Vanaf donderdag knapte het weer op en hadden we over zon ook niet te klagen. Wel 
bleef het frisjes. 
De donderdagmiddag hielden we een wandelexcursie in de omgeving met onder andere veel 
weidevogels, blauwe kiekendief en buizerd. Nachtegaal en rietzanger lieten zich zien en zongen 
er lustig op los. De vrijdag had Staatsbosbeheer een fietstocht van 16 kilometer georganiseerd 
voor de bezoekers van het eiland met kraampjes met natuurinformatie en vragenpuzzeltjes waar 
de deelnemers een prijsje mee konden winnen en zo kwamen velen van ons aan onder andere een 
zadeldekje of een petje van Rijkswaterstaat.  Tijdens de tocht maakten we met hele oostelijke 
en meest natuurlijke deel van het eiland kennis. Vrijdagavond waren er natuurfilms en een 
filmimpressie van John Smal van ons weekend in 2000 op Schiermonnikoog. Een hilarische 
confrontatie voor velen van ons.  

   
Slechts een enkele vlieger koos onder gejuich het luchtruim (foto's: Ellen en Tjalling van der Meer) 

Harrie heeft ieder weekend wel weer een verrassing voor ons in petto. Zo konden we 
donderdagavond weer jeugdherinneringen ophalen met vliegers bouwen. Dat dit een hele serieuze 
bezigheid is bleek uit de test op zaterdagmorgen op het strand en helaas……….! Slechts een 
enkele vlieger beschikte over het juiste evenwicht en koos onder gejuich het luchtruim.  In de 
middaguren hielden we een excursie door de duinen, over het strand en door het bosgebied in de 
omgeving van de vuurtoren. Na een terrasbezoekje bezocht een groepje het Natuurmuseum en 
ging een ander groepje alvast op weg naar het broedgebied Vogelpolle aan de waddenkant. De 
finale van de dag met duizenden kokmeeuwen, honderden grote sterns en tientallen visdiefjes, 
bij elkaar  broedend op een strook slechts van ons gescheiden door een sloot. In de weilanden 
achter de dijk grote groepen rotganzen. 
Na wat corveewerkzaamheden op zondagmorgen en de gezamenlijke koffie maakte ieder zo zijn 
eigen keuze op een zonovergoten dag. Tot zover een korte impressie van weer een heel gezellig 
en geslaagd weekend.  
Tenslotte, namens de deelnemers, natuurlijk de hartelijke dank aan het adres van de 
voorbereidingscommissie (Ellie Kroon, Harrie Ottevanger, Ellen en John Smal) voor de prima 
organisatie.  
Ellen en Tjalling van der Meer  
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Grote Sterns Vogelpolle en rotganzen (foto's: als boven) 

Voorjaarspaddenstoelenexcursie Hulckesteinse bos 
Hoewel de weersverwachting en de bewolking niet erg hoopvol stemden, reisden we op zaterdag 8 
mei 2010 met 6 mensen af naar het Hulckesteinse bos waar we een mooie wandeling maakten. 
Het is een prachtig en behoorlijk vernat bos en de laarzen bleken onmisbaar.      Bij het 
uitstappen werd onze aandacht meteen al getrokken door een koekoek en een zingende 
zomertortel. Gedurende de hele wandeling was het een genot om te luisteren naar de talloze 
vogels, zoals de tuinfluiter, zwartkop, appelvink, zanglijster en bonte vliegenvanger. Zelfs vloog 
er op enig moment een regenwulp over met zijn karakteristieke, bibberende roep. Vlakbij de auto 
zwom een grote rat met een bos groene waterplanten om zijn nest mee af te werken als een 
bever door het rimpelloze water van de vaart. 
Maar we kwamen natuurlijk voor de paddenstoelen en hoewel de aangekondigde morieljes niet 
werden aangetroffen, waren er toch heel wat leuke soorten te zien, maar liefst 20 verschillende! 
De mooiste waren wel de enorme zadelzwam en de pekstelen die er fris en stevig bij stonden. 
Verder waren er allerhande houtzwammen te zien waaronder  platte tonderzwam, 
voorjaarshoutzwam, witte bultzwam en kogelhoutskoolzwam. Leuk was ook de glimmerinktzwam 
en de grote kale inktzwammen die we, in verschillende stadia, tegenkwamen.  
Bij het strand aangekomen, werd de rups van een bastaardsatijnvlinder ontdekt in een boompje, 
een mooi klein beestje. 
Het weer werd gedurende de wandeling steeds aangenamer en het was dus zeer de moeite waard. 
Zeker een bos dat we (met dezelfde excursieleiders) nog eens vaker moeten bezoeken, want er 
valt daar nog veel te ontdekken. 
Nico Hoogteyling 

   
Leuk was de glimmerinktzwam (foto's: Nico Hoogteyling) 



 21 

Natuurcursusexcursie Ermelosche Heide 
Verslag van de excursie van zaterdag 24 april 2010 naar de Ermelosche Heide met bijdragen 
van Peter, Annemarie en John. 
Met ongeveer dertig deelnemers gaan wij op stap. We beginnen bij de mozaïekbank aan de 
Drieërweg om er linksom lopend via de poel weer terug te keren. We houden ons met vele 
natuuraspekten bezig: 
Vogels: de boompiepers en veldleeuweriken vertonen al hun verbale en motorische kunsten. 
Amfibieën: in de poel krioelen honderden kikkervisjes van de gewone pad. 
Reptielen:  diverse mannetjes van de zandhagedis liggen te zonnen en een hazelworm bungelt in 
de bek van een boven ons cirkelende buizerd. 
Planten: op een tweetal plaatsen staat de stekelbrem in volle bloei. 
Vlinders: heidespanner, boomblauwtje en citroenvlinder trekken langs. 
Insekten: de basterdzandloopkever, een forse kever met lichtere banden laat zich bewonderen.  
Voorts de kleine rupsendoder, een graafwesp en de spinnendoder, een wesp met oranje-zwart 
gestreepte flanken. Vermeld moet nog worden dat het een stralende ochtend is. 
Henriette 

Vogelexcursie Harderbroek 
Op 18 april 2010 leidde Nico ons, 11 personen, door het Harderbroek. Het was een mooie 
zonovergoten dag! Nico had ons van te voren al gevraagd laarzen mee te nemen; dat was geen 
overbodige luxe. Het water stond ongewoon hoog, het pad was op sommige delen behoorlijk 
drassig. In het beboste gedeelte (voordat het pad door de drassige rietlanden leidde) konden we 
al wat soorten spotten. Behalve de tjiftjaf en de fitis waren er ook de zwartkop en de tuinfluiter 
te horen, voor kenners een duidelijk verschil, maar voor mij nog wel wat moeizaam. Helaas (nog) 
geen nachtegaal.... 
Bij het scherm hebben we veel gezien en gehoord! 8 verschillende eendensoorten, waaronder de 
zomertaling, slobeend, krakeend, en dodaars.  Nico spotte een overvliegende gele kwikstaart en 
op de terugweg zagen en hoorden we de baardman. 
Met een kleiner geworden groepje zijn nog een rondje wezen lopen in het Harderbos rond de plas 
genaamd Lepelaar. Tot onze verrassing veel appelvinken en putters gezien en gehoord, en van de 
vlindersoorten het oranjetipje en nog 3 andere soorten. 
Het was een plezierige excursie, afwisselend en leerzaam! 
Petra Baljeu 

   
Bij het scherm hebben we veel gezien ....... (foto's Nico Hoogteijling) 

Wandelexcursie langs de Staverdense beek 
Als vervolg op de bekenlezing van 19 december 2009 was er op zaterdagmorgen 10 april 2010 
een excursie langs de Staverdense beek onder leiding van drs. Jacques Meijer van de 
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Bekenstichting. De start met 11 deelnemers was bij de watermolen, een zgn. 
”bovenslagwatermolen”, naast boerderij De Molen te Staverden. Op deze plaats is goed het 
hoogteverschil in het terrein en ook van de beek te zien. Dat hoogteverschil wordt gebruikt om 
snelheid aan het water te kunnen geven zodat de raderen, waar dat water doorheengaat, gaan 
draaien en de molen zijn werk kan doen. De wandeling werd voortgezet door de tuinen van kasteel 
Staverden en we troffen het; de bosanemonen (anemone nemorosa), het speenkruid (ranunculus 
ficaria) en de witte klaverzuring (oxalis acetosella) bloeiden volop. We kwamen langs de ”witte 
pauwen”, passeerden de Johannesvijver, een stuwvijver, ook wel ”wijerd”genoemd. Hier had de 
molenaar zijn energievoorraad. Bij de molen zet hij een klep open en daarmee kon hij reguleren 
dat wanneer hij de energie (water) nodig had, dat ook bij de molen kwam. 
Verderop kwamen we bij een ongelijkvloerse kruising van beken, een aquaduct en pakten de loop 
van de Staverdense beek weer op. Je ziet een groene gloed in het bos, de natuur staat op het 
punt van uitlopen. Ook de vogels laten zich horen o.a. de zwartkop, grote bonte specht en de 
boomklever. Door een mooie beukenlaan komen we aan bij een natuurterreintje waar we na 
toestemming van de boswachter over het hek klimmen en de loop van de beek goed kunnen volgen. 
Er groeit mannagras (glyceria fluitans) in de beek, iets verderop weer een aquaduct en ongeveer 
2 meter lager een kwelplas. Een kwelplas ontstaat als het niveau van de opgeleide beek hoger is 
dan het omgevingsniveau. Dwars door de beek loopt een wissel, nogal breed uitgesleten door 
wilde zwijnen.  
Onderweg hebben we een sperwer en een raaf zien overvliegen. Qua paddenstoelen was de 
vondst een verschrompeld judasoor en op een berk platte- en echte tonderzwammen gezien. Ook 
nog rimpelmos, dooiermos, dubbelloof ((blechnum spicant)  gevonden en op de paden diverse 
sporen van edelherten. 
Het was een mooie en interessante excursie in een bekend gebied waar dankzij onze gids weer 
veel nieuwe zaken hebben bijgeleerd.  
Janny Habermehl  

   
Waterrad en bekenaquaduct (foto's: Harm Werners en Janny Habermehl) 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 
Op de parkeerplaats van het hotel verzamelden we op zondagmiddag 28 maart 2010 met 11 
personen. Hans gaf een korte introductie over de ontstaansgeschiedenis van de Delta 
Schuitenbeek. Dat niet alleen de waterkwaliteit verbeterde, maar ook zeker de vogelstand, zou 
spoedig blijken. Voordat we echter op de dijk liepen, werden we al verrast door een hoog 
overvliegende rode wouw. Er stond een straffe wind en daardoor was hij al snel weer uit beeld, 
maar een aangename verrassing was het zeker. 
Vanaf de dijk waren, ondanks de sterke wind, veel leuke dingen te zien. In de weilanden liepen 
vijf soorten ganzen: grauwe-, brand-, canadese-, indische- en nijlganzen. De grote aantallen 
brandganzen zijn toch altijd wel bijzonder.  Zij wachten nog even voordat ze weer terugvliegen, 
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hoewel er ook altijd wel een behoorlijk aantal in de delta blijven. Ook op ‘steltlopergebied’ was 
het druk. We zagen ondermeer grutto’s, tureluurs, kieviten, en vrouwtjeskemphanen. Later 
tijdens de wandeling konden we daar trouwens ook nog een wegvliegende watersnip, twee kleine 
pleviertjes (gele oogringetjes) en een behoorlijk aantal mooie kluten aan toevoegen.   
Zo af en toe kwam het zonnetje even tevoorschijn en dat maakte de temperatuur direct een stuk 
aangenamer, want heel warm was het niet. Tevens leverde dat door de telescoop prachtige 
beelden op van eenden die op het water zaten. Ingetogen krakeenden, glanzende wintertalingen 
en geelgekuifde smienten kwamen mooi tot hun recht. Ook zaten er nog wat slobeenden en 
pijlstaarten te zonnen.Al met al een winderige, maar zeer succesvolle wandeling, met dank aan 
Hans Fondse voor de algehele leiding! 
Nico Hoogteijling 

   
 Excursie naar de Delta Schuitenbeek (foto's: Nico Hoogteijling)   

Ploppende kikkers 
Een onverwacht initiatief voor het houden van een heikikkerexcursie op dinsdag 23 maart 2010 
leidde tot plaatsing in het Gastenboek. Het was kort dag want deze last minute-activiteit werd 
slechts enkele dagen van tevoren aangekondigd. Resultaat: 3 deelnemers. Weinig wind en een 
heerlijk voorjaarszonnetje bleken goede omstandigheden om dit experiment te laten slagen. Even 
voor het middaguur arriveerden we bij het voortplantingswatertje in het noordelijk deel van de 
Gelderse Vallei. Een murmelend  koor van meer dan 100 grijsblauwe kikkermannetjes 
verwelkomde ons hartelijk. Het geluid wordt door sommigen vergeleken met het ploppen van een 
fles, die het water uitgetrokken wordt. Voor twee deelneemsters was het de eerste 
kennismaking met deze soort. Naast de dartele heikikkers, die zich wonderwel dicht lieten 
benaderen, konden we genieten van padden en kleine watersalamanders, die hetzelfde doel voor 
ogen hadden als de kikkers. Het fraaie lenteweer en de kwinkelerende vogels maakten het 
sfeerbeeld compleet. Verbaasd keken we toe toen een mannetje heikikker contact zocht met een 
groene soortgenoot? Groen? Jawel, een groene kikker (zijn kwaakblazen waren duidelijk 
waarneembaar) had zich al door de weersomstandigheden laten verleiden om een uiterst 
bescheiden kwaakje te laten horen. Daardoor konden we getuige zijn van die merkwaardige 
combinatie van blauw en groen als een niet alledaags natuurverschijnsel.  
Harm Werners 
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Daardoor konden we getuige zijn van die merkwaardige combinatie (foto's: Harm Werners)   

Een landschap en natuur excursie met de bus! 
Definitie van landschap is:  een gebied, dat door cultuur-historisch-geografische factoren een 
bepaalde eenheid bezit, waarin ecosystemen kunnen ontstaan.  
Zaterdagochtend 20 maart 2010 met circa 35 mensen in de bus en onze gids was Leendert de 
Boer. We reden naar kasteel Staverden en zagen daar de Leuvenumsebeek en een gegraven beek 
elkaar kruizen. Heel bijzonder!  
Daarna reden we door naar het Uddelermeer.  Dit meer is een pingo-ruïne, die in de voorlaatste 
ijstijd is ontstaan. Een pingo is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied met permafrost 
waar de hydrostatische druk van bevriezend grondwater zorgt voor het opheffen van een laag 
bevroren grond. Dit meer ligt 20 meter boven ANP en is het hoogst gelegen meer van Nederland. 
We klommen omhoog en zagen dat er rond het meer een verdedigingswal door de mens  is 
opgeworpen.  
Op het hoogste punt van de Garderense stuwwal werd, met behulp van een schepje, ons duidelijk 
gemaakt hoe de stuwwallen en hun stroomgebied gevormd zijn en dat er veel stenen en steentjes 
in de wallen aanwezig zijn.  Op stuwwallen groeit alleen maar bos, omdat door de stenen in de 
bodem er een onvruchtbare laag is ontstaan. We vonden daar nog een paar windkanters in het 
zand.  
Al rijdend in de bus, zagen stukken grond, met hoogte verschil. Dan bleek rechts het lager 
gelegen land voorheen heide landschap te zijn geweest en links de hoger gelegen grond, de 
bemeste akker, die men enk noemt.  
De gids hield niet op om ons van alles over het landschap te vertellen, de rechte 
ruilverkavelingwegen, het effect van de grootgrondbezitters op het behoud van het landschap, 
waarom er beukenbomen bij veel boerderijen staan, de verschillende houtwallen en het 
ontbreken van houtwallen. Om 12.15 kwamen we weer terug in Ermelo. We kijken terug op een 
zeer leerzame excursie.  Onze gids heeft veel zaken even aangetipt en hij hoopte dat deze 
excursie ons zou inspireren om op onderzoek te gaan. Ik ga dat zeker doen! 
Margo Beukers 

     
Hoe zijn stuwwallen gevormd en Landelijk Staverden (foto's: Janny Habermehl en Harm Werners) 
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Landschapsexcursie per bus 
De busexcursie van zaterdag 20 maart 2010 onder leiding van Leendert de Boer wordt een 
cultuur-historische trip in duizelingwekkende vaart langs de meest kenmerkende 
landschapselementen uit onze omgeving. Kortom: veel plekken om zelf nog eens te bezoeken en op 
je gemak te bekijken. 
Komen ze: Staverden, het Uddelermeer en de Hunneschans, het hoogste punt van de stuwwal van 
Garderen, het essenlandschap van Huinen, de fraaie houtwallen van Gerven, de Ridderwal, 
landgoed de Appel, landgoed Hell en Oldenaller. 
Leendert wijst ons op zaken als het hoogteverschil tussen de akker links en de akker rechts 
waarbij de weg die lijn volgt en het feit dat de akker vaak bol is voor de afwatering. Wij krijgen 
uitleg over de pingo, stuwwallen en waaiers. We zien oude dijkjes en stenen voor vloedbalken. 
Tegelijkertijd merken we dat de lente nu toch echt begonnen is: een bruine kikkerwijfje met het 
mannetje op haar rug springt vrolijk rond, de toverhazelaren bloeien, we horen overal vinken, 
roodborsten, zanglijsters en boomklevers zingen en zowaar de eerste boompieper. 
Henriette 

Wandelexcursie omgeving Kootwijk  
Ds. Houtzager deed zijn naam geen eer aan: hij pootte bomen in z’n achtertuin en kocht zo rond 
1900 grond in de omgeving van Kootwijk om daar bomen te planten. Wij liepen met z’n zessen op 
14 maart 2010 ruim 100 jaar later langs een stukje van die aanplanting. Wat ons opgevallen is 
tijdens deze wandeling. 
-              Bomen waarvan de takken vergroeid zijn. 
-              Mooie europese lariksen aan een breed pad.   
Helaas met gekleurde stippen er op, evenals op de andere bomen aan de rand van dit pad. Wij 
konden geen redenen vinden om de bomen te kappen. Welke “domme geleerde” heeft dit 
bedacht? 
-              Op een paar plaatsen zagen we een gaatje van zo’n 3 cm in de grond gegraven. De 
bijenwolf is daar verantwoordelijk voor? 
-              We genoten van bekertjesmos met rode bloempjes en mos met sprietjes waarvan de 
uiteinden rood zijn. 
-              De vogelkenner liet ons meeluisteren naar een boomleeuwerik en een kruisbek.  
-              Een houtsnip en een grote lijster waren met een verrekijker te zien. 
-              Op een liggende boom waren fluweelpootjes te bewonderen en nog andere soorten 
zwammen. 
-              Een voorbode van de lente waren parende mestkevers. 
Iemand zag een houten bouwsel. Wij als nieuwsgierige KNNV-ers  er op af. Het staat bij een 
open stukje in het bos op een heuveltje. Aan de voorkant kan een plank omhoog zodat je naar 
buiten kunt kijken. Binnen een met vloerbedekking bekleed bankje. In een boom bij het veldje 
hangt aan kettingen een voederton.  Als de jagers er geweest waren, dan hadden we……… 
Het was maar goed dat we om het beetje regen niet thuis waren gebleven. 
Norie Vertregt 
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Kootwijk met het gaatje van 3cm van de bijenwolf, een soort graafwesp (foto's: Nico Hoogteyling) 

Vlinderwerkgroepavond met "Go, butterflies, go!"  
De Vlinderwerkgroep kan terugkijken op een zeer geslaagde avond (11 maart 2010) in de 
Hortus. De film "Go, butterflies, go! "werd er vertoond en de opkomst verraste de coördinatoren. 
Zeker zo’n twintig KNNV- leden lieten zich meevoeren met de trektocht van de atalanta, die in 
de nazomer in Sint Petersburg begon en in winter eindigde in Marokko. Onderweg werden nieuwe 
generaties vlinders geboren die de trektocht voortzetten. In het vroege voorjaar begon opnieuw 
de grote trek, nu naar het noorden. Niet zonder gevaar; storm, slagregens, hoge bergtoppen, 
maar ook spinnen, sluipwespen, en zelfs onkruidverdelgers eisten hun tol. Ook nu werden weer 
brandnetels (naast distels de voedselplant van de rups) gevonden voor het nageslacht, van 
Portugal tot in Denemarken. Zelfs onze Hollandse molens kwamen in beeld. Kortom, een 
fascinerende film die bewondering afdwong voor het fenomeen trekvlinders! 
Betty Dekker 

   
Atalanta onder- en bovenzijde (foto's: Betty Dekker) 

Boomknoppenexcursie Ermelo 
Zaterdag 27 februari 2010 gingen we knoppen kijken achter school Groevenbeek in Ermelo. Er 
was al heel wat regen gevallen deze ochtend maar het weer was ons tijdens de wandeling gunstig 
gezind.  
We kregen bij aanvang allemaal een knoppentabel uitgereikt die we gedurende de excursie 
konden gebruiken. Het begon eigenlijk al meteen heel leuk, want de bomen die wij wilden gaan 
determineren, bleken vol te zitten met appelvinken en later zouden zich hier nog putters en een 
goudvink bijvoegen.  
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We hebben aan de hand van de tabel een heel aantal bomen op naam gebracht. Dat viel nog niet 
altijd mee, want staan de knoppen nou in twee of in meer dan twee rijen langs de stengel? 
Zijn de knoppen groen of hebben ze een kleurtje terwijl ze groen horen te zijn, zijn ze geschubd, 
kaal, gewimperd, behaard,  bedekt of onbedekt? Er zijn heel wat termen de revue gepasseerd en 
het  was dan ook bijzonder leerzaam. Vooral het verschil tussen een doorn en een stekel bleek 
lastig. Na enig speurwerk bleek dat doorns vervormde stengels,  takken of bladonderdelen zijn, 
terwijl stekels uit de schors van een tak of twijg groeien en meestal gemakkelijk losgemaakt 
kunnen worden. 
Behalve veel knoppenkennis namen we ook allemaal en flinke portie hondenpoep mee naar huis, 
onder onze schoenen wel te verstaan! Annemarie en Lydia, hartstikke bedankt voor de leerzame 
en gezellige excursie. 
Nico Hoogteijling 
  

   
Met een tabel  aan de hand van de knoppen op naam brengen van een eik  (foto's: Nico Hoogteijling) 

Jaarvergadering en excursie Bloemkampen 
Voor de 2e maal is op zaterdag 20 februari 2010 de jaarvergadering ”nieuwe stijl” gehouden. 
Deze keer waren we te gast bij de Norbertijnencommuniteit Mariëngaard te Hierden, bij ons 
beter bekend als De Essenburgh. De mensen van Landschapsbeheer assisteren de paters bij het 
onderhoud van het landgoed en zodoende konden wij gebruik maken van de prachtige locatie. 
Op deze waarschijnlijk laatste witte dag van de winter vulde de zaal zich vanaf 10.30 uur met 
belangstellenden. Uiteindelijk waren we met 27 mensen, inclusief het bestuur. Om 11.00 uur 
begon het officiële gedeelte. Een paar highlights uit de vergadering: 
-bestuursuitbreiding: Lex Groenewold zal ons team versterken. Welkom, Lex! 
-campagne ledenwerving: in het weekend van 8-10 oktober worden veel activiteiten georganiseerd 
om zoveel mogelijk leden te werven. 
-10 mei 2011 vieren we ons 40-jarig jubileum. Om dat te organiseren is er een jubileumcommissie 
in het leven geroepen.  
Na de vergadering hebben onder het genot van een heerlijke lunch gezellig met elkaar kunnen 
praten. En daarna was er nog een excursie onder leiding van de ons welbekende Eddy Nijenhuis 
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 wandeling ging over twee 
landgoederen en door het Barre Bos naar de Bloemkampen waar wij genoten van prachtige 
vergezichten. In de verte zag je dat er een ontwikkeling van buien was. De buien kwamen sneller 
dan verwacht en in de sneeuw liepen we terug naar De Essenburgh. Daarmee kwam aan een 
gezellige dag een einde en een ieder keerde goed gemutst huiswaarts met de afspraak: “Zo’n 
jaarvergadering houden we erin!”. 
Janny Habermehl 
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Na een heerlijke lunch richting de Bloemkampen o.l.v. van Eddy Nijenhuis (foto's: Nico Hoogteijling) 

Excursie Waterse meertje en Boeschoten 
Met twaalf deelnemers, onder wie enkele nieuwkomers, en een deelnemertje op vier pootjes 
(geen nordic-walker) vertrokken wij zondagmiddag 14 februari 2010 onder leiding van Harm 
Werners van de splitsing Harderwijkerkarweg-Hunnenweg. De tocht voert door gevarieerd 
bosgebied met brede lanen, door smalle paadjes, een hek door, naar het biologisch 
landbouwbedrijf van de enclave Klein Boeschoten, waar een gevelsteen het jaartal 1361 aangeeft. 
Dan passeren wij Groot Boeschoten, dat particulier terrein is. Daarna slaan we nog een blik op 
het landgoed De Pauwenhof. 
In deze tijd van het jaar zouden we moeten genieten van de bloeiende mossen, maar alles is 
alweer acht weken bedekt onder een dikke laag sneeuw. Wij kijken daarom voornamelijk naar 
diersporen. De oogst is: een wissel van reeën, pootafdrukken van konijnen en merels en 
pootafdrukken van ons groepje. Het hoogtepunt is het Watersemeertje, een prachtig vennetje, 
nu stijf bevroren, maar met over een paar weken energieke blauwe heikikkers, druk bezig om te 
zorgen voor het nageslacht. 
Henriette 

   
We kijken voornamelijk naar diersporen en overzicht gehucht Boeschoten (foto's: Ellen van der Meer) 

Huiskamervlinders 
De Vlinderwerkgroep heeft de befaamde huiskamerbijeenkomsten van weleer nieuw leven 
ingeblazen. Na de herstart vorig jaar in een Ermelose huiskamer stelden Betty Dekker en John 
Sprik op 9 februari 2010 hun huiskamer in Hierden ter beschikking. Het werd een geanimeerde 
bijeenkomst in een ongedwongen sfeer. Enkele aanwezigen hadden fotomateriaal meegenomen, 
dat deels met behulp van de splinternieuwe KNNV-beamer en met dank aan “technisch adviseur” 
John Smal, vertoond werd. Onbekende insecten, die soms in vreemde oorden digitaal waren 
verschalkt werden via de nodige naslagwerken op naam gebracht. Dat deze “oude” vorm van 
uitpluizerij in een nieuw jasje nog steeds aanslaat bleek uit de hoge opkomst. De huiskamer was 
met 14 enthousiaste deelnemers bomvol en de zoon des huizes, die halverwege de avond 
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(nietsvermoedend?) de kamer binnentrad, trok zich dan ook schielijk terug. Al met al een 
bijzonder geslaagde winterse vlinderactiviteit. Voor volgend jaar is al een nieuwe huiskamer 
gevonden zodat de traditie zeker wordt voortgezet.  
Harm Werners 

   
Enthousiaste deelnemers met keizersmantel en landkaartje (foto's John Sprik en Tjalling van der Meer) 

Vogelexcursie pier van IJmuiden 
Met acht personen vertrokken we op 6 februari 2010 door de mist vanuit Ermelo/Harderwijk 
naar IJmuiden waar we om half elf aankwamen. Het zicht vanaf de Zuidpier was gelukkig wat 
opgeklaard waardoor we de paarse strandlopers goed konden waarnemen. Deze vogels zijn met 
een klein aantal altijd op dezelfde plaats op de stenen van de pier in de winter aanwezig. Ook 
waren vogels als steenlopers en (enkele) kanoetstrandlopers goed te zien. Door praatjes met 
aanwezige vogelaars werden we geattendeerd op de aanwezigheid van kuifaalscholvers (naast 
gewone aalscholvers) die we pas aan het eind van de pier konden zien. Leuk was het ook om met 
de aanwezige hengelaars te praten over en te kijken naar hun vangst. Smakelijk uitziende jonge 
kabeljauw, schar en botjes hoorden tot het resultaat. Wel is er wat inzet voor nodig om op zo'n 
koude (2 graden) en mistige pier uren te gaan vissen. Op zee zagen we ook groepjes eidereenden 
en futen. Op een moment trok een wat anders uitziende fuut onze aandacht en na goed kijken 
bleek dit een roodhalsfuut te betreffen. Kleine vogeltjes die langs de pier vlogen en steeds 
tussen de stenen wegdoken waren lastig te zien; vrij zeker ging het hier om oeverpiepers. Aan 
het eind van de pier werd onze "rustpauze" muzikaal opgeluisterd door het voortdurende 
mistsignaal vanuit het lichtbaken. 
Terug bij de parkeerplaats (tegen drie uur) besloten we om wat verder te parkeren en de duinen 
van Duin en Kruidberg in te gaan. Dit gebied, dat in de zomer druk is met toeristen, was zeer stil 
en slechts groepen schotse hooglanders liepen rustig rond. Ondanks de lange en koude winter 
zagen deze runderen en zeer goed uit. Ook waren een aantal reeën te zien. Op de duinmeertjes 
was meer ijs te zien dan vogels. Langs de duinhellingen vloog steeds een blauwe kiekendief. 
Overigens maakte deze stevige wandeling onze koude ledematen weer warm. 
Samenvattend: een geslaagde vogelexcursie met een flinke tocht langs strand en door de duinen. 
Hans Fondse 
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Duin en Kruidberg (foto: Nico Hoogteijling) en kanoetstrandlopers (foto: Henk Willekes) 

Vogelexcursie Schuitenbeek en polder Arkemheen 
Het was een koude zaterdagochtend, de 23e januari 2010, maar dat mocht de pret niet 
drukken! Met 17 deelnemers (waaronder deelnemers van Basis natuurcursus) stonden we op de 
parkeerplaats bij met Mercure Hotel, Nulde. Vanaf hier begeleidde Ronald Vossebelt ons. 
Het begon al goed; 2 sperwers vlogen pal over ons heen. De eerste stop was bij de monding van 
de Schuitenbeek bij strand Nulde. Hier kun je met regelmaat ijsvogels zien. Vandaag niet, maar 
wel enkele andere eendensoorten, zoals dodaars, kuifeendjes en een overvliegende grote 
zilverreiger. Vanaf de vernieuwde vogelkijkhut hadden we prachtig zicht op een grote zwerm 
eenden en ganzen; grauwe ganzen, kolganzen, nijlganzen, bergeenden, smienten en zelfs een 
verdwaalde lepelaar! Er was ook het vermoeden van een brilduiker.  
Na de koffiepauze zijn we gereden naar een ander stuk dijk langs het Randmeer; de Putterse 
Polder. Ook hier konden wel genieten van enkele wintertalingen, kuifeenden en smienten en 2 
overvliegende snippen. 
Als laatste stop leidde de gids ons naar de Arkervaart, achter het Hertog Reijnout Stoomgemaal. 
Want hij had hier nonnetjes en grote zaagbekken gezien, wat dus klopte. Maar, toen kwam pas 
het sluitstuk! We hadden wel wat vogelaars gezien, in auto's langs de kant van de weg. Inmiddels 
was het 12 uur, en tijd om naar huis te gaan. Langzaam reden we terug, en ...... ik was de gelukkige 
om als eerste een roerdomp te mogen spotten!!!! Mijn dag kon niet meer stuk! 
Het was koud, maar de excursie was de moeite waard! 
Petra Baljeu 

   
Arkemheenpolder met stoomgemaal Hertog Reijnout en Roerdomp (foto's: Ellen van der Meer en Petra Baljeu) 

Nieuwjaarswandeling  
Ondanks het advies van het KNMI om vanwege het slechte weer binnen te blijven vertrokken we 
op 9 januari 2010 met negen doorzetters naar ’s Gravenland, waar Ton een tocht had 
voorgelopen. Bij het voorlichtingscentrum van Natuurmonumenten aangekomen verzamelden we al 
onze moed en trokken het winterse landschap in. Het was dus koud! en guur en winderig, maar we 
waren er op gekleed. Onze oud-voorzitter Henk Helder zei het al: “Er bestaat geen slecht weer, 
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er is alleen slechte kleding” en zo is het. Het werd een mooie tocht, onder andere dwars over een 
guur en winderig heidelandschap en door gemengde bossen, en na een uurtje kwamen de 
oliebollen, ooit traditie bij de Nieuwjaarswandeling, en de cognac tevoorschijn. 
Na ongeveer 8 kilometer was er een ‘uitstappunt’ voorzien. Hier haakten vier deelnemers af; de 
terugtocht via drie bussen naar de auto kostte nog de nodige tijd, maar al met al waren we ’s 
middags toch weer terug in Harderwijk, de onheilspellende weersvoorspellingen ten spijt. De 
andere vijf liepen nog zo’n 4 kilometer door en waren om ongeveer vijf uur weer binnen. Volgend 
jaar weer! Ellen Smal 

   
.........na een uurtje kwamen de oliebollen en de cognac tevoorschijn (foto's:  Ellen Smal) 

 


