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Excursieverslagen 2011 Website  

Jubileumvogelexcursie Oostvardersplassen 10 december 2011 
Bij het verzamelen van KNNV leden in Ermelo om kwart voor negen was het een drukte van 
belang; het verkeer op de Leuvenumse weg raakte er compleet door in de war. Helaas voor ons 
vogelaars werd de grootste drukte veroorzaakt door tientallen leden van onze Werkgroep 
Landschapsbeheer die popelden om weer veel takken van knotwilgen te gaan zagen.  
Met vijf vogelaars uit Ermelo en vijf vanuit Harderwijk vertrokken we om negen uur met het 
meest mooie weer om vogels te gaan bespieden in de Oostvaardersplassen. Bij de eerste vogelhut 
zagen we grote aantallen slobeenden die in de zon mooi van kleur waren. Ook een groepje kleine 
zwanen en een enkel nonnetje maakten het vogelplaatje compleet. Bij de wandeling naar de 
vogelhut de Zeearend liepen we tussen een groepje edelherten door. Vanuit de vogelhut zagen we 
honderden kieviten met een aantal goudplevieren op de vochtige bodem. Ver weg was een grote 
roofvogel onduidelijk te zien (misschien wel een zeearend?) en later zagen we (met grotere 
zekerheid) een slechtvalk op de grond. Plotseling werd een vos gezien die belangstellend rond een 
grote zilverreiger liep te draven. Daarna verscheen dichtbij nog een vos met een gevangen konijn 
dat de vos zorgvuldig begon in te graven. Was dit voorraad voor een strenge winter? Na een 
tijdje en een bezoek van zeer geïnteresseerde jonge padvinders vervolgden we de tocht. 
Plotseling verscheen in een boompje langs het afwateringskanaal een fraaie klapekster, mooi 
zichtbaar beschenen door de zon. Boven het riet hing hij iets later, biddend als een torenvalkje. 
Werkelijk een fantastisch gezicht! Terug bij het bezoekerscentrum werden we verleid bij de 
gedachte aan warme chocolademelk en hete koffie. In het centrum werd ons aangeboden een film 
te aanschouwen over de natuur van het gebied. Ook waren edelhertgeweien te koop; een van ons 
kon de verleiding niet weerstaan om een fraai en bijeenpassend paar te kopen. Altijd leuk voor 
een huis op de Veluwe! 
Dankzij het buitengewoon mooie weer een geslaagde vogelexcursie in het kader van ons 40 jarig 
KNNV jubileum. 
Hans Fondse 

   
Daarna verscheen dichtbij nog een vos met een gevangen konijn.............. (foto's: Wilma Stoof) 

Hierdense Poortwandeling zonder zure appelen 27 november 2011 
Het schip met zure appelen was richting Staverden oostwaarts afgedreven toen de elf 
deelnemers aan de zondagmiddagwandeling begonnen. Onder leiding van Betty Dekker en John 
Sprik werd vanaf de parkeerplaats bij  kasteel De Essenburgh via een nog grotendeels in 
herfstsferen verkerend bosgedeelte koers gezet in westelijke richting. Paarse schijnridder, 
honingzwam, helmmycena, kleverig koraalzwammetje, geweizwam en rode zwavelkop, om er een 
paar te noemen, trokken op een prettige manier de aandacht, als om aan te geven dat het seizoen 
der zwammen nog niet voorbij is. Al vrij snel werd vanuit het bos een pad langs de 
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karakteristieke Hierdense Beek gevolgd. In een bochtig gedeelte werd -gezien het 
vergevorderde seizoen- met enige verbazing gekeken naar een cluster schrijvertjes, die als in de 
dichtgeregel van Guido Gazelle krinklend en winklend om elkaar heen draaiden. Glinsterend in het 
heldere middaglicht vonden ze onfeilbaar hun weg in de  heldere stroming en bleken ze 
verwonderlijk honkvast.  
Aangekomen in het scheidingsgebied van bos en wei kwamen hoog in het luchtruim kringende 
buizerds in het vizier. Even later werd de eerste grote zilverreiger gespot. Een grote groep 
sijsjes buitelde in de elzen. Via het vlonderpad door het moerasbos van De Bloemkampen werd 
het open poldergebied bereikt. Op dit pad met aan weerszijden het unieke struweel van 
uitgelopen essenstronken werd de excursisten door één van de deelnemers haarfijn het verschil 
tussen engelwortel en berenklauw uit de doeken gedaan.  
In het weidegebied graasde een grote groep kolganzen, die pas laat op de wieken ging, toen de 
groep wandelaars via het polderpad al dicht genaderd waren. Vogelaars hadden vlak daarvoor 
opgemerkt dat er ook enkele grauwe ganzen tussen zaten. Het zien van goudplevieren, een 
witgatje, dat uit de slootrand opsteeg en een watersnip gaven de excursie juist dat extra stukje 
glans, dat de late novemberzon niet in haar eentje kon bewerkstelligen. Bij de randmeerkust 
werd het vogelplezier opgevrolijkt met de oorstrelende nasale geluiden van de op het water 
verblijvende kleine zwanen. Aan de overkant werden via de verrekijker enkele grote 
zilverreigers, rustend in lage boompjes ontdekt: “slaapplaatsen,” merkte een der deelnemers op.  
Precies volgens planning arriveerden we na tweeënhalf uur weer op het beginpunt. Een leuke 
excursie en een verkwikkende wandeling rijker. 
Harm Werners 

   
Bij de randmeerkust de oorstrelende nasale geluiden van. kleine zwanen (foto's: John Sprik) 

Landschapsbeheer met de Ginkgokids 19-11-2011 
Het einde van de zomer betekent voor de Werkgroep Landschapsbeheer dat het hoogseizoen 
voor landschapsonderhoud weer begint na een rustperiode in voorjaar en zomer waarin geen 
landschapsbeheer kan plaatsvinden. Iedere drie weken hebben de leden een 
landschapsbeherende activiteit. Dit keer werd een gedeelte van het het heidegebied 
Houtdorperveld in Speuld van de nodige opslag ontdaan. Daarbij kreeg de werkgroep voor het 
kleinere werk assistentie van twaalf kinderen en vier begeleiders van de Harderwijker 
jeugdnatuurclub de "Ginkgokids", genoemd naar de gelijknamige boom bij het Centrum voor 
Natuur en Milieu "De Hortus" waar de jeugdnatuurclub de thuisbasis heeft.  



 3 

   
Zo'n twintig leden van de werkgroep waren al druk in de weer.................(foto's: Tjalling van der Meer) 

Toen de kinderen om 10.00 uur aankwamen waren zo'n twintig leden van de Werkgroep 
Landschapsbeheer al druk in de weer in de mist, maar al snel brak het zonnetje door zodat het 
er goed toeven was. Door mede-coördinator van de werkgroep Luuk Buddingh werd de 
jeugdnatuurclub een eigen gedeelte aangewezen dat van de vele zichtbare dennenopslag moest 
worden ontdaan. Zo'n eigen deel is natuurlijk mooi want het is voor kinderen leuk dat je je eigen 
resultaat kunt zien. Nadat de eerste opslag was verwijderd klonk de bel van het aangrenzende 
landhuis voor de koffiepauze. 
De windwijzer op het landhuis werd gesierd door een muis die een vermoeden gaf van de naam: 
de Muizenberg. De volwassenen werden door de bewoners onthaald op koffie en de kinderen op 
chocolademelk met stroopwafel. Tijdens de pauze werd verteld over de geschiedenis van het 
landhuis. 
Na het zoeken van je eigen laarzen voor de deur kon het tweede gedeelte van de klus beginnen. 
Gereedschap werd verdeeld en onder streng toezicht van de begeleiders was er na een uur kleine 
boompjes uit de grond trekken, middelgrote boompjes knippen en grotere boompjes zagen geen 
groen meer te zien in het toegewezen gedeelte. En dat onder begeleiding van de 
Sinterklaasliedjes die vanuit de verte, vermoedelijk Garderen, klonken. Toen de bel van het 
landhuis om twaalf uur weer hoorbaar was voor de soep moesten de Ginkgokids helaas weer naar 
huis na een leuke klus met de Werkgroep Landschapsbeheer van onze afdeling. Bedankt! 
Tjalling van der Meer 

   
Boompjes trekken, knippen en zagen.............(foto's: Tjalling van der Meer) 

Excursie Landgoed Schaffelaar Barneveld 13 november 2011 
Het was zondagmiddag mooi najaarsweer waardoor de opkomst voor deze middag erg hoog was. 
We zijn met 24 mensen gaan wandelen op het landgoed Schaffelaar in Barneveld. Harm Werners 
was onze excursieleider.  
Landgoed Schaffelaar is  90 hectare groot en ligt tegen het centrum van Barneveld aan.  Het  is 
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in het bezit van het Geldersch Landschap dat het in de jaren zestig heeft gekocht van de laatste 
particuliere eigenaar. Het kasteel en omliggende gebouwen zijn pas een jaar of tien in het bezit 
van het Geldersch Landschap. Deze waren eerst in eigendom van de gemeente Barneveld. Nadat 
alles in het bezit was van het Geldersch Landschap is het hele landgoed zoveel mogelijk in oude 
staat teruggebracht. Het park is aangelegd in de landschapsstijl door de bekende 
landschapsarchitect Zocher en zijn zoon. De oranjerie is weer herbouwd en in gebruik genomen 
als theehuis. En het Grand Canal is hersteld. Kortom genoeg te zien op deze excursie. De 
excursie had een algemeen thema al hebben we veel naar paddenstoelen gekeken die we op de 
wandeling tegen kwamen. Ook hebben we naar nachtvlinders gekeken die vooral in de 
wintermaanden actief zijn. Zo kwamen we een uiltje tegen dat al erg afgevlogen was en op de 
muur van het kasteel zagen we een najaarsspanner.  
De paddenstoelen die we zoal tegen kwamen zijn de Paarse Schijnridderzwam, Rodekoolzwam, 
Schubbige Bundelzwam, Vliegenzwam, Spekzwoerdzwam,  Echt Zwavelkopje die volgens de 
paddestoelengids bitter moest smaken en dat was ook zo. Door mij persoonlijk getest. Ik ben er 
niet ziek van geworden. Verder doolhofzwammen en hele mooie grote oranje bekerzwammen die 
door een aantal deelnemers op de foto zijn gezet.  Ook vlogen er in het bos een paar miauwende 
buizerds over. 
Aan het eind van de excursie hebben we bij het kasteel nog de steen bekeken waar het jaartal op 
stond wanneer het kasteel is gebouwd. Dit was moeilijk te vinden maar Harm wist waar het stond 
want anders hadden wij het niet gevonden. Het  was namelijk in een baksteen van het gebouw 
gegraveerd.  Het was een leuke excursie waar cultuur en natuur centraal stonden.  
Michiel de Vries 

   
De oranjerie is weer herbouwd...........en oranje bekerzwammen (foto's: Michiel de Vries en Wilma Heijblom) 

  

Geologische excursie Dinkelland 22 oktober 2011 
Met vier KNNV-leden uit Ermelo en tien uit Epe begonnen we om 10.30 uur de wandeling langs het 
riviertje de Dinkel (nabij de Lutte in Twente). In eerste instanties dachten we als Veluwenaren: 
“Waarom helemaal hier naar toe, op de Veluwe hebben we toch talloos veel mooie beken?”. 
Toen door de excursieleider Bauke Terpstra duidelijk uiteen was gezet dat de sterk 
meanderende Dinkel tot de zeldzame niet vergraven beken behoort en dat daardoor de 
geologische opbouw van de bodem hier goed waar te nemen is werd ons duidelijk hoe zeldzaam dit 
in Nederland is. Na een ingewikkeld verhaal over de ijstijden en tussenperioden liet hij ons zien 
hoe de zanden uit perioden van tienduizenden jaren zijn opgebouwd. De klimaatomstandigheden 
zijn na te gaan aan de hand van zaden en pollen (stuifmeel) in de verschillende zandlagen. Aan de 
hand van mooie horizontale zandlagen en grindlaagjes was de opbouw van de bodem goed te zien. 
In een meanderende bocht was een bodeminsnijding door de beek bijna tien meter, wat 
betekende dat zandlagen tot ongeveer twintigduizend jaar geleden te volgen waren.  
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In de middag bezochten we het geologisch museum "Natura Docet" in Denekamp. Daar is een 
enorme verzameling fossielen te zien, heel interessant, maar wat mij het meest trof was de 
enorme zandverzameling overal uit de wereld in buisjes, envelopjes en boeken. Zandstudie is een 
echte wetenschap!  Zanden afkomstig van steensoorten, van schelpen, van koralen enz. Dit is 
allemaal goed waar te nemen met de binoculair microscopen. Met meer kennis over zand en 
zandlagen vertrokken we om een uur of vier  weer naar de zandige Veluwe. 
Hans Fondse 

   
Deskundige uitleg van Bauke Terpstra en Dinkel (foto's: Anne-Marie Fondse) 

Jubileumpaddenstoelenexcursie Ronde Huis 8 oktober 2011 
Op deze zaterdagmorgen kwamen tien deelnemers in Nunspeet bijeen voor de jubileumexcursie, 
terwijl het weerbericht veel regen voorspelde. Zeven leden uit onze regio en drie van de afdeling 
Epe/Heerde trotseerden de voorspelde natheid om onder leiding van Annemarie Kooistra te 
kijken naar paddenstoelen in deze mooie, afwisselende omgeving. 
In de aankondiging stond dat er veel mooie en bijzondere soorten te zien zouden zijn, als het 
weer meewerkte. Dat was niet helemaal het geval. Na een droge periode waren er nu wel enkele 
natte dagen geweest, maar eigenlijk nog te weinig om veel nieuwe  paddenstoelen de grond uit te 
krijgen. Toch waren er desondanks veel soorten te zien. Dankzij het gevarieerde landschap staan 
hier zowel paddenstoelen die vooral aan naaldhout gebonden zijn als soorten die vooral bij 
loofbomen voorkomen. 
Natuurlijk algemene soorten, zoals de dennenmoorder met zijn opvallende witte rand, het kleine 
oranjegeel trechtertje of de iets grotere graskleefsteelmycena, het geelgroene zwammetje dat 
zo kleverig is dat het aan je vinger blijft plakken. Bij een vennetje vonden we het parasiterende 
moederkoren op pijpestrootje en een paar meter verder stond een mooi rijtje gele cantharellen 
langs het pad.  
In nog geen 2,5 uur kon Annemarie ons de namen (en waar nodig) de kenmerken van 59 soorten 
paddenstoelen vertellen,  waaronder leuke soorten als het gewoon vuurzwammetje, de 
rupsendoder, de boompuist en de stekeltrilzwam. En de kostgangersboleet, die weer parasiteert 
op de gele aardapppelbovist. Niet bij elke zwam was het nodig om uitgebreid informatie te geven, 
want de meeste deelnemers hadden al vaker naar paddenstoelen gekeken. 
De eerste 2 uur bleef het nog droog, maar het laatste half uur kregen we toch één van de 
aangekondigde buien op ons hoofd. Dit was op den duur wel een stimulans om in wat sneller tempo 
het eindpunt van de wandeling te gaan benaderen. Vanonder regenjassen en parapluies keken we 
iets minder uitgebreid naar de kleinere zwammetjes die we passeerden. 
Maar aan het eind klaarde het al weer op en konden we nog leuke soorten bewonderen en 
fotograferen, zoals de gekraagde aardsterren en het donker hazenoor.  
Dick Dooyewaard 
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Inleiding door Annemarie Kooistra en gekraagde aardster (foto's: Dick Dooyewaard) 

Burlexcursie 7 oktober 2011 
Spannend was het wel, of de burlexcursie al dan niet door zou kunnen gaan. Na een weifelende 
mededeling op het gastenboek bleken na 22.00 uur de weersomstandigheden prima te zijn en 
gingen we met een man of zes op pad. Hierbij mochten wij ons ook verheugen in een gast van de 
afdeling Noordwest Overijssel. 
Eerst voerde de tocht naar de Stakenberg. Hier was echter geen enkel geluid te bespeuren en 
dat voorspelde dan weer niet veel goeds. Dit jaar was het burlseizoen helemaal niet vroeg 
begonnen dus het zou wel vreemd zijn als het nu al over was. Na een bezoek aan de 
Schotkampweg, waar het ook bijzonder stil was, reden we naar een inham tegenover de Veenweg 
achter Leuvenum. Hier hadden we een bospad gevonden vanwaar we goed uitzicht hadden op de 
weilanden. Natuurlijk mochten we het pad niet op want dat is in deze tijd streng verboden. Al 
meteen zagen we in het donker dat hier een roedel van zeker 35 edelherten liep, dus het was 
erop of eronder. Als deze beesten stil bleven dan was het echt over. Gelukkig was dat nog niet 
het geval. De hindes liepen op hun gemak te sjokken en te grazen, terwijl een reusachtige 
geweidrager koortsachtig door de kudde heen en weer liep, trachtend om alles bij elkaar te 
houden. Af en toe liet hij zijn geburl horen en dat was natuurlijk waar we voor gekomen waren. 
Wel hadden we de indruk dat hij zijn buit wel binnen had en zodoende interpreteerden we het 
geluid eerder als uiting van tevredenheid dan van rivaliteit. Van vechten en ‘collega’s op afstand 
houden’ was naar ons idee dan ook geen sprake meer. Overigens kwam steeds vaker de 
(bijna)volle maan het geheel beschijnen en dat gaf een mooie sfeer. Via het schooltje van 
Leuvenum, waar het ook goed te horen was, zijn we huiswaarts gekeerd, tevreden met het mooie 
resultaat.  
Nico Hoogteyling 
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Roedel edelherten (foto: Harm Werners) 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 2 oktober 2011 
Met acht personen startten we de excursie bij het bezoekerscentrum van de 
Oostvaardersplassen, met echt warm en zomers weer. Op de plassen zagen we overal grote 
aantallen slobeenden en krakeenden die door de rui het zomerse verenpak aan het verliezen 
waren. Vogeltrek en wintergasten waren niet waar te nemen. Op het pad naar de vogelkijk hut 
Zeearend waren veel paddenstoelen te zien die door de aanwezigen helaas niet op naam konden 
worden gebracht. Vanuit de vogelhut zagen we aantallen kieviten en goudplevieren.  De massaal 
aanwezige grauwe en brandganzen werden opgeschrikt door een overvliegende havik. 
Goed zichtbaar waren edelherten en konikspaarden, een tweetal herten gaf een demonstratie 
vechten met bijbehorende burlende geluiden. Zoals gebruikelijk kwam ook een vos langs 
gewandeld. Toen we terugliepen gingen we door groepen konikspaarden die duidelijk aan 
passerende mensen gewend waren. Zo werd de vogelexcursie op deze “zomerse” dag ook een 
zoogdierenexcursie. 
Hans Fondse 

   
Konikspaarden en kieviten (foto's: Tjalling van der Meer) 

Jubileumvogelexcursie Harderbroek 10 september 2011 
De jubileumcommissie "40 jaar afdeling Noordwest Veluwe" heeft voor dit jubileumjaar een 
aantal excursies bedacht uit de oude doos. Vanmiddag was dat een vogelexcursie in het 
Harderbroek onder leiding van Eddie Nijenhuis van Natuurmonumenten. Destijds was dit onder 
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leiding van een beheerder van Staatsbosbeheer voor het beheer werd overgedragen aan 
Natuurmonumenten. 

   
Toen en nu! (dia en foto: Tjalling van der Meer) 

Het was een van spaarzame droge dagen deze zomer, warm en vrij winderig. Eddy vertelde het 
een en ander over het beheer van het moerasgebied dat voor wat betreft de waterstand drie 
soorten natte delen kent met voor elk gebied een eigen waterstand van minder nat tot heel nat. 
Het eerste deel van de excursie ging over het laarzenpad en voor een aantal van de 13 
deelnemers aan deze excursie die dit voor het publiek opengestelde gedeelte van het 
Harderbroek voor het eerst bezocht meteen de wetenschap dat dit ook echt een laarzenpad is. 
Soppig dus zoals altijd! Aan het einde van het pad een uitzicht over de plas vanachter het 
vogelscherm dat door de tand des tijds helaas steeds minder bescherming biedt. Hier onder 
andere een groot aantal grauwe ganzen, veel krakeenden en een enkele grote zilverreiger. Het 
beheer voor dit gedeelte is gericht op de vorming van een rietgebied. Dat wil echter niet zo goed 
lukken door de aanwezigheid van het grote aantal grauwe ganzen dat in het bijzonder het jonge 
riet aanvreet.  Op de actuele discussie hoe je het enorme grauwe ganzenaantal van 400.000 in 
ons hele land binnen de perken houdt moesten ook wij het antwoord schuldig blijven.  Voordeel 
van dit nadeel is wel dat op het Wolderwijd overwinterende kleine zwanen in dit gebied rust 
vinden wanneer het Wolderwijd door surfers wordt bevolkt. 
De excursie voerde daarna door het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte naar de 
vogelhut midden in het gebied. Dichtbij de hut scheerde een ijsvogel voorbij. Na de hut binnen te 
zijn geklauterd moesten we helaas constateren dat de plas helemaal leeg was omdat de wind er 
precies op stond.  
Omdat de vogels het door de warmte en de wind wat af lieten weten was er ook aandacht voor de 
planten die nog bloeiden, zoals heelblaadje, koninginnekruid en zowaar -hoewel slechts op een 
enkele plek aan het begin van het pad naar de hut- enkele duizendguldenkruidjes. Een plant die je 
eerder aan de kust verwacht. Daarnaast kwamen aan vlinders onder andere gehakkelde aurelia en 
atalanta voorbij. 
Aan het einde van de excursie hebben we Eddie met een cadeautje van de jubileumcommissie 
bedankt voor de leerzame excursie en aangegeven dat we in een voorjaar nog graag eens in het 
gebied terugkomen om de rietvogels te horen zingen. Het is in deze tijd van het jaar toch wel 
stilletjes in dit prachtige moerasgebied. 
Tjalling van der Meer 
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Grauwe ganzenpaar met jongen in het Harderbroek en atalanta op koninginnekruid (foto's: Tjalling van der Meer) 

Vaarvogelexcursie IJssel, Ketelmeer en Vossemeer 3 september 2011 
Dit jaar organiseerde de afdeling Zwolle voor het derde jaar een vaarvogelexcursie vanaf Zwolle 
via de IJssel over het vogelrijke Ketelmeer en het Vossemeer en weer terug. Dit jaar was deze 
excursie ook voorzien van het label gewestelijke excursie. 16 leden vanuit het Gewest 
IJsselstreek, waaronder 9 leden van onze afdeling maakten van deze gelegenheid gebruik. Het 
werd een prachtige dag! Vogelaars stop je niet onderin een boot want vogelen doe je natuurlijk 
vanaf het bovendek. Daar was door de organisatoren goed in voorzien want het maximaal aantal 
deelnemers was 60, terwijl de bootcapaciteit maar liefst 150 personen was. Op deze 
fantastische nazomerdag met een temperatuur van tegen de 30 graden had iedereen dus een 
mooie zitplaats om bij kreten zoals “visarend” natuurlijk massaal op te staan. 
Kort na het vertrek om 09.30 uur uit Zwolle werd langs de boorden van de IJssel door de 
massale trek van boerenzwaluwen al duidelijk dat de zomer voorbij was. Er werd menige 
oeverloper op de basaltstenen gezien en af en toe een witgatje. Daarnaast enkele buizerden, een 
aantal ooievaars en een boomvalk. Ook in de uiterwaarden langs de IJssel laten ganzen zich niet 
onbetuigd: grauwe gans, nijlgans, brandgans en Canadese gans zaten broederlijk bij elkaar. Ik kan 
er maar niet aan wennen: brandganzen zien, terwijl “de mussen door de warmte bijna dood van 
het dak vallen”. 
Na een fraaie blik op dorpjes zoals Zalk en de stad Kampen kwamen we via het Keteldiep op het 
Ketelmeer terecht. Op ondiepe gedeelten onder andere een groot aantal krakeenden, een tiental 
grote zilverreigers en een enkele kleine zilverreiger. Boven de bomen vloog hij of zij er dan met 
de  karakteristieke geknikte vleugels: de beloofde visarend. Een prachtig gezicht! De tocht ging 
verder over het Vossemeer tot aan de Roggebotsluis waar werd gekeerd. Op een ondiep stukje 
ook een niet alledaagse soort die jaarlijks op de trek naar het zuiden de randmeren aandoet: 
twee reuzensterns die naast het formaat goed herkenbaar zijn aan de enorme oranjerode snavel. 
Na een vliegshow door vier lepelaars gaven ook zij een vliegshowtje weg. Na al dobberend nog een 
havik, een aantal zeilende buizerden en een bruine kiekendief te hebben gezien keerden weer 
terug richting Zwolle. Op zo’n terugweg verslapt dan de aandacht en zoals aan het einde van 
bijna  iedere excursie wordt er dan gezellig gekeuveld. Langs de  Vreugderijkerwaard 
verscherpte de vogelaandacht weer even omdat de zeearend hier zo’n beetje een vaste plek 
heeft. Helaas, verder dan een aantal tapuiten die op weg naar het zuiden een rustplekje in een 
boompje hadden gevonden kwamen we niet.  
Om 17.00 uur werd weer in Zwolle aangemeerd na een, natuurlijk mede door de prima 
weersomstandigheden, prachtige en vogelrijke dag. Afdeling Zwolle: heel hartelijk bedankt voor 
de gastvrijheid! 
Tjalling van der Meer  
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...........met de karakteristieke geknikte vleugels: de visarend ....... (foto's: John Smal en Tjalling van der Meer) 

NationaleNachtVlinderNacht 2 september 2011 
Natuurlijk deed de Vlinderwerkgroep van onze afdeling mee aan dit jaarlijks terugkerend 
fenomeen. In heel Nederland maakten nachtvlinderaars zich op voor een boeiende klus: het tellen 
en determineren van nachtvlinders. Ze worden door UV- licht, dat weerkaatst op een groot 
gespannen wit doek onweerstaanbaar aangetrokken. Vervolgens zoeken ze er en plaatsje en 
blijven doorgaans rustig zitten. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee en menige 
nachtvlinder werd dan ook bewonderd en gefotografeerd.  Niet alleen nachtvlinders worden door 
het licht aangetrokken, ook andere insecten nemen plaats. Zo troffen we enkele spinnende 
watertorren aan. Die zagen er zo onnatuurlijk glanzend uit dat ze door enkele leden aangeraakt 
werden. Maar de aaibaarheidsfactor was erg laag gezien de harde rugschilden. 
Wij hadden ons hele hebben en houden opgeslagen in het Harderbos, waar het behoorlijk nevelig 
werd. Maar de temperatuur was prima en weldra tolden de vlinders rond het licht, altijd weer 
een spectaculair gezicht. Prachtige soorten kwamen voorbij zoals: iepentakvlinder, essengouduil, 
oranje wortelboorder en witstipgrasuil. Er waren ook soorten in grotere aantallen. De bruine 
snuituil spandde de kroon met 12 exemplaren. Ook de eikenprocessierups deed het niet slecht 
met een zevental vlinders. Of we daar nu blij mee moeten zijn is een ander verhaal en mogelijk 
zullen er volgend jaar nog meer eikenbomen versierd zijn met roodwitte linten. Er waren ook 
bomen met een zoet stroopmengsel ingesmeerd, maar gek genoeg leverde dit in tegenstelling tot 
andere jaren geen enkel resultaat op. We konden er geen plausibele verklaring voor bedenken.  
Over belangstelling voor deze nachtvlinderactiviteit hadden we niet te klagen. We startten met 
veertien personen en bleven tot in de kleine uurtjes over met zeven personen. In totaal konden 
we 28 soorten noteren waarbij nog enkele vlinders niet meteen op naam gebracht konden worden. 
Een mooi resultaat voor een nazomermaand waarbij  de soortenrijkdom al aardig aan het afnemen 
is! 
Betty Dekker 

   
Alleen de nachtvlinders van het witte doek worden gedetermineerd en geregistreerd (foto's: Tjalling van der Meer) 
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Plantenexcursie Wisselse Veen 1 september 2011 
Donderdag 1 september maakten we met 6 KNNV'ers een excursie naar het Wisselse Veen. De 
wandeling begon met enige vertraging, omdat ik de Tom-Tom op Veenweg Nunspeet had ingesteld, 
in plaats van op de Veenweg  Epe. Dit was een "beetje dom", maar leverde wel een prachtig extra 
ritje over de glooiende en prachtig bloeiende heide op. De wandeling was vooral landschappelijk 
erg fraai. Helaas was er al heel veel gemaaid, zodat het voor de planten wat tegen viel. Wel zagen 
we een grote groep Putters en een bijzonder vlindertje , de appeltak. Dit vlindertje komt vooral 
in bosgebieden voor en vliegt  in twee generaties van mei tot in oktober. De rups overwintert en 
verpopt in de grond. Bij een boerderij  zien we prachtige monumentale beuken met brede 
kronen.  Hier staat ook een hooiberg behangen met klompen in allerlei maten en kleuren. In het 
landje van Jonker bewonderden  we de zeldzame blauwe knoop, die hier volop bloeit. In dit stukje 
van het Wisselse Veen, dat beheerd wordt door  de KNNV- afdeling Epe-Heerde, zijn veel 
bijzondere en zeldzame planten teruggekomen, die zich langzamerhand weer over het gehele 
gebied verspreiden. We hadden een gezellige en landschappelijk interessante excursie en het 
mooie weer, met dat prachtige nazomerlicht gaf het een extra dimensie. 
Anne-Marie Fondse 

   
....een hooiberg behangen met klompen ......... (foto's Anne-Marie Fondse) 

Genieten van duinflora uit de tijd van Thijsse 20 augustus 2011 
Het zevental deelnemers aan de plantenexcursie op 20 augustus 2011 naar de bloemrijke 
duinvalleien bij Egmond waande zich bij tijd en wijle terug in de tijd dat Jac.P. Thijsse zijn 
beroemde Verkade-albums schreef en verluchtigde met fraaie plakplaatjes. Geholpen door prima 
zonnige weersomstandigheden en gesterkt door een aan het begin van de wandeling genuttigde 
consumptie in een heuse strandtent trok het gezelschap welgemoed de duinen in.  
De aankondiging van excursieleidster Anne-Marie Fondse in het Linnaeusklokje, dat we in de 
kalkrijke duingraslanden bijzondere soorten als duingentiaan en parnassia zouden kunnen 
aantreffen werd meer dan bewaarheid.  
De jonge rugstreeppadjes met al vaag zichtbaar de bij volwassen dieren zo kenmerkende 
rugstreep, die aan het begin van de tocht het pad kruisten leverden al direct een bijdrage aan 
het ultieme natuurgevoel bij de Veluwse KNNV-ers.  
Vele plantensoorten werden door de experts aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen om ze 
op naam te kunnen brengen. Genoten werd van de vaak fraaie kleurencombinaties, die de 
plantengezelschappen lieten zien. wilde tijm, omgeven door fijndradig geel van echt walstro 
leverde een mooi kleurenpalet op. Maar zo waren er te teveel van dit soort kleurige combinaties 
om in het kader van dit sfeerverslag op te noemen. En flink uit de kluiten gewassen exemplaren 
van de uiterst giftige groene knolamaniet zorgden er voor dat ook lagere plantensoorten niet aan 
de aandacht ontsnapten.  
Gedurende de dagtocht werden tientallen hooibeestjes waargenomen, maar voor het overige 
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lieten weinig vlindersoorten zich zien. Een enkele kleine parelmoervlinder zorgde voor 
enthousiaste kreten, maar vier keer een tot de dikkopjesfamilie behorende kommavlinder spande 
de kroon. Een exemplaar van deze soort bleef ondanks dat deze ingesloten werd door een drietal 
camera’s onverstoorbaar doorgaan met nectar drinken.  
In het kraakheldere water van de kratermeertjes schoten reusachtige kikkerbeesten pijlsnel 
vanaf de walkant tussen de beschermende begroeiing. Na enige discussie werd de conclusie 
getrokken dat dit nagenoeg volgroeide kikkerlarven moesten zijn. Door hun volwassen 
kikkerachtig uiterlijk, maar nog wel in het bezit van hun staart uit het larvestadium zagen ze er 
uiterst wonderlijk uit.  
Al met al een bijzonder geslaagde excursie, die in een andere jaargetijde zeker nog eens 
herhaald zou moeten worden. Ongetwijfeld kan dan genoten worden van een ongekende 
orchideeënpracht. De talrijke bruine uitgebloeide bloemstengels, die we in de natte valleien van 
de Reggers zagen schiepen de nodige verwachtingen. 
Harm Werners 

   
.....wilde tijm, omgeven door fijndradig geel van echt walstro..... (foto's: Anne-Marie Fondse) 

Vlinderexcursie Roggebotzand 18 augustus 2011 
Het was druk in de polder op de doordeweekse donderdagmiddagexcursie naar het 
Roggebotzand. Het verkeer stond in het teken van Lowlands. Twee auto’s met elk vier personen 
hadden daar echter geen boodschap aan en brachten een verkeersleider tot wanhoop. Hij liet 
zich dan ook theatraal op de grond vallen toen we vertelden dat we linksaf moesten richting 
Kampen. Na een omleiding bereikten we eindelijk onze bestemming en gingen een libellenroute 
lopen. Helaas zagen we weinig libellen; voor de zoveelste keer dit seizoen gooide het weer roet in 
het eten; amper 20 graden en zwaar bewolkt weer. Toch konden we nog wel een aantal 
vlindersoorten noteren waaronder bonte zandoogjes, klein geaderde witjes, atalanta, dagpauwoog 
en landkaartje. Van deze laatste soort vonden we ook rupsen, die groepsgewijs op een 
brandnetelblad zaten te stuiptrekken. Dit deden ze om belagers zoals vogels af te schrikken. 
Opvallend waren de vele vliegen en zweefvliegen op bloeiend pastinaak dat in grote aantallen 
voorkwam tijdens de route. Al met al een geslaagde excursie waarbij ondanks het sombere weer 
nog genoeg insecten te bewonderen waren. 
Betty Dekker 
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Van deze laatste soort vonden we ook rupsen, die groepsgewijs .............(foto's: Betty Dekker) 

Wandelexcursie landgoed Groot- en Klein Bylaer 13 augustus 2011 
Wij vertrekken met onze groep vanaf de parkeerplaats bij klein Bylaer bij een bewolkte hemel. 
Gelukkig is het niet koud.  We lopen over bospaadjes en al snel worden we verrast door een 
uitzicht over een heide en een waterplas.  Hier groeit ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw. 
Ook zien we hier een witte mutatie van de struikhei. Verderop loopt een pad dwars over de hei en 
komen we vlak langs een flink ven, waarin fraai bloeiende adderwortel groeit. Ook zien we de 
egelboterbloem, waternavel, wolfspoot en de waterpeper. Ik vroeg mij af waarom  deze zo heet, 
dus heb ik hem geproefd. Ik begrijp het nu! Scherp, maar lekker. 
We maken een bocht en komen op een vlonderpad dat over de hei loopt. Hier zien we allemaal 
levendbarende babyhagedisjes, die zo wat warmte proberen op te vangen. Nog wat verder komen 
we langs een groot ven, waar wilde eenden in zwemmen. Hier zien we het zwart tandzaad en grote 
waterweegbree. Met een bocht gaan we weer terug, waar het hondje dat met ons mee wandelt 
een dode hazelworm vind. Er mist een stukje van zijn staart, maar het hondje kijkt onschuldig. 
Dan vinden we ‘heksenboter’. Ik krijg te horen dat dit kan lopen. Nou ja, niet echt, maar het 
verplaatst zich door te groeien. En ook dat wetenschappers discussiëren of het een paddenstoel 
of een ander organisme is. Aan het einde van de wandeling ontmoeten we nog een oud-werknemer 
van het landgoed, die ons langs het pad de echte gulden roede aanwijst. 
En dan zijn we weer terug bij de parkeerplaats waar we begonnen zijn. Precies op tijd voor het 
gaat regenen. 
Gerda Kieft 

   
........... levendbarende babyhagedisjes, die zo wat warmte proberen op te vangen........ (foto's: Anne-Marie Fondse)  

Dagvlinderexcursie De Brand 16 juli 2011 
Hoewel het weer anders deed vermoeden -we reden in de regen richting Zuid-Brabant- werd het 
op zaterdag 16 juli een aangename dag met veel vlinderwaarnemingen. Met z’n zessen trokken we 
al speurend door het vochtige graslandgebied. Het bont zandoogje spande de kroon met 26 
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exemplaren. Maar ook het groot dikkopje, koevinkje en klein geaderd witje kwamen we 
regelmatig tegen. Ronduit prachtig waren de enkele oranje zandoogjes, een soort die in onze 
omgeving niet voorkomt. Daarnaast zagen we vele andere insectensoorten. Vooral verschillende 
soorten smalboktorren, maar ook leuke nachtvlindersoorten zoals de breedbandhuismoeder en 
het rozenblaadje. Omdat het deze dag grotendeels bewolkt was lieten de insecten zich 
gemakkelijk fotograferen doordat ze stil zaten.  Helaas zagen we geen grote weerschijnvlinder 
of kleine ijsvogelvlinder. Maar het grote aanbod van andere vlinders en insecten maakte dat 
gemis meer dan goed! 
Het was grappig om te zien hoe er in het hele gebied babypadjes en bruine kikkertjes 
rondsprongen. Af en toe zagen we ook de volwassen dieren.  
We eindigden onze tocht aan het einde van de middag bij de  De rustende jager voor een lekker 
stuk taart met een drankje. Inmiddels trok de lucht helemaal dicht en begon het te regenen toen 
we weer in de auto’s stapten voor de terugreis. Wat hadden we een geluk gehad met het weer! 
Betty Dekker 

   
Het oranje zandoogje, een soort die in onze omgeving niet voorkomt (foto's: Harm Werners) 

Fietsexcursie Ronde Huis en Waskolk 7 juli 2011 
Op 7 juli gingen we verrassend genoeg (er hadden zich slechts drie mensen aangemeld) 
uiteindelijk nog met acht deelnemers op de pedalen door de Veluwse bossen richting het Ronde 
Huis. Al gauw stopten we dankzij Ati voor een wapendrager, een nachtvlinder, die vermoedelijk 
net uit de pop, omhoog was gekropen langs een boomstam. Dit fenomeen werd uiteraard dankbaar 
digitaal vastgelegd. Doordat Henk Dekker zich bij ons had aangesloten kregen we veel informatie 
over alles wat groeit en bloeit. Zo ontdekten we verschillende mossoorten waaronder glanzend 
platmos, groot laddermos en het bekende kussentjesmos. Haarmos, wat door veel mensen 
onterecht sterretjesmos wordt genoemd, dankt zijn naam aan de sporenkapseltjes. Trek het 
kapje eraf en de haartjes komen te voorschijn.  
We keken ook omhoog langs de stekelige stam en takken van de Chistusdoorn (een Robiniasoort) 
en zagen dat de lucht steeds blauwer werd. Dat was nu weer net goed voor vlinders en libellen 
die er genoeg rondvlogen. Grote dikkopjes, klein geaderde witjes, boomblauwtjes, 
houtpantserjuffers, azuurwaterjuffers, viervlekken en grote keizerlibellen fladderden langs de 
twee vennen. Piepkleine bruine kikkertjes en gewone padjes baanden zich een weg door het gras, 
waar we en passant werden gewezen op bochtige smele en tandjesgras. Door het vochtige weer 
van de afgelopen tijd waren er al paddenstoelen en de roodbruine slanke amaniet kwamen we 
verschillende keren tegen. 
Bij de Waskolk zagen we de vlinders waar we op gehoopt hadden; enkele heideblauwtjes, zowel 
mannetjes als vrouwtjes. Verder vielen de vele mestkevers op, al dan niet voorzien van mijten. Na 
de lunch fietsten we door naar de Bijentuin van Nunspeet, die een wel heel weelderige aanblik 
bood. Ook hier weer voldoende insecten op de vele soorten bloeiende bloemen. Zo kwam er nog 
even een eikenpage voorbij. In het heldere drinkvijvertje voor de bijen lagen aanvankelijk 
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roerloze larven. Soms bewogen ze even als schichtige visjes door het water. Het bleken de larven 
van een salamander te zijn, te herkennen aan de uitwendige kieuwen. Vermoedelijk ging het hier 
om de larven van de kleine watersalamander, maar zeker weten doen we dat niet.  
Al met al een zeer geslaagde excursie dankzij de zon, de excursieleiders Ati en Betty, maar 
vooral  door de boeiende uitleg van Henk Dekker en de geïnteresseerde excursiedeelnemers.  
Betty Dekker 

   
............. een wapendrager, een nachtvlinder.........(foto's: Ati Vijge) 

Vliegend hertenexcursie Vierhouten 4 juli 2011 
Jaren terug vertelde een ondernemer uit Vierhouten mij dat hij regelmatig dode vliegende 
herten aantrof in het laantje achter zijn woning. Niet alleen een mooi en smeuïg verhaal voor 
iemand die nog nooit een vliegend hert had gezien, maar zelfs ook aantoonbaar bewezen met 
meerdere dode exemplaren in een heuse koekjestrommel. Toen ik dit verhaal enkele maanden 
terug memoreerde aan Ati en Annemarie ontstond het idee zelf ook eens op onderzoek uit te 
gaan. Zo gezegd zo gedaan. Op 4 juli werd een excursie ingelast en vertrokken we met 7 
personen aan het begin van de avond richting Vierhouten.  
De omgeving van het adres van de betreffende ondernemer werd aan een onderzoek 
onderworpen, het laantje werd bezocht, eikenbomen afgespeurd en dood hout omgedraaid. 
Resultaten bleven echter uit. Totdat een van de deelnemers plotseling uit het pas geklepelde 
gras van een berm het achterlijf van een grote kever zag steken. Bij nader onderzoek bleek het 
een restant te zijn van een (waarschijnlijk dood gemaaid) vliegend hert, een vrouwtje zo bleek 
bij nader onderzoek. Ook al was hij (of eigenlijk een zij) dood, toch werd het koploze lichaam 
uitgebreid gefotografeerd en bewonderd. Goed dat er fotografen aanwezig waren want dat 
betekend immers dat we vaak langer op een plek blijven hangen en dat resulteerde er dit keer in 
dat we ook een levend exemplaar ontdekte dat enkele meters verder op, op zo’n twee meter 
hoogte op een eikenboom zat. De jubelstemming kwam er goed in en opnieuw werden de 
fototoestellen te voorschijn gehaald. Uiteindelijk vervolgde we onze wandeling en bleven we 
verderop een tijd lang wachten op de invallende duisternis in de hoop nog een exemplaar te 
spotten. Dit mocht echter niet lukken dus liepen we weer terug naar de geparkeerde auto’s. Daar 
aangekomen zagen we zo rond kwart over 10 alsnog in het half duister een vrouwtje vliegend hert 
enkele meters boven ons hoofd een rondje vliegen. Een mooie afsluiting van een onverwachts 
uitstapje.  
Binnenkort nog eens kijken? Hou het gastenboek maar in de gaten. 
Peter Pfaff 
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.......op zo’n twee meter hoogte op een eikenboom..... (Foto;s: Peter Pfaff) 

Excursie Cortenoever 2 juli 2011 
Op zaterdagmorgen kwamen enkele NW-Veluwenaren bij het akkerreservaat Cortenoever aan. 
Daar zagen we leuke soorten  w.o. grote klaproos, groot spiegelklokje, rood guichelheil, aardaker 
en late ogentroost. Naast de akker  slingerden zich heggenrank en bosrank door de hogere  
groenstrook heen. De grote brandnetels die daar ook  groeiden waren grotendeels overwoekerd 
door het groot warkruid. Daar stonden ook  avondkoekoeksbloem, berenklauw, dolle kervel, 
knolribzaad  en andere soorten. Stippelmotten en zwartsprietdikkopjes vlogen daar langs of 
zaten te zonnen. 
Na de lunchpauze volgden we het laarzenpad. Daar stonden  o.a. sikkelklaver, kruisdistel, 
veldlathyrus en zilverschoon. De aanwezige morgensterren deden hun naam eer aan met hun 
gesloten bloemen. De kleine vuurvlinder en het landkaartje fladderden daar. We deden die dag 
veel aan sport en klommen via houten opstapjes over schrikdraad heen. Verderop vonden we geel 
walstro en twee bloeiende walstrobremrapen en aardakers. Koevinkjes en boomblauwtjes waren 
daar langs de groene randen te zien waar ook grote groene sabelsprinkhanen te zien waren plus 
één bramensprinkhaan. Hans ontdekte achter een plek met poelruit een overwoekerde roeiboot. 
Het wegtrekken van die begroeiing leverde een wespennest op dat daarin verborgen had gezeten. 
Aan het eind van de route zagen we ruige weegbree, cvipreswolfsmelk, knikkende distel en 
veldsalie. Kortom, een geslaagde, gevarieerde excursie. 
Annemarie Kooistra 

   
Verderop vonden we .............en aardakers (foto's: Ati Vijge) 

Avondexcursie Landgoed Slichtenhorst, Klein Ehrental en de Bunt 29 juni 2011  
De excursie begon met  enig oponthoud omdat er in Harderwijk geen excursiedeelnemers waren 
en ik daar stond te wachten zonder auto. Dus ik snel naar huis gereden en daar naar het huis van 
Hans en Annemarie gebeld met  het idee dat misschien de dochter thuis was. Dit bleek zo te zijn 
en die heeft mij het 06 nummer van Annemarie gegeven. Deze gebeld en gevraagd of ze wilde 
wachten tot ik met de auto in Ermelo was . Dus vertrok de excursie een kwartier later dan 
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gepland uit Ermelo. 
Via een toeristische route naar de excursiebestemming vertrokken en terwijl we daar stonden  
stopten Lucie en Henk van het IVN Nijkerk die daar ook wilde gaan wandelen. Deze hebben zich 
dus bij ons aangesloten.  Met 9 personen  zijn we de wandeling gestart over de landgoederen. 
Deze landgoederen zijn particulier bezit en liggen tussen Nijkerk en Voorthuizen bij het 
buurtschap Driedorp aan de Slichtenhorsterweg. Eeuwen geleden behoorden de landgoederen toe 
aan een klooster en nu aan de familie Leeuwen-Boomkamp. Op het landgoed staat een aantal 
boerderijen en zelfs is er een particuliere begraafplaats van de familie waar nog steeds 
familieleden begraven worden. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. 
Het is een gebied met akkers, weilanden afgewisseld met bos en een vochtig heideterreintje. Al 
met al een leuk gebied om te wandelen. We hebben  planten gekeken en deze op naam gebracht . 
Vooral de familie van de schermbloemigen leverden nogal wat hoofdbrekers op.  Fluitekruid en 
berenklauw kennen we allemaal wel maar dan de rest. Bij anders soorten heb ik de nodige 
ezelbruggetjes verzonnen om het maar te onthouden wat voor plant het was. Zo heeft 
bosveldkers 6 meeldraden en kleine veldkers 4 meeldraden Dit komt omdat er meer bomen in het 
bos staan. Moerasklaver heeft een holle stengel omdat het lucht moet halen als hij in het water 
staat. Ook kwam de tachtigjarige oorlog voorbij om kale jonker en Spaanse ruiter uit elkaar te 
houden. Kortom veel geleerd maar ook veel gelachen. Verder zagen we  op het vochtig 
heideterreintje veenpluis en kleine zonnedauw. Ook schijnen er in het gebied nogal wat vlinders 
voor te komen. We hebben klein koolwitje en klein geaderd witje en de gerande spanner gezien. 
Ook zagen we hazen en boerenzwaluwen en hebben we de koekoek gehoord. 
Al met al een leuke en gezellige excursie. Erg leuk initiatief deze avondexcursies in de zomer en 
Annemarie bedankt voor het wachten en de leuke excursie. 
Michiel de Vries 

Nachtzwaluwenexcursie Ermelosche Heide 21 juni 2011 
Dankzij de grote publiciteit in lokale bladen was de belangstelling bij de schaapskooi aan de 
Drieerweg voor de nachtzwaluwexcursie best wel groot (ca. 20 deelnemers).  
Direct bij het begin zagen we in het laatste  zonlicht op een paaltje bij de Schapedrift een 
mannetje gekraagde roodstaart duidelijk zitten. Rond de schaapskooi vlogen veel 
boerenzwaluwen en ook veel vleermuizen rond.  De wandeling die we gingen lopen was dezelfde 
route als de 10 - 10 - 10 excursie, maar dan nu alleen om 10 uur. De Veluwse heideschapen zagen 
er geschoren wel een beetje magertjes uit. Veel lammeren probeerden nog een slokje 
moedermelk te bemachtigen voor het slapen gaan. Overal in de omgeving van de schaapskooi 
sprongen de konijnen weg.  
Het beloofde een prachtige (warme) nacht te worden. Door het bos lopend hoorden we plotseling 
een vreemd geluid, door Nico herkend als de roep van een houtsnip. “Die zien we straks wel 
vliegen”, en dat klopte ook. Op de rand van bos en heide stopten we even en we hoorden (terwijl 
het nog behoorlijk licht was) het zachte gesnor van een nachtzwaluw. Toen ik mijn recorder met 
nachtzwaluwgesnor aanzette kwam de vogel op ons af en begon voortdurend cirkels om ons en de 
bandrecorder te draaien. Kennelijk wilde die nachtzwaluw wel even weten welke indringer er zijn 
territorium was binnengekomen. De vogel ging voortdurend in de directe omgeving op een boom 
geluid maken. Ook zagen we de vogel af en toe een duik maken om een nachtvlinder te 
verschalken. Korte tijd later voegde een tweede nachtzwaluw zich bij het gebeuren. Plotseling 
verscheen er een vos op het pad die kennelijk wel trek had in een mals konijntje. In de verte 
hoorden we ook de roep van een bosuil; in de zomer is dat niet zo vaak te horen. Toen we op het 
hoogste punt van de heide waren gekomen hoorden we ook gesnor van een nachtzwaluw ver weg 
uit een totaal andere richting. Om elf uur kwamen we weer bij de schaapskooi aan, het viel ons op 
dat het toen overal vrij stil was geworden. Een succesvolle wandeling omdat de nadruk was gelegd 
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op het waarnemen van de (vrij) zeldzame nachtzwaluwen.  
Hans Fondse 

   
Schaapskooi Ermelosche Heide en nachtzwaluw (foto's: Tjalling van der Meer en Google - birdphoto.nl) 

Vogelexcursie Strandgaperweg in de Flevopolder 11 juni 2011 
Het was de bedoeling om deze dag naar Tholen te gaan om de vogels in en bij de Oosterschelde 
te gaan waarnemen. Helaas waren de weersvoorspellingen voor dit gebied met harde wind en 
buien niet erg uitnodigend om de grote autorit te gaan maken. Zeker omdat het om wandelingen 
over zeedijken gaat is wind en regen niet erg gunstig. Gemeenschappelijk werd besloten om 
Tholen voor een andere keer te bewaren en dicht bij huis, in de Flevopolder langs de 
Strandgaperweg, de vogels op te gaan zoeken. Omdat deze polderweg voor auto's is afgesloten is 
het een geschikte route om de vogels in het riet waar te nemen. Onze verwachting is zeker niet 
teleurgesteld. 
Direct al hoorden en zagen we op struikjes en paaltjes de hier (tegenwoordig) veel voorkomende 
blauwborstjes. Ook was de roodborsttapuit goed zichtbaar bij een hek waar dit vogeltje 
kennelijk een nest had gemaakt. In de rietstroken langs de Strandgaperweg zijn overal veel 
rietvogels te horen en te zien: kleine karekiet, rietzanger en rietgors. 
Aan het eind van deze weg ligt een vrij grote plas met kleine eilandjes waar kluten, visdiefjes en 
kokmeeuwen broeden. Tot onze verbazing zagen we op de plas een paartje van de geoorde fuut, 
het mannetje in het prachtige zomerkleed met de kenmerkende rode ogen.  Een rondlopende 
vogel met wat groene poten werd door mij aangezien voor groenpootruiter (dat kan daar 
overigens wel), maar bij nadere beschouwing bleek het om een vrij groot jong van een kluut te 
gaan. Voor alle vogels geldt dat de nog net niet volwassen jongen het herkennen wel moeilijk 
maken. Bij het lopen rond de plas zagen we in een rozenstruik prachtig een mannetje grauwe 
klauwier zitten. 
Op de terugweg naar de geparkeerde auto's begon de lucht al vol te raken met donkere luchten 
die de zware buien aankondigden. 
Hoewel de excursie naar Tholen niet doorging toch een heel waardevolle vogel excursie.  
Hans Fondse 

   
Kleine karekiet en rietgors (foto's: Tjalling van der Meer) 
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Plantenexcursie Voorlanden Oostelijk-Flevoland 8 juni 2011 
Op 8 juni j.l. stond er een determinatie-avond van de Plantenwerkgroep op het programma. Naar 
de Voorlanden? Maar waar is dat? Nieuwsgierig geworden zijn we meegegaan. En daar hebben we 
geen spijt van gehad. Anne-Marie Fondse vertelde, dat er grond uit de vaargeul opgespoten was, 
waardoor er een mooie diversiteit was ontstaan. We liepen nog geen 100 meter of Nico hoorde al 
een blauwborst. Sommigen van ons hebben dit leuke vogeltje ook daadwerkelijk gezien. Maar we 
kwamen voor de plantjes! Bezemkruiskruid; het bloeide nog niet en dan is determinatie altijd 
lastig. Verder zagen we rietorchissen, bijenkorfjes en blauw walstro. Op een paar meter van de 
vloedlijn was een sloot gegraven. Wat de betekenis hiervan is, was ons niet duidelijk. Maar er 
groeide wel aarvederkruid en doorgroeid fonteinkruid in en dat zien we ook niet elke dag!! Heen 
of zeebies groeide langs de waterkant; met z’n schitterende bloeiwijze. Nico zag en hoorde nog 
de groenpootruiter. En Harm en Henk scoorden hun eerste distelvlinder van dit jaar. Hans 
Fondse was helemaal idolaat van een paartje krooneenden. Het mannetje dook telkens onder om 
zijn vangst aan het vrouwtje aan te bieden. Leuk! Het was een gezellige en interessante avond 
geworden. 
P.S. De Voorlanden kunt u vinden als u vanuit Harderwijk het Randmeer overgaat. Op de eerste 
rotonde gaat u rechts af. Bij de volgende rotonde rijdt u recht door. Na ongeveer 150 meter 
gaat u rechts de dijk op(de Harderdijk). Let op: het parkeren kost wel 4 euro. 
Lucie en Henk 

   
Welke plant is dit? en rietorchis (foto's: Ati Vijge en Tjalling van der Meer) 

Plantenexcursie Leemputten 4 juni 2011 
Zaterdagmiddag 4 juni hielden we met 24 deelnemers o.l.v. Cees Both 
een excursie naar de Leemputten. Cees verheugde zich er op om dit als 
medeoprichter van de afdeling voor ons te doen. Hij heeft oog voor 
detail  en wil de schoonheid van de natuur ook op micro-niveau 
uitdragen. Uit een rugzak kwam een kartonnen eierdoos. Ik dacht nog, 
we gaan net als in 1971, de zonnedauw voeren. Maar nee, in deze doos 

zaten loupes om uit te delen, om zo gedetailleerd mogelijk te kunnen kijken. 
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Behalve Cees waren er nog enkele deelnemers die heel goed bekend waren met het gebied en die 
ook feilloos de plantjes wisten te vinden. We zagen een enkel plantje knollathyrus, liggende 
vleugeltjesbloem, Spaanse ruiter, welriekende nachtorchis, gevlekte orchis en beenbreek. Cees 
heeft een bijzondere voorliefde voor de zeggesoorten. Met loupjes bekeken we de blonde zegge, 
de blauwe zegge, de late en lage zegge, (die nu geelgroene en dwergzegge heten) en de vlozegge. 
Dit lijstje is natuurlijk lang niet compleet. Er is zo veel te zien in de Leemputten.  
Het was die middag erg warm en de Leemputten hadden duidelijk te lijden onder de droogte. Het 
noodweer van zondag zal de Leemputten goed gedaan hebben. Ik denk nog met genoegen terug 
aan deze gezellige excursie met Cees, waarin de plantenstudie zo centraal stond. 
Anne-Marie Fondse 

   
We zagen onder andere beenbreek (foto's: Anne-Marie Fondse en Tjalling van der Meer) 

Hemelvaartweekend Niel 1 tot en met 5 juni 2011 
Het 29e Hemelvaartweekend in het 40-jarige bestaan van onze afdeling op rij. We verbleven dit 
jaar in Buitenverblijf Landleven in Niel, niet ver van Nijmegen. Niel is een van de kleine dorpjes 
in het Naturschutzgebied "Die Düffel". Het gebied is volgens informatie op de website "een  
uniek overstromingsgebied van de Rijn. Het weidelandschap wordt gekenmerkt door knoestige 
knotwilgen, heggen, rijen populieren en grasland met fruitbomen. Ook kan men er enkele 
zeldzame dieren aantreffen zoals wulpen, grutto's en kieviten". Inderdaad: heggen en houtwallen 
met tal van zangvogels benadrukten het landschap. Een typisch gevoel gaven de borden 
"Naturschutzgebiet" en "Naturschutzlandschaft" in combinatie met de geur van mest toch wel. 
Maisvelden waren volop aanwezig. Een enkele kievit gezien en een enkele wulp gehoord.  Met de 
Nederlandse bezuinigingsdiscussies van de afgelopen periode in gedachten stemde dit toch wat 
zorgelijk. Is dit het voorbeeld van agrarisch natuurbeheer? 

   
Uitzicht vanaf Buitenverblijf Landleven en bezoek Kranenburger Bruch (foto's: Tjalling van der Meer) 

Nadat een aantal van ons op woensdag de omgeving al wat had verkend gingen we 
donderdagmiddag op excursie naar het Kranenburger Bruch, één van de laatste stukken laagveen 
in het stroomafwaarts gelegen deel van de Niederrhein dat in 1985 tot beschermd natuurgebied 
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werd verklaard. Na een wandeling in het gebied met een bloemrijk landje en zicht vanuit de 
vogelhut op de veenplas lieten onder andere de ijsconsumpties bij de plaatselijk horeca zich goed 
smaken. 
Daarna was het werken geblazen. De commissie had een tochtje met de draisine bedacht, een 
railvoertuig met mechanische voetaandrijving dat in 1842 door Karl Drais werd uitgevonden. Een 
tocht van 10 kilometer over historische rails van Kranenburg naar Kleef, maar na de eerste 10 
kilometer moet je dus ook weer terug. Teamwerk met behalve bij toerbeurt over de rails fietsen 
ook met spoorbomen en stoplichten bedienen! 
De vrijdag was bestemd voor een wandeling in de Millingerwaard, het omvangrijke 
natuurontwikkelingsgebied met onder andere ooibossen en rivierduinen aan de Waal. Het was 
warm zodat de uitgezette Galloway-runderen en Konikpaarden zich schuil hielden in de ooibossen. 
Vanuit de vogelhut die zich met het waterpeil beweegt zagen we een vijftiental paren zwarte 
sterns die voor het nest gebruik maken van de vlotjes in het water.  In een nabijgelegen plas 
scharrelden twee lepelaars hun kostje bij elkaar. Wanneer je naar het door de droogte lage 
waterniveau van de plassen keek, is het bijna niet te geloven dat de Millingerwaard bij hoge 
waterstanden helemaal onder kan lopen.  

   
Waar blijven ze: fietsen op de draisine en de broedende zwarte sterns (foto's: Tjalling en Ellen van der Meer) 

De zaterdag was weer de gebruikelijke fietsdag met een tocht van zo'n 44 kilometer langs de 
ooievaarsroute met verschillende bezette nesten. De tocht voerde ons via het eerdergenoemde 
Naturschutzgebiet met verschillende zingende nachtegalen langs de route door de 
Millingerwaard naar het bezoekerscentrum De Gelderse Poort bij Tolkamer waar werd 
gepauzeerd. Het was niet alleen erg warm maar er moest ook nog eens stevig getrapt worden 
over de dijk langs de Rijn om Kleef te kunnen bereiken. De bedoeling was daar de tuinen bij het 
oude slot te bezoeken. Helaas, het oude slot was er wel maar de tuinen niet. Die bleken zich bij 
een ander buiten te bevinden. Deze teleurstelling werd echter ruimschoots goed gemaakt door 
het heerlijke ijs bij het Italiaanse restaurant in de nabijheid. 
Het prachtige warme weer kon natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Het is bijna traditie dat 
Hemelwaartweekenden eindigen met een donderbui. Zondagmorgen was het al zover zodat het 
programma wat moest worden aangepast. Door de regen verviel de excursie naar de Duivelsberg 
en werd vervangen door een bezoek aan de barokke tuinen van de Kleefse stadhouder van Johan 
Maurits van Nassau-Siegen die op zaterdag waren gepland. 
Na de middagmaaltijd kwam er een einde aan dit 29e gezamenlijke Hemelvaartweekend dat zoals 
vanouds weer erg gezellig was. Toch was er enig onderscheid met andere weekenden: het 
terrasgehalte met ijs en taart was dit weekend behoorlijk hoog. Dat is natuurlijk het risico 
wanneer de grens wordt verlegd naar Duitsland met bv. tortenspezialitäten. Het warme weer 
deed de rest!   
Tjalling van der Meer 
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Afdelingsbijdrage aan Schaapscheerdersfeest bij Schaapskooi Ermelo 4 juni 2011 
Niet direct een excursieverslag maar wel een verslagje van een activiteit van de afdeling. Nadat 
onze afdeling de KNNV op 24 mei jl. al presenteerde tijdens de manifestatie in de 
Arkemheenpolder  ter gelegenheid van "100 jaar vogels ringen" werd de afdeling door Nico  
Hoogteyling en Lex Groenewold met de afdelingsstand vertegenwoordigd tijdens het 
schaapscheerdersfeest bij de Ermelose schaapskooi. Er was veel belangstelling voor onze stand. 
Het is ook een bekend gegeven dat heel veel mensen uit onze omgeving het bestaan van de KNNV 
niet kennen zodat enkele standactiviteiten per jaar  geen overbodige luxe is. 
De 4e juni viel samen met het Hemelvaartweekend van onze afdeling zodat deze activiteit werd 
uitgevoerd door twee leden van het bestuur van de afdeling. De coördinatie van de 
promotieactiviteiten van de afdeling bestaat maar uit een persoon. Er is al heel veel geregeld. 
Wie komt de Promotiewerkgroep versterken voor de (mede)coördinatie van in het bijzonder de 
standactiviteiten? 
Tjalling van der Meer 

   
Vogels ringen op 24 mei 1911 en stand Schaapscheerdersfeest (foto's: Tjalling vd Meer en Nico Hoogteyling) 

Van Boompjesbeek tot Bloemkampen 29 mei 2011 
Niet alleen floristen kwamen volop aan hun trekken tijdens de plantenexcursie op zondagmiddag 
29 mei. Er viel zoals was te verwachten in het gebied van de Hierdense Poort op natuurgebied 
van alles en nog wat te beleven. Nadat onze gids, Anne-Marie Fondse, in het openingspraatje voor 
de niet ingewijde deelnemers haarfijn de betekenis van de KNNV uit de doeken had gedaan 
begon onder winderige en bewolkte omstandigheden de excursie bij het bruggetje over de 
Hierdense Beek, alhoewel dit beekdeel bij de inwoners van Hierden bekend staat als 
Boompjesbeek. Deze vierde naam van de daarnaast ook als Leuvenumse en Staverdense beek 
bekend staande stroom (met een lengte van 23 kilometer de langste laaglandbeek van de Veluwe) 
kregen we te horen van een Hierdense deelnemer. Van hem vernamen we eveneens dat de 
landerijen in vroeger tijden gelijkelijk onder de boerenzonen verdeeld werden. Op die manier 
ontstonden smalle stukken land, die “slagen”genoemd werden. Deze Hierdense slagen konden 
rondom met de zeis gemaaid worden.   
Naarmate de middag vorderde en we via de Waterweg en de Munnekesteeg op het vlonderpad in 
het broekbos van de Bloemkampen waren aangekomen werkten een steeds dominanter aanwezig 
zonnetje en luidkeelse vogelzang duidelijk sfeerverhogend. Nadat we al hadden kunnen genieten 
van niet alledaagse botanische vondsten als veldlathyrus, ratelaar, echte koekoeksbloem, 
vijfvingerkruid en moeraskartelblad werden de gehoororganen gestreeld door fitis en zwartkop. 
Een koekoek gaf al roepend van zijn aanwezigheid blijk. Ook de insectenliefhebbers kwamen aan 
hun trekken want de zonnestralen wekten zowaar enkele vlinders als een klein geaderd witje en 
enkele kleine vossen tot leven. Forse libellen als een glassnijder, mannetje grote keizerlibel, dito 
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platbuik en een viervlek  werden bewonderd. Daarnaast werden ook fraaie rupsen als rietvink en 
donsvlinder waarderend bekeken. Bij de poeltjes in het gebied hipten piepkleine paddenlarven 
rond, die de metamorfose bijna voltooid hadden. Eveneens hipte er een paartje graspiepers, maar 
deze vogeltjes werden waarschijnlijk een beetje nerveus omdat we onbedoeld naar hun zin iets 
te dicht het nest waren genaderd. De excursieleidster oogstte allerwegen bewondering door 
feilloos de moeilijke biezensoorten aan de rand van de poel op naam te brengen. Mede dank zij 
haar konden we genieten van een uiterst aangename excursie. 
Harm Werners 

   
Kijkje bij de "libellenplas" en ratelaar (foto's: Tjalling van der Meer) 

'Aarrrrrdappels schillen voor Jan de Bie' 14 mei 2011 
Hieronder het verslag uit De Stentor van onze jubileumvroege vogelzangexcursie door Nils ten 
Brinke  
HARDERWIJK - "Vogels zingen vooral 's ochtends vroeg omdat de lucht dan ijler is en de zang 
verder draagt", duidt Nico Hoogteyling van de veertigjarige KNNV zaterdagochtend in alle 
vroegte voor een gehoor van bijna dertig in vogelgeluiden geïnteresseerde wandelaars. Het is net 
zes uur geweest. "Maar eigenlijk zijn we al een beetje laat. Weten jullie welke vogel als eerste 
gaat zingen? Het roodborstje. Die zit vaak als het nog donker is op de lantaarnpaal." De route 
voert via de Hortus naar het volkstuinencomplex naar het Wolderwijd. 
Aandachtig bestuderen de luisteraars aan de rand van het volkstuinencomplex een kaartje met 
daarop ezelsbruggetjes om vogelgeluiden toe te schrijven aan het juiste vogeltje. Roodborstje is 
als een bandrecorder die snel wordt teruggespoeld. "Een zanglijster zegt: Kiss me, kiss me, do it 
quick".  
Veel van de ezelbruggetjes lijken aan de fantasie ontsproken, maar wie goed luistert, merkt dat 
de ezelsbruggetjes fonetisch de vogeltaal volgen.  
Terwijl de eerste marktkooplieden bij de Smeepoortenbrink kun kratten uit de wagens halen, 
brengt een houtduif een droge tragische boodschap. "Mijn opoe is dood, mijn opoe is dood", zo 
parafraseert Hoogteyling. De boomkruiper heeft echter een positief bericht dat ie er 
razendsnel en op hoge toon uitbrengt. "Voor mij is die ook nieuw, maar hij zegt: "De dure tied is 
veurbie." 
Een krantenjongen met dopjes in zijn oren kijkt verbaast naar al die wat oudere in sportieve 
outdoorkleding gestoken vroege vogels die met verrekijkers naar bomen staren. 
Vroeger gingen de vogelexcursies van de KNNV vooral op de fiets naar het Leuvenumsebos. Maar 
in en om de stad is evenveel te genieten. Een tip, kom op tijd, Hoogteyling vertrekt graag op tijd. 
Halverwege sluiten nog meer mensen aan. "We waren om vijf over zes bij de Hortus, niemand 
meer. We hebben de hele stad afgezocht", zegt een man zichtbaar opgelucht.  
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Vogels uiten zich niet alleen met zang, ze hebben ook verschillende soorten van roepen, legt 
Hoogteyling uit. En niet elke vink klinkt hetzelfde. Dat wil niet zeggen dat het leren duiden van 
vogelgeluiden moeilijk is. "Als ze net als liedjes op de radio gedraaid zouden worden, zouden 
mensen ze veel sneller en makkelijker onthouden", is de stellige overtuiging van Hoogteyling. 
Titelnummers zijn er dankzij de ezelsbruggetjes van de KNNV in ruime mate voorhanden. De vink 
zingt over 'Aarrrrrrrrdappels schillen voor Jan de Bie', de Tjiftjaf roept zijn eigen naam 
afgewisseld door een pauze van de drummer die met zijn voeten het ritme vasthoudt. De 
roodmus kirt 'Please tot meet you here'.  

   
....welke vogel het eerst gaat zingen? (foto's: Tjalling van der Meer) 

Op zoek naar het onderwaterleven 11 mei 2011 
Deze avondexcursie met zeven personen was een zoektocht naar amfibieën, hun larven en wat we 
verder zowel in en nabij het water tegen konden komen. Inderdaad, het ging om onderwaterleven, 
vogels en planten in de omgeving van poelen op particuliere terreinen in de omgeving van Ermelo 
en Putten. Alle gegevens werden ijverig door Betty Dekker genoteerd en later door Peter Pfaff, 
die ook de toestemmingen bij de particulieren had geregeld, vermeld op "Tel mee" en aan de 
terreineigenaren ter beschikking gesteld. Het accent van de excursie lag echter op het 
onderwaterleven. 
We bezochten eerst een poel in Telgt. Opvallend was hier het enorme aantal libellenlarven. 
Daarnaast vonden we hier de geelgerande waterkever. Daarna was de gracht Horsterzoom aan de 
beurt. Hier ondere andere muskusrat, groene en bruine kikker. Heel leuk was de vondst van maar 
liefst vier staafwantsen voor velen een onbekende soort die overigens ook niet zo vaak wordt 
gevonden. Het zijn net wandelende takken. Het is een beetje typische gedachte dat deze soort, 
evenals waterkevers en rugzwemmers, ook kan vliegen. Tenslotte werd een poel bij een boerderij 
op Horst aan een onderzoekje onderworpen. Hier vonden we bruine kikker en vele larven van de 
gewone pad. 
Op voorstel van Peter werd afgesproken op 18 mei nog een bezoekje te brengen aan de wateren 
op het landgoed Vanenburg. Opvallend waren hier de prachtige bloemenkantjes langs de 
waterpartij. De waterstand was, mede door de droogte van de afgelopen periode, laag en de 
bodem blubberig. Veel blad op de bodem is het domein van de waterpissebed. Verder 
bloedzuigers en rugzwemmers. Boven water lieten lantaarntjes (waterjuffers) zich zien, terwijl 
enkele lakenvelders zich nieuwsgierig afvroegen wat wij daar allemaal uitspookten. 
De conclusie van deze avonden was dat de door ons bekeken poelen en wateren nu niet bepaald 
uitblonken in soortenrijkdom onder water. Zo waren er geen vissen van de partij. Het waren 
desondanks twee leuke en gezellige excursieavonden op terreintjes waar je normaal niet kunt 
komen. 
Tjalling van der Meer 
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....terwijl enkele lakenvelders zich nieuwsgierig afvroegen.....en staafwantsen (foto's: Tjalling van der Meer) 

Vlinderexcursie landgoed Oldenaller 7 mei 2011 
Met vijftien deelnemers en met fantastisch mooi weer liepen we onder leiding 
van Harm Werners het nogal droog geworden gebied van Oldenaller (aan de 
oostkant van de Putterweg) in. In de eerste plaats keken we naar de 
oranjetipvlinder die in het Linnaeusklokje en in diverse kranten ons beloofd 

was. Nauwelijks was Harm met zijn welkom klaar of de eerste oranjetip vloog direct naar hem 
toe. Op weilandjes hebben we er wel een tiental (mannetjes) gezien. Ook de vrouwtjes, die geen 
oranje vleugelpunten hebben, zagen we direct al rondvliegen. Duidelijk te zien was dan het 
verschil met andere witte vlinders zoals groot koolwitje en klein geaderd witje. Op de top van 
een struik zat een gehakkelde aurelia op ons te wachten om gezien en gefotografeerd te worden. 
Omdat het ging om de vlinders bij deze excursie werd in de eerste plaats dan ook gelet op 
vlinders en andere insecten. Waargenomen werden ook vlinders als het landkaartje, de kleine 
vuurvlinder, het bont zandoogje; van de libellen en waterjuffers zagen we platbuik, azuurjuffer 
en vuurjuffer; van de kevers onder meer de zwartkopvuurkever en de distelboktor.  
Opvallend was in dit gebied het grote aantal bosmierenhopen met zeer actieve bosmieren. 
Natuurlijk werd door ons ook naar de vogelzang geluisterd: buizerd, zanglijster, zwartkopje, fitis 
en tjiftjaf lieten zich overal horen. De wilde planten hadden duidelijk behoefte aan een 
verfrissende regenbui, we hebben gekeken naar bloeiend dalkruid, naar salomonszegel en naar 
het bijzondere paarbladig goudveil. 
Omdat Natuurmonumenten een paar jaar geleden mooie wandelroutes door het gebied heeft 
uitgezet liepen we steeds door de beste delen van Oldenaller tot we eindigden met verboden 
gebieden (wel met toestemming), met het oversteken van de spoorlijn, met prikkeldraad en met 
droge sloten. Een geslaagde excursie met een eind zoals we excursies vroeger wel vaker hielden. 
Hans Fondse 

   
...........keken we naar de oranjetipvlinder die ons beloofd was (foto's: Ellen en Tjalling van der Meer) 
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Opening jubileumfototentoonstelling 40 jaar KNNV Noord-West Veluwe 6 mei 2011 
Niet direct een excursieverslag of toch een beetje wel. "Wie binnen kijkt, ziet buiten meer" is 
de titel van de jubileumtentoonstelling over de natuur in "De Hortus" in Harderwijk van 6 mei tot 
en met 31 mei 2011. Prachtige natuurfoto's uit onze omgeving van onze leden Ada en Chris 
Herzog, Ronald Vossebelt en Harm Werners nodigen uit om erop uit te trekken. 
De tentoonstelling werd op 6 mei om 16.00 uur geopend door de Harderwijker wethouder, de 
heer P. Teeninga. Ons bestuurslid John Smal schetste de totstandkoming van het Milieucentrum 
eind jaren 80 waarbij onze afdeling, de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en 
Milieudefensie een belangrijke rol vervulden. De hedendaagse rol van onze afdeling bestaat nog 
uit baliediensten, jeugdnatuurschoolgidsen en begeleiders van de Jeugdnatuurclub "De 
Ginkgokids". Daarna overhandigde John aan de wethouder het fraaie Jubileumklokje van onze 
afdeling. 
Voor de openingshandeling memoreerde de wethouder het totaal van 14 werkgroepen die in de 
historie van onze afdeling hebben gekend en waarvan er 9 nog bestaan, waarna hij de belangrijke 
rol van onze afdeling schetste voor wat betreft natuurbeleving en natuurstudie. Natuurlijk 
kwamen ook de natuurbeschermingsactiviteiten voorbij, waarvan de wethouder hoopte dat 
natuurbeschermingsbelangen niet tegen elkaar maar met elkaar tot een compromis kunnen leiden. 
Daarna was er koffie met door de Harderwijker bakker Wegerif ter beschikking gesteld 
Hanzebrood. Aardig om te vermelden is dat in deze lekkernij kruiden zijn verwerkt die zich ooit 
in de Hortus Botanicus van de Universiteit van Harderwijk (1684-1812) bevonden. 
Tjalling van der Meer 

   
(Foto's: Ellen van der Meer) 

Trekvogelexcursie Harderbroek 3 mei 2011  
Het was een mooie en heldere voorjaarsavond, dinsdagavond 3 mei; de stevige bries van het 
weekend was gelukkig wat in kracht afgenomen en dankzij de aanhoudende droogte konden we de 
laarzen thuis laten. Met 14 personen gingen we op weg naar het Harderbroek. Voor mij zeker niet 
de eerste keer; het is altijd weer een verrassing wat deze vogelkijkavond me zou brengen! Aan 
de gids kan niet liggen; Nico is een oude rot in het vak…. 
De rietzanger verwelkomde ons al, evenals een rietgors. Uitgebreid hebben we geluisterd naar 
het verschil tussen de tuinfluiter en de zwartkop. Ook de fitis, tjiftjaf, vink, zanglijster, de 
koekoek, de grasmus en de boompieper ontbraken niet. Onderweg naar het uitkijkscherm viel het 
me op dat ondanks de droogte de smeerwortel in grote getale aanwezig was; in veel verschillende 
tinten! 
Op weg in het laatste stukje naar het scherm hoorden we vaag op de achtergrond de snor en ook 
de baardman. (en op de terugweg naar alle waarschijnlijkheid de sprinkhaanzanger). Nico had van 
te voren al verwacht een aantal  steltlopertjes te kunnen zien. Hoewel de zon inmiddels niet meer 
helemaal uit de goede hoek kwam, hebben we veel gezien! Kemphanen, kleine plevieren, de 
bosruiters en witgatjes  waren druk bezig met fourageren op ondiepe zandplaten. Prachtig om te 
zien in het lage zonlicht…… 
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We hoopten ook op de groenpootruiter en de zwarte ruiter, maar door de lage zon was dat niet 
even makkelijk te onderscheiden. En natuurlijk de eendesoorten niet te vergeten; Meerkoetjes, 
bergeenden en enkele kuifeenden ontbraken niet. 
Mijn eigen jongste dochter (9 jr) was ook mee; zij vond de Lepelaars met hun karakteristieke 
manier van fourageren erg leuk!!! Ook mijn avond kon niet meer stuk; zeker nadat er een vlucht 
Regenwulpen overvlogen!!! 
Een aantal mensen ging nog even kijken en luisteren aan de Strandgaperweg, dat leverde een 
mooie  boomvalk op. 
Petra Baljeu 

   
De rietzanger verwelkomde ons al .......... (foto's: Tjalling van der Meer) 

Dagtocht naar De Biesbosch 30 april 2011 
Op 30 april vertrokken we met 9 personen naar de Biesbosch. Het weer was ons op deze 
Koninginnedag welgezind. Na het rondje koffie gingen we in 2 groepen per fluisterboot naar de 
Hollandsche Biesbosch. We volgden de aangeven route en Anne-Marie Fondse merkte een enorme 
verandering van bloei vergeleken met de excursie van 10 dagen geleden. De groepen spindotters 
die toen de boventoon voerden, waren hier en daar nog sporadisch aanwezig. De vegetatie werd 
nu gedomineerd door de smeerwortel (witte, paarse en alle nuances daartussen). Daarnaast waren 
de bittere veldkers en vogelmelk volop in bloei.  Het oranjetipje herinnerde ons aan “oranje 
boven”. Tevens zagen we ook veel bonte zandoogjes, een platbuiklibelle en een 
roodkopvuurkever. Tijdens de wandeling werden we vergezeld door veel “vogelmuziek”, waaronder 
de nachtegaal. Aan de overkant van het water zagen we de oeverloper paraderen. Na het 
passeren van de Griend, hielden we pauze bij een griendhuisje aan het water.     
 's Middags vervolgden we onze wandeling over de vrij droge ondergrond en werden met het 
fluisterbootje weer overgezet. We vervolgden onze excursie met een klein autoritje naar een 
smalle strook naast de Nieuwe Merwede. Dit gebiedje deed zo af en toe aan de kust denken: 
mooi wit zand met schelpen en op regelmatige afstand de strekdammen. Ook het wisselende tij 
was hier nog duidelijk aanwezig. Hoog boven ons zagen we de bruine kiekendief tegen de wind in 
vliegen en in het riet hoorden we de kleine karekiet.  Aan het eind van de wandeling stelde 
Annemarie (excursieleidster) voor om nog even op een terrasje de heerlijke macrobiotische 
producten te proberen. Een prima idee na een mooie excursiedag. Dank je Annemarie. 
Sandra Schriever 
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....spindotters waren nog sporadisch aanwezig (foto's Sandra Schriever) 

Onderwaterlevenexcursie op de Noord-Veluwe 23 april 2011 
Fantastische weersomstandigheden voor de wel heel bijzondere excursie voor deze dag. Peter 
Pfaff, ook lid van RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) had een 
gecombineerde activiteit geregeld met leden van deze Stichting. Vogels en bloemen komen 
natuurlijk heel veel voorbij tijdens onze excursies, maar een kijkje naar het leven onder water is 
toch wel zeldzaam en dan zeker met deskundigen op dit gebied. Helaas werd van deze bijzondere 
excursiemogelijkheid weinig gebruik gemaakt want vanuit onze afdeling waren we met ons tweeën 
met van RAVON nog Arthur de Bruin en Fred Wielink. RAVON is een professionele organisatie, 
die het onderzoek aan en bescherming van reptielen, amfibieën en vissen ondersteunen. Veel 
vrijwilligers verzamelen verspreidings- en monitoringsgegevens en verrichten ecologisch 
veldonderzoek. Er vindt tijdens de excursies dan ook een nauwkeurige verslaglegging plaats. 
Macrofauna telt niet mee! 

   
In omliggende sloten onder andere een joekel van een gerande oeverspin (foto's: Tjalling van der Meer) 

Het werd een hele bijzondere dag. We begonnen op het landgoed IJsselvliedt bij Wezep. In de 
moddervijver kwamen we niet verder dan enkele kleine watersalamanders en bruine kikkers. Een 
aangrenzende moddersloot leverde slechts een aantal tiendoornige stekelbaarzen op. 
Interessanter werd het bij het scheppen in de aangrenzende, net buiten het landgoed, liggende 
sloten met daarin ook waterplanten. Gevonden werden onder andere een grote spinnende 
watertor, geelgerande waterkevers, enkele staafwantsen, tientallen larven van de gewone pad, en 
een knaap van een gerande oeverspin. Aan vissen waren er enkele zeeltjes, kleine modderkruipers 
en tiendoornige stekelbaars. Aardig was ook de vangst van een tuimelaar. Nu associeer ik een 
tuimelaar direct met een dolfijn, maar in dit geval ging het om een waterkever zo groot als de 
geelgerande maar dan groen van kleur. Wat voor rover het dan ook mag zijn, het is een prachtige 
waterkever. 
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Geelgerande waterkever en tuimelaar (foto's: Tjalling van der Meer) 

Aan het slot van de excursie werden nog een paar weteringen, onder andere de Stroud Wetering, 
in het gebied bezocht. Dit zijn wat bredere wateren. Hier werden voornamelijk vissen gevangen 
zoals kleine modderkruiper, bermpje, de op de rode lijst als kwetsbaar gedefinieerde zeldzame 
bittervoorn, blankvoorn, baars en tiendoornige stekelbaars. Ook de gevlekte amerikaanse 
rivierkreeft kwam hier voorbij. Het was een boeiende dag!| 
Tjalling van der Meer 
  

Plantenexcursie Zwarte Water 22 april 2011 
Goede vrijdag 22 april werd echt een echt goede vrijdag. Met zeven personen vertrokken we uit 
Harderwijk in de richting van Hasselt. Een buitengewoon leuk stadje met een fraai gemeentehuis 
met vlak daarnaast een even fraai terras om ons eerste kopje koffie te genieten.  Vanuit Hasselt 
liepen we in de richting van de molen. Hier aangekomen vertelde Anne-Marie over de gemetselde 
zeewering die hier over een lengte van 1000 meter was opgetrokken om het stadje te weren 
tegen de toenmalige Zuiderzee.  Aan de voet van deze zeewering begon de eigenlijke wandeling.  
Al heel snel naderden we een grasland waar Anne-Marie en Hans ons feilloos naar de eerste 
kievitsbloemen leidden. Niet één of enkele, geen 10-tallen of honderden, maar vele duizenden en 
misschien wel 10-duizenden kievitsbloemen sierden hier de graslanden langs het Zwarte Water. 
Ook andere kenmerkende soorten voor dit soort weilanden troffen we aan zoals bijvoorbeeld 
dotterbloem, tweerijige zegge, scherpe zegge in de meer nattere delen en onder andere 
pimpernel, speenkruid en grote vossenstaart tussen de vele kievitsbloemen. Langs de dijk 
passeerde we een uniek “hardhout” ooibos  met kenmerkende soorten als eik, iep en es en tal van 
vogels werden gespot. Tussendoor nog vers boerenijs, een korte busreis en nog even vogels 
spotten in de kolken langs de dijk. Kortom, weer een leuke en leerzame excursie.  
Peter Pfaff    

   
...........waar Anne-Marie en Hans ons feilloos naar de eerste kievitsbloemen leidden (foto's: Peter  Pfaff) 
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Rondje Nieuw Groevenbeek 10 april 2011 
Het was zo’n typische voorjaars-zondag. Een aangename temperatuur, krenten die op het punt 
van bloeien staan en een waas van groen over het bos. Op de Oude Arnhemsekarweg is het druk 
met fietsers en wandelaars en iedereen geniet van de plezierige lentesfeer. Zo ook het 
tienerstel dat vol gas in een buggy over de droge karweg scheurt en iedereen in een stofwolk 
doet happen.   
Onze flinke groep van wandelaars treft elkaar bij de boerderij op het landgoed en we worden 
verwelkomd door  Floris Verhagen, directeur bos en externe zaken, en enkele familieleden. 
Opvallend  is dat diverse deelnemers aan de wandeling – waaronder schrijver dezes – wel het 
landgoed Oud Groevenbeek aan de andere kant van de Putterweg kennen, maar niet de ietwat 
verscholen enclave van Nieuw Groevenbeek. En dat zo dicht in de buurt. 
De groep krijgt een uitgebreid historisch overzicht van het ontstaan van het landgoed. Een 
Harderwijker koopman en een Amsterdamse apotheker kopen in 1844 voor 2090 gulden zes 
percelen ongecultiveerde grond ter grootte van 207 ha van de gemeente Ermelo. Nadat het een 
aantal keren van eigenaar wisselt en het bezit gesplitst wordt, komt het huidige landgoed van 
ongeveer 80 ha in 1895 in handen van het echtpaar Vos-Jongeneel. De nazaten in deze familie 
zijn de particuliere eigenaren die het landgoed in een stichting hebben ondergebracht. De 
stichting heeft als doel het eigendom als geheel te behouden. Sinds eind 2007 is geheel 
Groevenbeek een beschermd dorpsgezicht. Bijzondere elementen van Nieuw Groevenbeek zijn 
het lanenstelsel en de architectuur van de diverse houten huizen. 

     
......architectuur van diverse houten huizen  (foto's: Roel Pannekoek en Hennie Hermans) 

De meeste van die idyllisch in de bosrand liggende huizen zijn gebouwd aan het begin van de 20e 
eeuw, aanvankelijk voor de ontginningsarbeiders en later in gebruik als vakantiewoning door de 
verschillende takken van de familie. Naast het vele onderhoud dat de met uitbouwsels en van 
luiken en roetjesruiten voorziene woningen vergt, is brandgevoeligheid natuurlijk een punt. Dat 
bleek recent in 2004 toen de vakantiewoning Bloeimaand na inbraak en brandstichting in 
anderhalf uur volledig afbrandde. Al veel eerder was de voormalige boerderij op onze startplek 
in 1915 een prooi van vlammen geworden. Vermoedelijk ontstaan door open vuur onder de 
‘varkenspot’ op de deel. Binnen een half jaar stond er op dezelfde plek de huidige stenen 
boerderij met pannendak. 

Dan de wandeling. Die begint in een fraaie laan met hoog opgaande beuken welke meteen een 
dilemma zijn voor de beheerder. Moet je aan verjonging doen of schuif je de vraag door naar een 
volgende generatie binnen de familie? Iets verder blijkt dat de keuze is gemaakt om een deel van 
de oude beukenlaan volledig te rooien, waarna weer jonge bomen zijn aangeplant. Nu geeft dat 
nog een enigszins pover beeld van het begrip laan, maar op termijn zal men hier weer onder een 
machtige bomenkroon kunnen wandelen. We stoppen een moment bij een leemkuil, waar ooit de 
grondstof voor de vloeren in de boerderijen gewonnen werd. Recent is de kuil van een laag 
organisch materiaal ontdaan. In het water ontdekken we eisnoeren van de Gewone pad en klonten 
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kikkerdril plus een Kleine watersalamander. Aan de andere kant van het pad kijken we over 
weilandjes uit op een kleinschalig coulisselandschap met een eiland van hoog opgaande oude eiken. 
Om ons heen klinkt regelmatig het metalige ‘tjik’ van Appelvinken hoog in de boomkruinen en we 
noteren Matkop met z’n neuzige ‘pèèèh’, Pimpelmees, Zwartkop en een miauwende Buizerd. Op de 
bloeiende Paarse dovenetels vliegen de eerste hommels en enkele Citroentjes fladderen om ons 
heen. Een pad volgend door een ijl gemengd bos vertelt excursieleider Floris trots dat het 
landgoed als een van de eerste het principe van geïntegreerd bosbeheer toepaste: een beheer 
gericht op houtopbrengst, recreatie en natuurontwikkeling. Zware kaarsrechte Douglas-sparren 
worden gekapt voor de houtverkoop, waarna op de opengevallen plekken spontane bosverjonging 
kan plaatsvinden. Een probleem is wel dat roodwild de jonge opslag van loofhout aanvreet. 

     
......waarbij Harm de familie hartelijk bedankt........(foto's: Roel Pannekoek en Hennie Hermans) 

Ondertussen passeren we de schaapskooi en gaan langs boerderij Nieuw Groevenbeek een pad 
met rododendrons in. Voorbij een paar schapenweitjes en enkele fotogenieke houten 
kippenhokken lopen we een wijde lus door een overwegend naaldbos. Glanskoppen en een Grote 
bonte specht roepen en in de verte horen we een van de kenmerkende geluiden van de Zwarte 
specht. 
Het einde van deze aangename wandeling met veel informatie van de kant van de beheerder en 
zijn familieleden is weer bij de boerderij, waarbij Harm, de initiator van deze excursie, de 
familie hartelijk bedankt voor de begeleiding. 
Roel Pannekoek  

Afdelingsbijdrage aan "100 jaar Leuvenumse Bossen" 9 april 2011 
Zaterdag 9 april heeft Natuurmonumenten een open dag georganiseerd ter gelegenheid van ”100 
jaar Leuvenumse Bossen”, één van de meest mysterieuze bossen van Nederland. Er was een 
informatiemarkt met informatie over onder andere het nieuwe ecoduct bij Hulshorst, de 
herinrichting van de Hierdense Beek om verdroging van de natuur tegen gaan, de risico’s van een 
tekeninfectie en hoe deze risico's te voorkomen en nog veel meer! Ook kon je aan veel 
activiteiten deelnemen, zoals excursies met de KNNV en het IVN, met paard en wagen door het 
bos of per elektrische fiets over smalle paadjes en workshops natuurfotografie In de tuinen van 
het ”Rode Koper” presenteerden onder andere diverse groene verenigingen zich aan het publiek.  
Ook onze afdeling was natuurlijk ook present. Onze stand werd druk bezocht.  Lag dat mede aan 
de nieuwe panelen waar Tjalling zo hard aan gewerkt had om het geheel tijdig af te krijgen? In 
ieder geval trokken die veel belangstelling. De stand werd in de loop van de dag bemand door 
diverse KNNV-leden, onder wie  John Schuurman en Michiel de Vries. 
Twee keer op die dag leidde onze vice-voorzitter Nico Hoogteijling – die toch al dichter bij de 
vogels staat dan de gemiddelde Nederlander - een excursie ‘vogelgeluiden’. Beide keren kreeg hij 
een grote groep belangstellenden mee. Na zijn welkomstwoord deelde hij aan de aanwezigen een 
vogelzoekkaart uit. Tijdens de wandeling stond de groep diverse keren stil en vertelde Nico 
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welke vogel(s) we op dat moment hoorden. Veel (geluiden van) bosvogels kwamen zo voorbij, 
waaronder uiteraard veel bekende. Maar ook zagen we bijvoorbeeld enkele zwaluwen vliegen. Bij 
de excursie waren ook een paar ouders met kinderen. Steeds als Nico stilstond en bijvoorbeeld 
zei: ‘Nu horen we het winterkoninkje’ kwam een van de kinderen enthousiast naar voren om Nico 
op de zoekkaart aan te wijzen hoe die vogel er uit zag. Wie de jeugd heeft! 
Het was een succesvolle, zonovergoten, dag die door circa 2.000 mensen is bezocht! Iedereen 
heeft genoten van de activiteiten, het prachtige weer en de sfeer. 
Janny Habermehl en John Smal 

   
Kwam een van de kinderen enthousiast naar voren....... (foto's: John Smal) 

Voorjaarsflora-excursie rond Winterswijk 26 maart 2011 
Afgelopen zaterdag zijn we met z’n vijven naar  Winterswijk gereden. Daar aangekomen genoten 
we eerst van een kop koffie in de oude watermolen Berenschot.  Daarna nam Anne-Marie Fondse 
ons mee naar het bijzondere  Natura 2000-gebied “Bekendelle”. De wandeling ging door het 
moerasbos langs de Boven-Slinge. Onderweg zagen we bloeiende bosgeelster en stond er 
schaafstro (paardenstaartfamilie) van wel een halve meter hoog. Ook zagen we hier de eerste 
slanke sleutelbloemen bloeien.  
Het tweede onderdeel van de dag was het kijken naar de Oehoe van www.beleefdelente.nl   Deze 
oehoe heeft zijn “nest” gebouwd op een richeltje in de oude steengroeve.  We hebben haar met 
de meegebrachte telescoop bekeken vanachter een houten schot. Ze knipoogde nog naar ons!  
Na de lunch kwam de volgende wandeling, ditmaal naar Dottinkrade, een oud loofbos met beekjes. 
De tocht ging langs de Ratumse beek. Ook hier weer slanke sleutelbloem, en een paar 
donkersporige Bosviooltjes. We begrepen niet goed waarom de blauwe paaltjes niet langs het pad 
maar langs de beek stonden. We zijn de paaltjes maar gevolgd.  Een geschrokken ree koos het 
hazenpad. Langs de beek vonden we klein heksenkruid (nog niet bloeiend) en het zeldzame 
kegelmos. 
Nog een ander gebiedje dat we bezochten was het Tenkinkbos, aan de grens met Duitsland. Hier 
bloeide de bosanemoon uitbundig. Langs de beek vond Nico verspreidbladig Goudveil, maar het 
stond aan de andere kant van de beek, en springen was te ver. We kwamen uit in Duitsland en nog 
steeds geen brug. Het leek een heuse beeksafari te worden. Van een paar boomstammetjes  is 
een bruggetje gemaakt zodat iedereen weer in Nederland kon komen. Verderop  moesten we door 
een oerwoud van hulst om bij de goudveil te komen.  Na het maken van foto’s van dit zeldzame 
bloempje moesten we de steile oever weer op klimmen. Eenmaal weer op het juiste pad zagen we 
in een akker nog een zwerm koperwieken.  Al met al was het een bijzonder interessante excursie. 
Ati Vijge 
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.........door het moerasbos met bloeiende bosgeelster (foto"s Ati Vijge) 

Vogelexcursie per fiets Delta Schuitenbeek en de Putterpolder 20 maart 2011.  
Met tien vogelaars vertrokken we om twee uur per fiets naar de Schuitenbeek. De waterstand in 
het Randmeer was nog op (laag) winterniveau. Bij de monding van de beek in de delta was 
overduidelijk dat grote hoeveelheden afval door de Schuitenbeek meegevoerd werden. Op de 
eilandjes veel plastic rommel, iets wat de vogels weerhoudt om op de eerste eilandjes te 
foerageren. In Het Linnaeusklokje was aangegeven dat we ook goed zouden letten op weidevogels 
in de polder. Er waren nog geen zichtbare kievitsnesten te vinden, wel veel paren kieviten en 
grutto's die aan het baltsen waren boven de weilanden. In het deltagebied waren wel honderden 
scholeksters, kieviten en veel gruttto's en tureluurs aanwezig. Van kieviten en grutto's was heel 
duidelijk dat ze steeds verkenningen maakten boven de weilanden. Zo is duidelijk dat zo'n 
deltagebied direct invloed heeft op de aantallen broedgevallen in de polder ernaast. Door het 
uitzonderlijk mooie weer waren goed de fraaie eenden te zien zoals wintertalingen, slobeenden, 
bergeenden, pijlstaarten en krakeenden; massaal voorkomend en in deze tijd echt op z'n mooist. 
Langs de oever liepen een paar tureluurs met een iets grotere vogel die erg op een tureluur leek 
(ook rode poten ). Na goed kijken bleek dit een zwarte ruiter te zijn die nog in bijna wit 
winterkleed was. Terugfietsend door de polder zagen we grote aantallen hazen en overal 
rondscharrelende weidevogels; een duidelijke boodschap dat het voorjaar er aan komt. 
Hans Fondse 

   
De waterstand was nog op (laag) winterniveau (foto's: Marjo Klaarenbeek) 

Oogjes en rimpels 17 maart 2011  
Wat een belangstelling voor een doordeweekse excursie onder leiding van Harm op donderdag 17 
maart naar de Koeplas bij Voorthuizen. Wel 15 KNNV-ers meldden zich om het 
voortplantingsgedrag van de heikikker te beleven. Sommigen hadden er zelfs een vrije dag voor 
opgenomen! Onder een bewolkte hemel en bij een temperatuur die te wensen overliet, kluunden 
we door drassig gebied richting spektakel. Huh, spektakel?  
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Stilte alom. Alleen wat vogelgezang en het verre gehamer van een specht. Wachten dan maar en 
de groep stelde zich op aan de waterkant, geduldig en nog steeds vol verwachting het 
kikkerconcert mee te maken. De hoop groeide, want hier en daar verschenen een paar oogjes en 
aan de rimpelingen te zien, waren ze wel present, de vermeende ploppers. De tijd verstreek en 
alles bleef zoals het was en we keerden terug in ganzenpas. Als enige wat bijzondere waarneming 
werd een merel met een uitgesproken witte kop opgetekend. Tjalling liet weten dat die teveel wit 
brood zou hebben verorberd. Heeft deze vogel zich nu uit schaamte in de bush teruggetrokken? 
En zou Ome Jan met die witte kop soms ook heel veel...?  
Jammer voor vandaag, maar voor een rimpelloze tweede poging bij zonnig weer zal "ad hoc" 
nogmaals een excursie heikikkers gehouden worden en aangekondigd op de website van de KNNV 
Noordwestveluwe onder Gastenboek. Houdt die in de gaten, want ploppen zullen ze, die blauwe 
rakkers.  
Marjolein Pijl 

 

 
...geduldig vol verwachting wachtend op de heikikker (foto's: Tjalling en Ellen van der Meer) 

Gewestelijke ecursie Tiengemeten 15 maart 2011 
Ruim voor tien uur verzamelden zich uit alle hoeken van het Gewest IJsselstreek 
excursiedeelnemers, waaronder zes leden van onze afdeling,  bij het veer van Tiengemeten. Met 
21 personen begonnen we aan de oversteek. Bij de kruising met het pad richting "Wildernis" 
namen we afscheid van de wandelaars en gingen richting “Weelde”. Het ondergelopen gebied werd 
bevolkt door grote groepen watervogels: vele slobeenden, enkele nonnetjes, vele kuifeenden en 
smienten om zo maar een paar soorten te noemen. Vanuit de richting  “Wildernis” liet een 
steenuil zich bij herhaling duidelijk horen. Bonte strandlopers, bontbekplevieren met aan de rand 
van het eiland slechtvalk, blauwe en bruine kiekendief en enkele buizerden. Ze kwamen allemaal 
voorbij met een enkele grutto die al roepend door het luchtruim joeg. Opvallend was ook het 
grote aantal veldleeuweriken dat al zingend hoog in de lucht hun aanwezigheid liet weten. 
Brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen maakten het fraaie landschap compleet. Huisjes in het 
water (gemaaltjes uit vroeger tijden?) waren echte vogelhuisjes: bij toerbeurt op de 
schoorsteen: buizerd, zwarte kraai en grauwe gans. In een raamkozijntje een paartje nijlgans. 
Onze groep splitste zich af van de echte vogelaars en vertrok samen met Hans Grotenhuis voor 
een wandeling richting ‘Wildernis’. We ronden de punt en beklimmen de Rietheuvel, bezoeken de 
ruïne van de Aardappelloods en zien onderweg naast de nodige Schotse Hooglanders een door de 
wind gemaltraiteerde lijsterbes, bloeiende gewone ereprijs en madeliefjes. Een wolk putters is 
adembenemend mooi. En het frisse groen van de gele lis belooft dat het echt lente gaat worden. 
Met dank aan Hans en Tjalling voor de organisatie van deze gewestelijke excursie.  
Ellen Smal en Tjalling van der Meer\ 
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Gezellig zo'n pontje en een van de twee "vogelhuisjes" (foto's: Ellen Smal) 

Stinsenflora-excursie Neerijnen en Bommelerwaard 26 februari 2011 
Hoewel de weersverwachtingen niet zo best waren, gingen we toch met z'n tienen op weg naar 
Neerijnen en de Bommelerwaard. En het weer viel 's morgens reuze mee. Hoe dichter bij 
Neerijnen, hoe beter het werd. Er brak zelfs bijna een waterig zonnetje  door. Maar ons humeur 
werd stralend door al het moois wat we hier zagen. Natuurlijk de sneeuwklokjes, die de prille 
lente inluidden. Ook de vogels lieten zich al horen. De lach van de groene specht, de imitatie van 
de zanglijster,  drukke meesjes, de vinkenslag, een winterkoninkje door de heg, de lente was 
voelbaar! 
We beginnen met een rondje om het kasteel Neerijnen. In het parkbos zien we stinsenflora, 
zoals de bostulp, nog niet in bloei, en blad van anemonen (de blauwe?). Er wordt geroepen, dit 
zouden we op een ander jaar in april nog eens moeten doen. Er staat een veelstammige taxus en 
zelfs een tot boom uitgegroeide buxus. We zien een schuur gevlochten van wilgentenen uit de 
Rijswaard. Tegenover het kasteel begint een route door een van de weinige parkbossen in 
Nederland op kalkrijke riviergrond. Hier zouden wel 285 verschillende soorten paddenstoelen 
voorkomen. Er wordt geroepen, hier zouden we in het najaar ook eens naar toe moeten gaan. Wij 
vinden judasoor, houtknotszwam en prachtige paarse eikenschorszwammen. Via lanen met 
platanen en geknotte kastanjes komen we bij het imposante kasteel Waardenburg.  Het ligt veilig 
achter de dijk en op die dijk hebben we een prachtig uitzicht op de Rijswaard, een Natura 2000-
gebied vanwege de Habitat- en de Vogelrichtlijn. Langs die dijk zouden bijzondere 
plantensoorten voorkomen, die kenmerkend zijn voor oude rivierdijken. 
Er wordt geroepen hier zouden we in juni eens naar toe moeten. We besluiten de tocht met een 
rondje door de kasteeltuin. 
Vol mooie indrukken gaan we op weg naar het Veerhuis in Well. Onderweg begint het te regenen, 
te gieten, te spoelen. Tijdens de soep moeten we besluiten niet meer naar Nederhemert-Zuid te 
gaan. We komen  zeker terug. Maar in welk seizoen? 
Anne-Marie Fondse 

   
Kasteel Neerijnen met winteraconieten (foto's: Ellen van der Meer) 
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Vogelexcursie "Rondje Randmeer" 12 februari 2011 
Onze vogelexcursie “ Rondje Randmeer” stond in het teken van de landelijke estafette-actie 
“Hart voor natuur”. Hoewel de weersvooruitzichten op de vrijdagavond nog redelijk waren, die op 
de zaterdagochtend waren bar en boos. De regen viel bij bakken uit de lucht en er stond een 
guur windje bij een paar graden boven nul. Toch besloten de vijf excursiedeelnemers, waaronder 
twee belangstellenden naar aanleiding van de krantenpublicatie, op stap te gaan richting 
vogelkijkscherm Polsmaten waar we nog enige beschutting zouden kunnen vinden. De slagboom 
was naar beneden zodat we tot overmaat van ramp in de striemende regen ook nog een stuk naar 
het scherm  moesten lopen. Op het Veluwemeer het geluid van een aantal wilde zwanen die in de 
verte in de nevel als zwaan te onderscheiden waren. Voor de hut kuifeenden, een paar 
bergeenden en wat verderop enkele vrouwennonnetjes. Over vlogen in noordelijke richting tien 
goudplevieren die het met dit weer in ons land ook vast voor gezien hielden.  
Volgens de buienradar zou het in de loop van de morgen wat droger moeten worden, maar in 
plaats daarvan begon het alleen maar harder te regenen. Nat en verkleumd besloten we het 
geplande rondje verder maar voor gezien te houden. Volgende keer beter! 
Tjalling van der Meer  

       
...................in de nevel als zwaan te onderscheiden (foto: Tjalling van der Meer) 

Winterse wandeling Hulshorsterzand 6 februari 2011 
Met ongeveer 25 mensen maakten we onder leiding van Harm Werners een wandeling over het 
Hulshorsterzand. Harm vertelde over het ontstaan en het bijzondere van het stuifzandgebied, 
dat een lange geschiedenis kent. Al in de Middeleeuwen werden bossen gekapt. Op deze plekken 
ontstonden heidevelden, die overmatig begraasd en geplagd werden. Op den duur verdroogde  en 
verarmde de grond zo, dat herstel niet meer mogelijk was. Er ontstonden open plekken met zand, 
dat  door de wind verstoven werd. Deze stuifzanden zijn unieke natuurgebieden waarin zich een 
bijzondere flora en fauna  kon  ontwikkelen, die aan de extreme omstandigheden is aangepast.  
De akkerbouw ondervond veel hinder  van het stuivende zand en daarom is aan het begin van de 
20e eeuw begonnen met het vastleggen van het stuifzand door de aanplant van grove 
dennenbossen. We kijken naar het verschil tussen de kale hoge dennenbomen in het bos aan de 
rand en de prachtige vormen van de uit zaad ontstane vliegendennen midden op het stuifzand. Bij 
een groepje jonge grove dennenzaailingen zien we schilsporen, veroorzaakt door edelherten. De 
schors is niet alleen maagvulling, maar de vezels zijn ook belangrijk bij het herkauwingsproces. 
Er staat een harde wind. In een lint  trekken we door het stuivende zand. Het zand rookt. We 
kijken naar een zwarte plek, die op asfalt lijkt. Het is een bloot gestoven oude podzollaag. We 
zien een pioniersvegetatie van zandzegge en buntgras. Deze soorten leggen het zand vast.  Waar 
het zand is vastgelegd ontstaat heide. Er groeit struikheide en kraaiheide. Deze laatste is een 
noordelijke soort, die hier zijn zuidelijkste groeiplaats heeft. Tussen de heide groeien prachtige 
korstmossen , zoals rendiermos en rood bekermos, dat nu ook prachtige rode bekertjes had. 
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Ondanks het feit dat het bijna lente is, zien we toch nog paddenstoelen, zoals de 
plooivoetstuifzwam. Men zegt wel “De Veluwe, woest en bijster land”, En dat is wat ik dacht 
tijdens deze prachtige excursie. 
Anne-Marie Fondse   

   
............het bijzondere van het stuifzandgebied (foto's: Ellen van der Meer) 

Vogelexcursie Pier van IJmuiden 15 januari 2011 
Vandaag hebben we met zijn vijven een excursie naar de pier van IJmuiden gemaakt. Er stond 
een hele harde wind en waar we al bang voor waren, was ook zo, de per was afgesloten. pier was 
afgesloten. Eerst maar een kop koffie in strandpaviljoen "De Zuidpier". En vervolgens op pad. 
Het was met recht uitwaaien op het strand. Maar toch, het blijft leuk. We zagen 
drieteenstrandlopertjes druk doende in de branding. Soms zat er een steenloper tussen, die 
duidelijk veel donkerder is. We begeven ons op het allereerste stukje van de pier en zien en zien 
een zeehond zwemmen. Een breed zwart koppie in de golven. Nico ontdekt een kuifduiker. Dit is 
heel bijzonder, want er komen 's winters maar enkele tientallen kuifduikers in het kustgebied 
voor. Een torenvalkje en een oeverpieper vliegen over. 
We besluiten met de auto een stukje verder te rijden naar de IJmuidense slag, om daar langs 
het strand en door de duinen van Duin en Kruidberg te wandelen Op het strand een stevige wind 
tegen en het zand stuift om ons heen. Zilvermeeuwen dobberen op het water, maar de zee is te 
onstuimig om iets te zien. Kite-surfers en zeilwagens vliegen razendsnel langs ons heen. In de 
duinen genieten we in de luwte. Een buizerd vliegt in de lucht en er scheert een sperwertje 
voorbij. Op een plasje dobbert een  krakeend. Je kunt zien, dat de winter al streng is geweest, 
want alle bessen zijn al van de struiken af. Er  zitten dan ook geen vogels in. Af en toe kijken 
Schotse Hooglanders ons aan, alsof ze willen zeggen, blijf toch thuis met dit weer. 
Op de terugweg worden we op het strand met de wind in de rug voortgeduwd en zijn we heel snel 
weer terug bij de auto. In het prikkeldraad hangt touw in alle kleuren, door de wind erin 
geblazen. Het was een fijne excursie.  
Anne-Marie Fondse 

   
Touw in alle kleuren (foto: Anne-Marie Fondse) en drieteenstrandlopers (foto: Tjalling van der Meer)  
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Nieuwjaarswandeling 8 januari 2011 
Voor ons was het nieuw, de eerste nieuwjaarswandeling met de KNNV. Tot op het laatste moment 
hebben we getwijfeld. De weersvoorspelling was niet al te best. Veel regen en wind. Maar 
gelukkig hebben we besloten wel mee te gaan. We zijn nieuwkomers in de wereld van de KNNV. 
Maar wat hebben we al kunnen genieten van de excursies geleid door enthousiaste mensen met 
veel kennis. Deze keer gaan we op stap met Ton van Peursem. Een kleine groep van 10 mensen die 
weer en wind trotseren.  
We starten in Achterveld, niet ver van Amersfoort. Twee klompenroutes aan elkaar gekoppeld. 
We kunnen dan halverwege kiezen om de helft te lopen. Goede wandelschoenen, of laarzen zijn 
zeker nodig. We wandelen langs weilanden, slootjes, akkers en soms door kleine stukjes bos. De 
route is zo gepland dat een sanitaire stop met enige privacy gemaakt kan worden. Al snel vinden 
we een prachtig plekje voor de koffie. Langs het klompenpad staan rijen klompen opgesteld om 
onze aandacht te trekken. Tafels en banken staan klaar en al gauw is de koffie uit de diverse 
thermoskannen geschonken. Er is koek gebakken en Ton heeft een extraatje voor de liefhebber 
in een klein flesje om de koffie wat aan te lengen. Heerlijk! 
We zetten de wandeling voort. Er wordt regelmatig van maatje gewisseld zodat we kennis kunnen 
maken met de hele groep. We zien oranje trilzwam, elfenbankjes en judasoor. Sommige 
knotwilgen zijn al geknot. Elzen zijn afgezaagd en de oranje stammen vallen op. Tijdens de 
wandeling valt ons oog op een ander patroon in een akker. Daar wordt iets nieuws ontwikkeld. En 
dat klopt. Een biologische pluktuin. De bedoeling is dat er ook een educatieve functie aan wordt 
gegeven. Een mooi initiatief. Aan de overkant een biologisch bessentuin Wat een heerlijk plekje. 
Het weer is wisselend. Prachtige luchten vallen ons ten deel. Zon, regen, wind zorgen voor veel 
afwisseling tijdens de wandeling. Op de sloten en kleine plassen ligt hier en daar nog ijs en dat 
geeft in de zon prachtige plaatjes. Maar dan komt het leukste stuk, we wandelen over de grond 
van de familie Melissen. Langs het pad staan de meest wonderlijke kunstvoorwerpen, gemaakt van 
oude gereedschappen of oude werktuigen. Wat een kleurrijk geheel. Eenmaal aangekomen bij de 
grote blokhut kunnen we gebruik maken van de gastvrijheid van deze mensen. Droog en gezellig. 
Een echte poepdoos bij de hand. Tijd om te lunchen. Brood, koffie, appels, het komt allemaal uit 
de rugzak en we nemen de tijd om zorgvuldig te eten. 
Dan weer op weg langs de laatste kunstvoorwerpen en ik besluit dat ik zeker nog een keer terug 
wil om hier nog een keer van te genieten. Het weer wordt minder, meer wind, meer regen, dus 
stug doorlopen. Sommigen proberen het met een paraplu, maar de wind is sterker. Gewoon je blik 
op oneindig, langs het water, met de schoenen in het water en water uit de lucht. Wat wil een 
mens nog meer. Maar als de kerk van Achterveld weer zichtbaar wordt dan begint de zon te 
schijnen. Restaurant de Roskam biedt ons een warm onderkomen. Erwtensoep, koffie en wijn 
maken de dag compleet. 
Wat een prachtige dag, wat een mooie, afwisselende wandeling. Wat een goed begin van het 
nieuwe KNNV jaar! 
Sieby Dooyewaard-Dijkstra 
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Langs weilanden en klompenpad (foto's: Sieby Dooyewaard) 

 


