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Excursieverslagen website 2012  

 

Landschapsbeheer landgoed Oldenaller 15 december 2012  
Deze ochtend hebben we wilgen geknot op landgoed Oldenaller tussen Putten en Nijkerk. 
Eigenlijk zouden we een week eerder gaan knotten maar door de vele sneeuw en daardoor de 
gladheid hadden we besloten dat we het een weekje uit zouden stellen. Nu was het weer droog en 
zonnig toen we met ongeveer 15 personen bij de verzamelplaats stonden in Ermelo. Toen ik hier 
aan kwam werd ik met gejuich begroet omdat ik de enige persoon ben die met de 
moterkettingzaag mag werken. Jan de Jager was ondertussen wel aan het bellen om een andere 
zager over te halen om te komen. Dat vond ik wel een goed idee want het is best zwaar om 
staande op een platform een hele ochtend te zagen. Deze platforms gebruiken we al een aantal 
jaren en zijn door Jan de Uil nog gemaakt. Want zagen op een ladder is toch wel erg link. 
Uiteindelijk heeft hij Piet zo ver gekregen om te komen. Op de werkplek aangekomen werd alles 
uitgeladen en moesten we alles naar de laatste wilgen sjouwen want daar waren we vorige keer 
niet aan toe gekomen. Dit was een heel gesjouw want het weiland was erg nat en drassig.  
Het onderhoud van deze rij wilgen doen wij al jaren voor Natuurmonumenten. Elk jaar snoeien we 
de wilgen om en om zodat om de twee jaar de wilgenrij weer geknot is. Waarom om en om zult u 
zich afvragen? Dit doen we voor de steenuil. Deze uiltjes broeden veel in knotwilgen en als je 
alles knot dan heeft hij geen broedgelegenheid. Of de steenuil in deze rij wilgen broedt weet ik 
niet maar door het zo te snoeien geven we dit uiltje wel de mogelijkheid. De steenuil is namelijk 
een typische bewoner van het kleinschalig cultuurlandschap dat op landgoed Oldenaller nog 
voorkomt. De hele ochtend hebben we geknipt en gezaagd en de takken op hopen gelegd in het 
weiland. Deze takken werden later opgehaald door de mensen die op de naastgelegen 
zorgboerderij werken.  
We zijn door John Smal op de film vastgelegd zodat iedereen straks bij de jaarvergadering ons 
kan zien zwoegen zweten. In de pauze hebben we Luuk Buddingh bedankt voor zijn jaren als 
coördinator waarbij we hem een passend cadeau hebben gegeven in de vorm van een boek over de 
heidevelden in Europa. Ik ga het stokje van hem overnemen. Na de pauze kwam Piet en we weten 
als Piet begint te zagen dan is hij bijna niet stoppen. Dus hebben we nog even de schouders er 
onder gezet zodat rond een uur of twaalf een groot gedeelte van de wilgen was geknot en de boel 
netjes was opgeruimd. We waren net klaar toen Cor Jansen de beheerder van het landgoed met 
de vette hap kwam in de vorm van kroketten, frikandellen en bamischijven. Nou en dat smaakte 
goed zeg! Cor, zoals altijd enthousiast, vertelde ons over zijn plannen op het landgoed. Hij heeft 
een onbemand bezoekerscentrum gemaakt op de Hoge Steeg van waaruit twee klompenpaden 
gaan lopen. Het bezoekerscentrum zit in een oude schaapskooi. Overdag is het geopend en is er 
een informatie te zien over het landgoed. Verder wil hij een vogelkijkhut bouwen waaruit je dan 
kunt kijken over de Putterpolder. Leuk om voor een enthousiaste man te mogen werken deze 
ochtend! 
Michiel de Vries 
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Of de steenuil in deze rij wilgen broedt.............. (foto's: Jan de Jager en Tjalling van der Meer) 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 1 december 2012 
"Eendjes kijken op de dijk", deze naam had Nico voor deze excursie in "Het Linnaeusklokje" 
vermeld. Met 9 deelnemers vertrokken we in een regenbuitje vanaf de parkeerplaats bij het 
Postillion in de richting van de dijk. Onderweg kruiste een grote bonte specht in de 
karakteristieke golvende vlucht ons pad en in de bomen aan het strandje was een aantal 
koperwieken waar te nemen. De Delta Schuitenbeek is om naar "eendjes te kijken" bij rustig 
weer altijd een dankbaar gebied en het aangrenzende poldergebied heeft natuurlijk ook altijd 
wat te bieden.  
Het deltagebied is in de jaren 2001-2002 aangelegd door Rijkswaterstaat als 
natuurontwikkelingsgebied. Het gebied wordt tussen het Nuldernauw en de dijk langs de polder 
gescheiden door een dijkje van een kleine 4 kilometer. In de jaren kort daarop is ook de 
Schuitenbeek verlegd zodat deze nu uitmondt in het gebied waardoor met fosfaten en nitraten 
verrijkt water van deze beek niet meer rechtstreeks in het Nuldernauw terechtkomt, maar via 
de delta richting de Nijkerkersluis stroomt. Het was de bedoeling dat in de delta een 
moerasgebied zou ontstaan waarvan het riet dan als helofytenfilter zou dienen om vervuild water 
te zuiveren. Riet is er echter, ondanks verwoede pogingen, nooit aangeslagen. 
"Maar elk nadeel heb zijn voordeel". De openheid van de delta geeft ons wel mooi de gelegenheid 
om vele vogelsoorten, afhankelijk van het jaargetijde en de weersgesteldheid (weinig wind op het 
gebied) van vrij dichtbij waar te nemen. Dat was ook tijdens de excursie van vanmorgen het 
geval. Smient, bergeend, wintertaling, kuifeend, grote zaagbek, kleine zwaan, knobbelzwaan, 
brandgans, grauwe gans, nijlgans: ze kwamen allemaal in kleine of grotere aantallen voorbij, 
waarbij de smient met naar schatting 800 exemplaren de boventoon voerde. Verder verbleef in 
het gebied nog een grote groep kieviten van zo'n 200 exemplaren. Valt de vorst in waardoor in de 
aangrenzende weilanden door bevriezing van de grond niet meer gefoerageerd kan worden dan 
volgen ze de vorstgrens naar het zuiden. 
In de aangrenzende weilanden foerageerden zo'n 600 brandganzen en 200 grauwe ganzen. Een 
20-tal kolganzen vloog over evenals een achttal goudplevieren. 
Ondanks de kou en een enkel regenbuitje weer een geslaagde vogelexcursie niet zo ver van huis 
met natuurlijk dank aan Nico voor de leiding en zijn scherpe gehoor dat ook nog een boomkruiper 
signaleerde. 
Tjalling van der Meer 
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In de delta verbleef nog een groot aantal kieviten................ (foto's: Tjalling van der Meer) 

Midweekwandelexcursie Hierdense Poort/Heyrderpad 22 november 2012 
Op deze mooie zonnige middag hadden 15 excursiedeelnemers zich verzameld bij het kerkje in 
Hierden dat in 1659 niet meer was dan een catechisatieschooltje, maar in  1741  werd verbouwd 
tot kerk. Omdat het Heyrderpad in het zuidelijke deel van de wandeling veel via bebouwde wegen 
gaat, werd dit gedeelte ingeruild voor een gedeelte Hierdense Poort. Helaas was het wel wat 
winderig, ongunstige omstandigheden voor vogelwaarnemingen op het Veluwemeer. Via de 
Oostermheenweg koersten we richting monding van de Hierdense Beek. De naam "Duitse 
bruggetje" bij de monding is bij velen bekend. Minder bekend is dat aan de Oostermheenweg in 
de Tweede Wereldoorlog woningen met de naam "de Barakken" zijn gebouwd die dienden om 
Duitse militairen te huisvesten. Voorheen stonden op deze plaats barakken. Restanten van 
betonnen bruggen herinneren ook nog aan deze tijd.   
In de het veenweidegebied Mheenlanden (vroegere gemeenschappelijke weiden) verbleven zo'n 
300 grauwe ganzen. Een grote zilverreiger maakte zich uit de voeten. Hoewel het maisveldje aan 
de monding van de Hierdense Beek landschappelijk niet fraai is zijn hier wel vaak vogels te 
vinden. We werden nu verrast op een 30-tal watersnippen. In de omgeving zeilden miauwend drie 
buizerden, terwijl een torenvalk het bekende "gewiekel" vertoonde op zoek naar muizen.  
Is de naam "Duitse bruggetje" bij velen bekend, de naam "Morgenrood" van het bosgebiedje van 
Domeinen aan de Veluwemeerkust bij de monding is dat veel minder. Wie herinnert zich nog dat 
we in 1986 tijdens eerste landschapswerkzaamheden van onze afdeling dit gebiedje rigoreus van 
opslag ontdeden. Inmiddels zorgt het bosgebiedje dat zich daarna weer heeft ontwikkeld voor 
een bijdrage aan een behoorlijke biodiversiteit in het mondingsgebied. 
Vanuit het mondingsgebied ging het langs de Tochtsloot richting Bloemkampen waar we na het 
vlonderpad door dit eeuwenoude essehakhoutbos, langs de Beekweg en door het bosgebied bij 
kasteel "De Essenburgh" aankwamen. Een koffiepauze in de catacomben van het kasteel was 
natuurlijk een welkome rustpauze.  Bij het verlaten van het kasteel weerspiegelde de 
ondergaande zon zich al in de ramen van het kasteel toen we na een blik op het gezichtje in een 
boomholte de laatste, de lastigste na een confortabele pauze, van de negen kilometer nog af 
moesten leggen naar het kerkje van Hierden. 
Tjalling van der Meer  
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.........terwijl een torenvalk het bekende "gewiekel" vertoonde (foto's: Tjalling van der Meer) 

 
Landschapsbeheer Ermelose Heide 17 november 2012 
Deze ochtend gingen we een zware klus doen op de Ermelose heide. We moesten bomen wegzagen 
op de hei langs de bosrand. De bosbeheerder van de gemeente Ermelo wil graag dat je lopend 
langs de bosrand over de hei het beekdal in kan kijken. Je kijkt dan vanaf de rand van het bos 
over de hei in de richting van Staverden en landgoed Leuvenum waar onder ander de Hierdense 
beek stroomt. In het verleden zijn we al bij de schaapskooi bezig geweest en daar vandaan heb 
je weer een mooi uitzicht over de hei. Nu is er al een vrijwilligersgroep op maandag aan het werk 
met dezelfde klus. Hierbij is ook een aantal landschapsbeheerders van onze werkgroep. Waar zij 
waren geëindigd gingen wij weer verder.  
De bomen die we moesten omzagen waren al aangegeven met een stip. Ook lag er al een aantal 
bomen om die in stukken gezaagd moesten worden om naar het pad gesleept te worden. Hier 
moest het op hopen gelegd worden zodat de versnipperaar het kon versnipperen. Kortom een klus 
waar we het warm van zouden krijgen. Han de materiaalman had gezorgd dat alle gereedschap 
weer goed scherp was en dat er voor ieder gereedschap was. Drie mannen waaronder ikzelf trok 
de veiligheidskleding aan om met de motorkettingzaag de grote bomen te lijf te gaan. De kleine 
bomen konden met de gewone zaag worden weggezaagd of met de spade uitgestoken worden. Na 
poosje zag je al resultaat en konden we door de bomen de hei weer zien. Niet alles gaat eruit 
want rond de schaapskooi broedt de nachtzwaluw. Deze vliegt ’s avond tegen de schemering en in 
de nacht op zoek naar voedsel langs de rand van de hei. Het nest wordt gemaakt op de kale grond 
en de vogels rusten overdag in de bomen of op de grond.  
Om half elf was de tijd voor pauze en kwam de boswachter met een heerlijk saucijzenbroodje en 
dat smaakte prima bij de koffie. Ook gingen er kaarten rond voor een zieke en sterkte in 
moeilijke omstandigheden. Want ondanks alle plezier die we met elkaar hebben worden de leden 
die door ziekte of andere trieste omstandigheden niet kunnen komen niet vergeten. Hierna zijn 
we weer hard aan de slag gegaan totdat we om een uur of twaalf / half één de boel weer ingepakt 
hebben. De meeste vonden het toen ook wel genoeg geweest want het was een zware klus 
geweest. Vooral het sjouwen met takken en zware stammen door de hei viel tegen. Maar iedereen 
vond het wel een mooie klus.  
Michiel de Vries 
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......een klus waar we het warm van zouden krijgen. (foto's: Michiel de Vries) 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 11 november 2012  
Met zestien deelnemers vertrokken we om half twee richting Oostvaardersplassen. Duidelijk was 
het dat bij mooi helder weer de belangstelling van mensen voor de plassen geweldig groot is. Om 
de grote drukte wat te ontlopen namen we het pad langs het kanaal richting de Zeearend-hut. Op 
de wandeling naar de hut werd door enkelen (helaas altijd maar enkelen) een voorbijvliegende 
ijsvogel gezien. Op het water waren grote aantallen slobeenden te zien. Vanuit de vogelhut de 
Zeearend was de wijde omgeving goed waar te nemen. Plotseling vlogen honderden kieviten op. De 
oorzaak van de onrust was een zeearend die rondvloog. Na een tijdje toen de rust was 
weergekeerd werden met de telescoop zelfs twee op de grond zittende zeearenden gezien. 
Ganzen van alle (gewone) soorten waren goed te zien. Verder weg  het zicht op honderden 
konikspaarden en op grote aantallen edelherten.  
We vervolgden de excursie naar de grote praambult langs de Praamweg. Door de zon werden de 
twee zeearenden, die we vanuit de hut hadden gezien, goed waargenomen. Ook was van redelijk 
korte afstand een slechtvalk in een boom te zien. Plotseling vloog een smelleken op, een 
roofvogeltje dat ik in tientallen jaren niet meer heb waargenomen. We bleven tot een uur of vijf 
op de praambult toen het al enigszins schemerig begon te worden. Samengevat een geslaagde 
vogelexcursie waar we verschillende bijzondere roofvogels goed hebben kunnen zien. 
Hans Fondse 

   
Om de beurt zeearenden kijken door de telescoop van Nico en .............langs de rustige route (foto's: Ellen van der Meer)  

Landschapsbeheer landgoed Gerven en Hel 27 oktober 2012 
Zaterdag 27 oktober was het weer zover. We konden met landschapsbeheer weer lekker aan de 
slag. Ditmaal op landgoed Gerven en Hel. Dit landgoed ligt tussen Putten, Nijkerk en Voorthuizen. 
Het is is één van de grotere particuliere landgoederen in de omgeving en beslaat ongeveer 1100 
hectare. Hiervan is ongeveer de helft landbouwgrond en de rest bestaat uit bossen houtwallen en 
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heidevelden. Het is een adellijk bezit en behoorde aan Jhr. Schimmelpenninck uit Putten. Het is 
na zijn dood geërfd door een nicht van hem. Door de vererving kreeg zij een aanslag van de 
belasting waardoor zijn ongeveer 800 hectare moest verkopen anders kon zij de belasting niet 
betalen. Daarom zijn bij Putten landgoed Volenbeek en in Appel bij Nijkerk het kerkje en 
omliggende gronden verkocht. Op dit landgoed is de heer Cozijnsen de enige beheerder en hij kan 
dus onze hulp erg goed gebruiken. Want onderhoud aan een landgoed is duur. Ditmaal hebben we 
het heideveldje dat midden in een bos ligt ontdaan van jonge boompjes, vooral dennen en berken. 
Met behulp van takkenscharen en handkracht van 20 mensen hebben we op deze mooie ochtend 
de boompjes geknipt en eruit getrokken. Daarna moesten we de boompjes verzamelen en op 
hopen langs de hei in het bos leggen omdat anders de hei zou verstikken. Kortom een hele klus. 
Maar al tijdens het werken zagen we resultaat. Zelf heb ik met kettingzaag nog een aantal grote 
vogelkersen die langs de bosrand stonden weggezaagd. Hierdoor krijgen ander struiken weer de 
kans om uit te groeien. Tijdens het werk vonden we het karkas van een edelhert. Dit had de 
beheerder daar neergelegd voor de vossen. Het edelhert was namelijk aangereden en toen het 
gevonden werd was het al een aantal dagen dood. Aan het einde van de werkochtend op dit 
landgoed komt altijd de beheerder of zijn vrouw ons trakteren op iets lekkers. In dit geval was 
het de beheerder die met heerlijke hamburgers kwam en frisdrank en voor de mensen die het 
lusten een jenever of een jachtbitter.  Het werk was jammer genoeg niet klaar want een hoekje 
is blijven staan maar het was wel weer een goede en gezellige ochtend en de beheerder was weer 
dik tevreden.  
Michiel de Vries    

   
Met behulp van takkenscharen en handkracht van 20 mensen ................ (foto's: Luuk Buddingh) 

Nacht van de Nacht 27 oktober 2012 
Het is weer wintertijd! Deze nacht van omschakeling van zomertijd naar wintertijd was alweer de 
achtste keer dat de Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu landelijk het evenement "De 
nacht van de nacht" organiseerden. Tijdens dit evenement, dat ieder jaar op de laatste zaterdag 
van oktober wordt gehouden, wil men de mensen bewust maken van lichtvervuiling en laten 
genieten van de donkere nacht. Door heel Nederland zijn er ieder jaar honderden activiteiten 
(dit jaar zo'n 350) in het donker te bezoeken variërend van wandeltochten, sterren kijken, 
spannende verhalen bij kaarslicht, aandacht voor nachtdieren en nog veel meer (meer weten: zie 
www.nachtvandenacht.nl). 
Het was alweer de laatste zaterdag van oktober 2008 dat onze afdeling samen met de 
sterrenvereniging AstraAlteria en de Stichting Schapedrift Ermelo een activiteit in dit kader 
organiseerden.  De organisatie van de avond dit jaar in de omgeving van de Ermelose schaapskooi 
was naast onze eigen KNNV-afdeling in handen van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform 
Ermelo, de Stichting voor Natuur- en milieubescherming Putten, de Sterrenvereniging Astra 
Alteria uit Putten en de Stichting Schapedrift Ermelo.  
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Tussen 19.30 en 22.00 uur waren er afwisselend druk bezette en boeiende presentaties over 
uilen (KNNV - Dick Dooyewaard), vleermuizen (KNNV - Lex Groenewold) en licht(vervuiling) 
(AstraAlteria) in de bovenruimte van het bezoekerscentrum bij de Schaapskooi. Daarnaast waren 
er buitenactiviteiten met als thema's duisternis/stilte (NMP Ermelo en Stichting NM Putten) en 
vogelgeluiden (KNNV - Nico Hoogteyling). Op het weiland bij de schaapskooi stonden telescopen 
(AstraAlteria) opgesteld om de sterren van dichtbij te kunnen bekijken. Daarbij werd uitleg 
gegeven wat er allemaal aan de hemel te zien was. En dat was deze avond heel veel want het was 
mooi helder weer. Om de maan fantastisch door de telescoop te kunnen zien moest men wel 
geduld hebben en achteraan de rij aansluiten. De maan was zo helder dat wanneer je te lang keek 
naar de kraters een donkere vlek voor de ogen gedurende korte tijd het gevolg was. Daarnaast 
was er uitleg over de sterrenhemel op dit nog aardig donkere deel in onze omgeving. Nico brak 
met zijn vogelgeluidenexcursie met 60 deelnemers een excursierecord. Indrukwekkender was 
nog  dat hij ieder wist te bewegen muisstil te zijn om te proberen trekvogelgeluiden te horen. 
Helaas, dat was deze avond helaas niet het geval maar het beleven van een wandeling in het 
donker is er natuurlijk niet minder spannend om. Ook de andere drie excursies van deze avond 
trokken veel belangstellenden. 
Zo tussen de 150 en 200 bezoekers, waaronder een behoorlijk aantal kinderen, bezochten het 
evenement maar liefst. In het bezoekerscentrum konden tevens informatiestandjes worden 
bezocht zodat dit evenement voor de deelnemende organisaties  natuurlijk ook een zekere 
promotiewaarde had. Behalve dat onze afdelingsinformatiepanelen niet voorbij werden gelopen, 
vonden ook zo'n 20 informatiepakketjes van onze afdeling hun weg naar belangstellenden. 
Kortom: de organiserende instellingen kunnen terugzien op een uiterst geslaagd evenement dat 
zeker in deze uitvoering voor herhaling vatbaar is! 
Tjalling van der Meer 

   
....druk bezette presentaties in........en turen naar de maan bij de Ermelose schaapskooi (foto's: Tjalling van der Meer) 

  

Fotowerkgroepexcursie Zilverbeekje bij Hulshorst 20 oktober 2012 
Op zaterdag 20 oktober gingen we met 18 leden van de fotowerkgroep op zoek naar het 
Zilverbeekje bij Hulshorst. Van oorsprong was het Zilverbeekje een kleine sprengenbeek die, 
voor zover bekend omstreeks 1813, is gegraven om de vijvers van het huis Hulshorst van water te 
voorzien. Toen de rijksweg A28 werd aangelegd kwam deze precies op de spreng en sprengkop te 
liggen. Rijkswaterstaat heeft aan de oostzijde tegen de rijksweg aan een nieuwe sprengkop 
gegraven. Het water wordt nu onder de snelweg door naar het landgoed Hulshorst gevoerd, maar 
omdat de nieuwe spreng niet goed is gesitueerd levert hij weinig water. Daarom is enige jaren 
terug een verbinding gemaakt tussen de Hierdense Beek en de Zilverbeek. Deze verbinding ligt 
tussen de rijksweg en de spoorlijn. Een deel van het water van de Hierdense Beek wordt op deze 
wijze gebruikt om de vijvers van Hulshorst te voeden.  
Tot zover de geschiedenis, maar wij kwamen natuurlijk vooral om te fotograferen. Ondanks de 
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mooie verwachtingen liet het zonnetje ons helaas in de steek. Dat nam echter niet weg dat we 
een genoeglijke wandeling maakte langs de beek en over het landgoed. Fraaie door de herfst 
gekleurde lanen en mooie waterpartijen vormde samen met enkele weilandjes en gebouwen een 
mooi decor voor ons uitje. Iedereen greep dan ook naar het fototoestel om al dat moois vast te 
leggen en over en weer werden er weer allerlei wetenswaardigheden uitgewisseld. Voor velen van 
ons een nieuwe of soms zelfs eerste kennismaking met dit gebied en voor allen een stimulans om 
het bij beter weer nog een keer opnieuw te bezoeken.  
Peter Pfaff 

   
.......maar wij kwamen natuurlijk vooral om te fotograferen (foto's: Ellen van der Meer en Peter Pfaff) 

Landschapsbeheer klompenpad 13 oktober 2012 
Afgelopen zaterdag hadden we weer de tweede werkochtend van het seizoen. Deze was een week 
uitgesteld in verband met het slechte weer van vorige week zaterdag. We hadden deze 
zaterdagochtend prachtig weer om een houtwal te lijf te gaan. Langs deze houtwal loopt een 
gedeelte van een klompenpad over het land van de familie Staal aan de Zeeweg. Doordat de 
houtwal erg breed was geworden gingen de mensen steeds meer in het weiland lopen dan langs 
het weiland. Op het advies van de S.L.G.(Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en een van onze 
coördinatoren is met de heer Staal een plan opgesteld hoe we van deze houtwal iets moois kunnen 
maken. De S.L.G. was ook al betrokken bij de aanplant van de houtwal. Met twintig mensen zijn we 
met zagen en tangen de struiken te lijf gegaan. Vooral de wilgen waren hard gegroeid. Deze 
werden dan ook op anderhalve meter afgezaagd door Han met de motorkettingzaag zodat het 
knotwilgen zouden worden. Andere struiken werden afgezet tot de grond. Dit was makkelijker 
gezegd dan gedaan want de braam stond wel een meter hoog. Deze hoefden wij niet te 
verwijderen want dat zou later een met een machine worden gemaaid. Naar anderhalf uur 
bikkelen was er koffie met krentenbollen op de deel van de familie Staal. Hierna is een aantal 
doorgegaan met zagen en de rest heeft het snoeihout opgeruimd. Eerst alles op de kar die 
achter de trekker zat en daarna in een grote container die een bedrijf zou ophalen om te 
composteren. Dan merk je pas hoeveel we hadden weggehaald. Na een uurtje was de hele houtwal 
klaar en het meeste snoeihout zat in de container. Iedereen was moe maar voldaan. Het zag er 
goed uit en de mensen kunnen er weer mooi langs lopen. Als dank was er nog soep met brood op de 
boerderij en konden we nog wat na kletsen. Al met al een geslaagde werkochtend waar we 
tevreden op terug kunnen kijken.  
Michiel de Vries 
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Na anderhalf uur bikkelen.............(foto's: Jan de Jager) 

Vogelexcursie "Rondje Randmeer" 7 oktober 2012 
Met zeven vogelliefhebbers vertrokken we met mooi zonnig weer om negen uur vanuit Harderwijk 
om richting van de vogelwaarneemhut bij Polsmaten te gaan. Omdat het in oktober de maand is 
van de vogeltrek verwachtten we dit waar te kunnen nemen vanaf dit geweldig mooie punt langs 
het Randmeer. Op het Randmeer zagen we direct grote aantallen krakeenden, kuifeenden en 
smienten; eenden die nog niet de fraaie zomerkleuren hadden aangenomen. Door de lucht vlogen 
veldleeuweriken en graspiepers naar het zuiden, duidelijk najaarstrek van vogels.  
Wat verder richting Elburg stopten we op een punt met goed zicht over het Randmeer. Hier 
troffen we op het weiland een tapuit aan die zich in de zon koesterde. Ook hier het beeld van 
wilde eenden, krakeenden en enkele wintertalingen. Vervolgens gingen we naar de ruïne van de 
Sint Ludgeruskerk in de buurt van Doornspijk. Ook hier was veel vogeltrek met name van 
leeuweriken. Vanaf de nabijgelegen Kerkdijk goed zicht over de weilanden. Grote aantallen 
kieviten met goudplevieren waren daar aanwezig. Op het Randmeer waren grote zilverreigers 
aanwezig, maar hier in de polder tientallen van deze witte vogels.  
We vervolgden de excursie via Elburg naar de mondingspoel van de Strandgaperbeek. Naast al 
eerder genoemde eenden hier ook smienten, tafeleenden en enkele dodaarzen. Met enige moeite 
waren ook wintertalingen te zien. Omdat deze excursie slechts een halve dag mocht duren 
eindigde hier om kwart voor een dit rondje Randmeer. 
Hans Fondse 

   
Vogelwaarneemhut nabij voormalige Sint Ludgeruskerk met tapuit (foto's Dick Dooyewaard)  

Promotieactiviteit "Coöperatiedag" 3 oktober 2012 
Niet direct een verslag van een excursie maar toch het vermelden waard. Op 3 oktober 
organiseerde de Rabobank Randmeren een Coöperatiedag in het Dolfinarium in Harderwijk. Ook 
onze afdeling was uitgenodigd om aan deze dag een bijdrage te leveren aan welke uitnodiging we 
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natuurlijk graag gehoor gaven. Het was immers een mooie gelegenheid om onze afdeling bij de 
leden van de Rabobank uit onze regio te promoten. Ondanks dat de weersomstandigheden met 
regen en harde wind bar en boos waren bezochten meer dan 6.000 mensen deze dag.  Onze 
geplande demonstratie vogels kijken door de telescoop op het strandje kon dan ook niet doorgaan 
maar daar was op gerekend. Binnen kon men met een blik door de telescoop een vogelraadsel 
oplossen. Het was maar goed dat we de stand met drie personen bemensden want na iedere 
dolfijnenshow was het in de grote tent met de diverse stands een drukte van belang. Het 
aquarium met waterbeestjes en braakballen pluizen scoorden weer prima. Daarnaast is het 
raadsel met de houten vogelkoppen dat vele jaren geleden door Ati is gemaakt altijd een 
publiekstrekker. Ondanks dat de zomer alweer voorbij was, was er natuurlijk ook weer aandacht 
voor het bijenjaar. De insectenhotels van Nico vonden ook nu weer gretig aftrek en waren binnen 
de kortste keren uitverkocht al of niet in combinatie met een pakketje met onder andere 
bijenplantenzaad voor het komende voorjaar. Vele standbezoekers verlieten het Dolfinarium met 
onze afdelingsflyer met daarop de uitnodiging om onze afdelingswebsite te bezoeken. Kortom: 
het was een zeer geslaagde promotieactiviteit! John Schuurman en Henk van Gerner bedank ik 
hierbij natuurlijk hartelijk voor de onontbeerlijke mede-bemensing van de stand. 
Tjalling van der Meer 

   
............met een blik door de telescoop............... (foto's: Ellen en Tjalling van der Meer) 

Burlexcursie Oostvaardersplassen 29 september 2012 
Zaterdag 29 september vertrokken we met acht personen naar de Oostvaardersplassen. Het 
weer was gunstig, er was nauwelijks wind en de maan hing vol en schemerachtig aan de hemel. Op 
de Knardijk hebben we even een korte tussenstop gemaakt om te luisteren naar geluidjes van 
mogelijk overtrekkende zangvogeltjes, maar dat mocht nog niet baten. Wel hoorden we in de 
verte al de eerste burlgeluiden en was het direct duidelijk: het zou helemaal goed komen 
vanavond.  
Bij de Kleine Praambult aangekomen, bleken we de enige toehoorders te zijn en dat hadden we 
niet gedacht.  Blijkbaar leeft het burlen bij de bevolking van de Veluwe meer dan bij die van 
Flevoland.. Het was mooi om de herten te horen. De lucht was helder en sommige herten liepen 
heel dichtbij, maar ondanks dat was toch niet te zien wat er gebeurde. Er lopen rond de 3500 
edelherten in het gebied en het is dus niet verwonderlijk dat het geluid van alle kanten op je af 
komt. Bijzonder was de vermenging van dat geluid met dat van vele roepende brandganzen en 
smienten. Wel even anders dan de geluiden op Staverden, waar zich eerder een bosuil mengt! Na 
een tijdje reden we door naar de Grote Praambult en ook hier konden we de beesten prachtig 
horen. Helaas was de maan echter schuilgegaan achter de wolken, zodat we ook hier geen goed 
zicht hadden.    
Verbaasd waren we over de hoeveelheid (bijna) lege treinen die ons in beide richtingen met hoge 
frequentie en snelheid voorbij reden. De herten stoorden zich er niet aan, maar die hebben dan 



 11 

ook geen economische crisis. Nieuwsgierig geworden, heb ik nog even de dienstregeling van de NS 
bekeken: 14 treinen per uur en dat met elk 10 reizigers. Een goede bezuinigingstip voor de nieuwe 
regering hebben we alvast: laat de treinen tussen Lelystad en Almere ’s avonds gewoon om het 
half uur rijden!  
Nico Hoogteyling. 

   
Wat bij avond niet te zien was vanaf de Kleine Praambult (foto's: Nico Hoogteyling en Tjalling van der Meer) 

Volenbeker voettocht 23 september 2012 
De weerkundige herfst was nog geen dag oud (22 september 16.49 uur) of er stond al een 
herfstwandeling op het afdelingsprogramma in de omgeving van de Volenbeek. Volgens de 
aankondiging een mooi zondagmiddagommetje van vijf kilometer. We vertrokken van het 
verzamelpunt Ermelo met een kleine vijftien deelnemers op weg naar de parkeerplaats van het 
kasteel De Vanenburg. Daar aangekomen leek het wel of hier nog een excursie vertrok, maar er 
stonden ook vele bekenden bij. Met maar liefst 38 excursiedeelnemers, ongetwijfeld een record 
dit jaar, gingen we onder leiding van Harm Werners op stap voor een alleraardigste 
wandelexcursie in het mooie buitengebied van Putten. 
Er worden tegenwoordig onder auspiciën van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland op de 
Veluwe tal van bewijzerde klompenpaden ontwikkeld. We volgden voor een groot deel het 
Norderpad dat door SLG in samenwerking met onder andere het Puttens Historisch Genootschap 
is ontwikkeld. Wandelen door de weilanden heeft toch wel wat! We werden aangestaard door in 
het ene weiland koeien die in onze omgeving gelukkig nog  in de wei staan en in het 
tegenoverliggende weiland door een kudde Kerry Hillschapen. Ik heb zo langzamerhand heel wat 
schapen gezien in mijn excursieleven maar dit was voor mij een totaal onbekende schapensoort. 
De zwarte neus, zwarte oren, zwarte "mascara"ogen en dito pootjes 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerry_Hill) maken wel een heel erg grappige indruk. Typisch dat de 
zwarte delen geen wol bevatten. Boven de weilanden dartelden nog de laatste aanwezige 
boerenzwaluwen, waarvan vele alweer naar hun overwinteringsgebied in onder andere tropisch 
Afrika zijn vertrokken. 
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Wandelen door de weilanden..........en teervlekkenzwam (foto's: Tjalling van der Meer en Lucie Wessel) 

De wandeling ging verder over een aantal oude kerkenpaden die in tijden van weleer bij de Oude 
Kerk samen kwamen. Door een bosgebied waar verschillende soorten paddenstoelen werden 
ontdekt zoals inktzwam, roestvlekkenzwam, aardappelbovist en teervlekkenzwam. Tijdens dit 
soort wandelingen is er ook oog voor andere zaken. Nabij de Engersteeg werd stilgestaan bij de 
oude restanten van een watermolenplaats. Boven onze hoofden grote zwavelzwammen aan een 
eikenboom en aan de rand van het weiland zat een mooie buizerd met witte borst op een paaltje. 
In een fraai plasje in het daaropvolgende weiland stond nog pijlkruid en langs de rand 
verschillende biezensoorten en stijve ogentroost. Er werd een kleinschalig heideveldje 
overgestoken waarbij we werden gadegeslagen door een sperwer. 
Langs de route ook verschillende kunstwerken en prachtige boerderijen. Bij één van die 
kunstwerken op landgoed De  Vanenburg rees de vraag wat het eigenlijk voorstelde. Het is het 
houten kunstwerk "Reuzenkruid goudbloemig" (Herba ingens aureo flore) van kunstenaar Jozef 
Kemperman uit Gendringen.  1 meter 80 breed en  maar liefst  9 meter hoog. De kleurverklaring: 
groen aan de voet en via blauw naar goud, vormt de verbinding tussen de groene heuvel en de 
blauwe lucht. Waarachtig: naast een nieuwe schapensoort ook nog een nieuwe plantensoort! 
Bij een rustpunt bij de spoorlijn rees de vraag hoe het nu eigenlijk met de vijf kilometer zat 
want aan die beloofde afstand begon men aardig te twijfelen. We dachten aan het einde dat het 
zondagmiddagommetje toch wel een heuse voettocht was geworden. Dat werd bevestigd door 
Harm die zijn excuses maakte voor de wat uit de hand gelopen lengte. Harm, bedankt! Excuses 
aanvaardt want het was landschappelijk toch wel een prachtige wandeling. Ik hoop alleen niet dat 
de vele gasten tijdens deze excursie denken dat dit bij ons de gewoonte is. 
Tjalling van der Meer 

   
Zwavelzwammen boven onze hoofden  bij de restanten van de watermolenplaats (foto's: Tjalling van der Meer) 
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Paddenstoelenexcursie Leuvenumse bos 15 september 2012 
De excursie begon om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Poolseweg in Leuvenum. Onder leiding 
van Annemarie Kooistra. In totaal waren er 8 personen op deze excursie afgekomen. Annemarie 
had de route al voorgelopen om te zien of er wel paddenstoelen aanwezig waren in het 
Leuvenumse bos. Dus gelijk gingen we naar een plek waar ze gekraagde aardsterren had gezien. 
Dit zijn aparte paddenstoelen die openklappen in de vorm van een ster. Hiervan stonden er 
meerdere exemplaren waaronder een aantal dat nog niet opengeklapt was en dan lijken ze op een 
tulpenbol. Toen we daarvan verder liepen zagen we allerlei paddenstoelen en Annemarie en ook 
Dick Dooyewaard vertelden ons welke het waren. Maar niet voordat  met een spiegeltje de 
onderkant was bekeken en aan de paddenstoel was geroken. We hadden ook toestemming om 
buiten de paden te lopen en zodoende werd er voortdurend geroepen naar Annemarie als we weer 
een paddenstoel hadden gevonden. Nou waren de meeste paddenstoelen niet zo heel groot dus we 
hebben wel vaak op onze knieën op de grond gezeten met onze neus vlak bij de grond. Zo hebben 
we wel vijftig soorten paddenstoelen gezien. De soorten met de aantallen worden doorgegeven 
door Dick aan waarneming.nl en door Annemarie aan Natuurmonumenten, de eigenaar van het 
Leuvenumse bos. Alle soorten zal ik niet vermelden maar een aantal wil ik toch doorgeven. Zo 
hebben we schaapjes gezien een rode lijst soort, tonderzwammen, russula’s, mycena’s, blote 
billetjes, echte krulzoom, eikenbladzwam en een 0,5 cm grote bepoederde rupsendoder. Al met al 
een geslaagde excursie waar we hoop geleerd hebben van paddenstoelen. Bedankt Annemarie en 
ook Dick.  
Michiel de Vries  

   
.........en een 0,5 cm grote bepoederde rupsendoder (foto's: Ati Vijge) 

Landschapsbeheer aan het werk 15 september 2012 
Vandaag een bezoek gebracht aan onze Werkgroep Landschapsbeheer en daar filmopnamen 
gemaakt voor een promotiefilm over onze afdeling. Zo’n 25 man en vrouw was hard aan het werk 
op het terrein van het voormalige Belgenkamp. Een prachtig stuk bloeiende heide werd daar 
aangevallen door onder andere berken- en dennenopslag te verwijderen. De leden van 
Landschapsbeheer bonden daar vandaag de strijd mee aan.  
Voor het vervoer van het materiaal kon de werkgroep voor het eerst gebruik maken van de 
nieuwe aanhangwagen, gesponsord door het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds en de 
Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk. Ook werd een vijftal nieuwe spaden in gebruik 
genomen, geschonken door de gemeente Ermelo. Wat een inzet door deze stoere mannen en 
vrouwen! En dit doen ze zo’n tien keer per jaar. Naast deze inzet viel mij ook de uitstekende 
onderlinge sfeer op. Jawel, zeker ook bij de koffiepauze! 
Dit is vast wel iets voor andere leden van onze KNNV-afdeling.  
Kom eens kijken, of beter: doe eens een ochtendje mee! Bij uitstek een manier om het nuttige 
met het aangename (en gezonde) te verenigen. 
John Smal 
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.............voor het eerst gebruik maken van de nieuwe aanhangwagen............. (foto's: John Smal) 

De Haere, een uitzonderlijk Veluws Landschap 9 september 2012 
Zondagmiddag 9 september hebben we met 11 deelnemers een interessante excursie naar De 
Haere bij Doornspijk gehouden.  De Haere is nog een van de weinige stuifzandgebieden in Europa 
en stuifzandgebieden op de Veluwe behoren dan ook tot de Natura 2000 gebieden. Een stuifzand 
is dynamisch. Wind en zon zorgen voor extreme omstandigheden, waar slechts enkele 
plantensoorten het kunnen uithouden.  

     
Een stuifzand is dynamisch. .............en rode heidelucifer (foto's: Ati Vijge) 

Pioniers proberen het zand vast teleggen en soorten als buntgras en zandzegge zie je dan ook als 
eerste verschijnen. Daarnaast is het stuifzand rijk aan korstmossen. Op De Haere schijnt zelfs 
ijslandsmos voor te komen, wat wij helaas niet gevonden hebben.  Gelders Landschap heeft 
tussen het stuifzand en de heide de bosstrook  met grove dennen gekapt om zo weer een betere 
overgang te krijgen tussen het stuifzand en een nog aanwezig stuk heide. Op de grens van heide 
en bos zien we veel kraaiheide. We hebben hier te maken met de noordelijke variant van droge 
heide. Tussen de heidepollen groeit het prachtige rendiermos. We onderscheiden  open en 
gebogen rendiermos. Ook bekermossen zoals ezelpootje en rode heidelucifer worden bestudeerd. 
Op het verst van de wandeling worden we beloond met de vondst van de uiterst zeldzame kleine 
wolfsklauw. Hij heeft zelfs sporenaren. Deze plant komt specifiek voor op de grens van stuifzand 
en heide. Een gedeelte van de plant aan de binnenrand ziet er geel uit. Een verklaring hiervoor is 
dat de plant zich ondergronds uitbreidt, waarbij het oude gedeelte afsterft.  
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Op het verst van de wandeling worden we beloond.............(foto's: Ati Vijge) 

We lopen terug over de heide en zien net als op de heenweg vele vlinders. Het is extreem warm. 
De kleine vuurvlinder wordt gespot evenals de atalanta en de gehakkelde aurelia. Nico luistert 
naar de vogels. Goudvink en kuifmees worden waargenomen. De eerste paddenstoelen zijn er al. 
Regenboogrussula en krulzoom luiden het seizoen in. Sjokkend door mul zand zien we een fata 
morgana ………..kamelen??? Ja echt, kamelen. De uitzichten zijn prachtig. Ik ben onder de indruk 
van het woeste, ontembare gebied. Je kunt je voorstellen dat vroeger mensen verdwaalden, 
misschien zelfs wel om het leven kwamen, omdat de paden ondergestoven waren en er weinig 
vaste oriëntatiepunten zijn en de temperaturen extreem hoog of extreem laag kunnen zijn. Iets 
van die omstandigheden hebben wij tijdens de excursie kunnen ervaren. 
Anne-Marie Fondse 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 2 september 2012 
Met vijftien belangstellenden liepen we met mooi weer om half twee vanaf Postillionhotel Nulde 
over de dijk richting Nijkerk. 
Wat direct opviel was het grote aantal krakeenden, een aantal groter dan de wilde eenden. Ook 
was een paar grote zilverreigers als gebruikelijk weer present. Op de weilanden was het 
opvallend stil, een enkele blauwe reiger en ver weg grote aantallen kieviten. De groepen hazen, 
die in het voorjaar altijd present zijn, waren nergens te ontdekken. In de Delta waren ook al 
smienten te zien die moeilijk herkenbaar waren vanwege het zogenaamde eclipskleed, een 
uiterlijk dat in de vogelgidsen duidelijk is aangegeven. Met enige moeite (en een telescoop) waren 
ook enkele wintertalingen, slobeenden, tafeleenden, kuifeenden en bergeenden te herkennen. In 
deze tijd hebben veel eenden door de rui hun duidelijke kleuren wel wat verloren. Op het eind 
van de wandeling kwam nog een grote groep wulpen aanvliegen, een voorbode van de naderende 
herfst en winter. 
Hans Fondse 



 16 

     
Met enige moeite (en een telescoop)...........en grote zilverreigers (foto's Dick Dooyewaard) 

Dag van de Hei en de Bij op de Ermelosche hei 25 augustus 2012 
Zaterdagochtend 25 augustus, zes uur. Bakje koffie, broodjes smeren. Hoe ziet het weer er uit? 
Om zeven uur start de eerste inventarisatie. Hoeveel KNNV-leden zullen vandaag komen? 
Hoeveel soorten zullen we zien? Met enige gezonde spanning op de fiets richting de Schaapskooi 
aan de Drieërweg. Daar staat de eerste groep al te wachten, de Schaapskooi is open. De 
vogelaars gaan op pad en een klein groepje gaat kijken of de life-traps iets hebben opgeleverd. 
In de eerste serie zit 1 bosmuis. Prachtig diertje. Behoort tot de echte springmuizen. Nadeel is 
dat ze nogal bijterig zijn. Nadat we hem goed hebben bekeken springt hij er vandoor. Helaas 
leveren de andere vallen (bos en heide) geen resultaat. Graag hadden we ook een aard- of 
woelmuis gehad. De vogelaars hebben onder andere gele kwikstaart, roodborsttapuit, 
boompieper, groene specht, torenvalk, boomleeuwerik en putter gespot. Alle waarnemingen 
werden op een groot bord met een kaart van het gebied aangegeven. Dan kunnen de leden en ook 
het publiek zien waar de KNNV mee bezig is. Eén van de doelen is het registreren van de 
waarnemingen. Want hoe leuk het ook is om van alles te zien, als het daar bij blijft is het 
eigenlijk jammer van de informatie. Of het nu beheer is, natuurbescherming of ontwikkeling. Het 
begint in veel gevallen met waarnemingen. Door hierin enige structuur te brengen krijg je 
verspreidingskaarten en door het volgen in de tijd is te zien hoe een gebied verandert en of 
beheer, bescherming of ontwikkeling nodig/wenselijk is. Als KNNV kunnen we daar een bijdrage 
aan leveren. 

   
Inventarisatie Ermelosche Heide met behulp van onder andere life-traps (foto's: Ati Vijge) 

In de weken voor de 25e augustus was het vrij droog. Daardoor waren er nog niet veel 
paddenstoelen te zien. De paddenstoelenexcursie en de reptielenexcursie gingen gelijk van start. 
Hoewel het weer erg geschikt leek voor de reptielen lieten ze zich in eerste instantie niet veel 
zien. Uiteindelijk is er toch een adder gezien en later op de dag tijdens de publieksexcursie een 
gladde slang. Er werd een adderhuid gevonden en een huidje van een zandhagedis. Verder werden 
een paar hagedissen gespot en bij het ven een jonge gewone pad. Hoe klein ze ook zijn, ze 
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trekken toch een heel eind het land in op zoek naar een geschikte vorstvrije plek om de winter 
door te brengen. Leuke paddenstoelen waren de paardenhaartaailing, regenboogrussula, 
berkenzwam, doolhofzwam en de gele korstzwam. 
Na de koffie en het gezellige uitwisselen van ervaringen gingen de volgende groepen op pad. Er 
werd gespeurd naar insecten op de Ermelosche heide en planten op het Houtdorperveld. Naast 
wat meer algemene planten zoals tormentil, heermoes, liggend walstro, klein hoefblad en 
vlasleeuwenbek zijn ook wat meer zeldzame soorten gezien zoals geelhartje, witte snavelbies en 
moeraswolfsklauw.  
Voor de insecten was de ochtend heel aardig, in de middag waren er helaas wat meer buien. Toch 
zijn op de Dag van de Hei en de Bij nog diverse bijensoorten gezien, waarbij de hulp van een 
tweetal externe deskundigen heel waardevol bleek. Zo zijn onder andere de heidezijdebij, 
Saksische wesp, heidewespbij, heidezandbij,  ananasgalwesp en akkerhommel gevonden. In de 
potvallen zat een aantal loopkevers. 
De soep tussen de middag smaakte voortreffelijk. De sfeer was uitstekend. Per excursie waren 
regelmatig nieuwe gezichten te zien. Na de lunch was er voor een beperkt groepje 
belangstellenden de publiekswandeling. Gedurende de dag was via laptop en beamer de invoer van 
waarnemingen in www.waarneming.nl te volgen.  
Tijdens de avondwandeling met de batdetector vlogen de gewone dwergvleermuizen rakelings 
langs. De watervleermuizen ‘ratelden’ er samen met de gewone dwergvleermuis lustig op los boven 
het ven. De laatvlieger (een grotere soort) werd alleen bij het voorwandelen gehoord. Rond 22.00 
uur keerde ieder huiswaarts. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag met in totaal circa 45 deelnemers en meer dan 
200 waarnemingen. Dank voor de bijdragen van de specialisten, de ruimte en gastvrijheid van de 
Schaapskooi en allen die verder hebben bijgedragen of deelgenomen. 
Lex Groenewold en Peter Pfaff 

   
Meer dan 200 waarnemingen werden ingevoerd in www.waarneming.nl, waaronder de zandhagedis (foto's: Ati Vijge) 

Vlinderexcursie Elspeterheide 5 augustus 2012 
Zondag 5 augustus 2012 gaan circa 20 leden met Betty en Harm naar het voormalig 
defensieterrein van de Generaal Winkelmankazerne dat aan de natuur teruggegeven is. Het is 
(nog) een open terrein met de nodige vliegdennen die zich in rap tempo op het vrijgekomen 
gebied voortplanten. Het nu nog open gebied zal spoedig veranderen in een bosachtige omgeving.   
Al snel worden de eerste vlinders gesignaleerd, waaronder de niet algemene bruine vuurvlinder en 
het duurt niet lang totdat ook de heivlinder gespot word. Die zien we daarna een aantal keren 
voorbij komen, mede dankzij hun voorliefde om op broeken van mensen te gaan zitten. Helaas 
altijd met dichtgeklapte vleugels. Daarna wordt een mooie orchidee, de brede wespenorchis 
aangetroffen.  
Ineens zie ik een groepje gebukt staan, bij wat grasstengels. Met camera's en verrekijker in de 
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aanslag. Ik kan geen vlinder ontdekken, maar er blijkt een stengel met eitjes van de 
heideringelrups te staan, met de eitjes keurig in ringetjes om de stengel gelijmd. 
Het hoogtepunt van die middag wordt het gluren naar twee parende heivlinders. Menig fotograaf 
gaat plat op de grond liggen om hier een mooi plaatje van te schieten en er tegelijk voor te 
zorgen dat de voortplanting niet verstoord wordt met zoveel toeschouwers. Dat lukt, de 
heivlinders hebben alleen oog voor elkaar! 
Na twee uur op een prachtig terrein naar vlinders gezocht te hebben vertrekken we tevreden 
naar huis. Ik vond het een geslaagde middag, Harm en Betty hartelijk bedankt. 
Margot Beukers 

   
.......glurende naar........ en bruine vuurvlinder (foto's Ati Vijge en Margot Beukers) 

Vlinderexcursie Blauwe Kamer 28 juli 2012 
Samen met de vlinderaars van het IVN Nijkerk gingen we zaterdag 28 juli naar de Blauwe Kamer 
bij Rhenen. In dit natuurgebied heeft het water van de Neder-Rijn vrij spel. De zomerdijk is in 
1992 afgegraven zodat het gebied regelmatig overstroomt. De natuur is hierdoor voortdurend in 
beweging. Galloways en koniks lopen hier vrij rond en zorgen voor dynamiek in het landschap. Met 
zijn vijftienen begonnen we aan de rode paaltjesroute, die langs de restanten an een oude 
steenfabriek loopt. Al gauw zagen we een bramenspinkhaan. Aangekomen op een bloemenveldje 
verspreidden we ons en de een riep “een Icarusblauwtje” en een andere riep “een dikkopje”. 
Waarop een van de experts kwam kijken met een spiegeltje, om de onderkant van het knopje van 
de antenne te bekijken. Zou het geel zijn? Dan is het een geelsprietdikkop, en die is zeldzaam. 
Het bleek een gewoon dikkopje, ook mooi maar niet zeldzaam. Er vlogen allerlei vlinders op het 
weitje en omdat het nog wat vochtig en fris was, waren de vlinders niet zo vlug en kon menig foto 
geschoten worden.  
Langs de route stonden veel verschillende bloemen te bloeien, en eenmaal onder het tunneltje 
door stond wilde marjolein,  niet alleen de roze, maar ook de witte vorm. 
Om 13.30 was het verzamelen bij de auto’s om de iets verderop gelegen Grebbeberg te bezoeken. 
Het is een  “aardkundig monument”, vlak bij de Blauwe Kamer. Hier was een strook grasland met 
aan de ene kant een riviertje en aan de andere kant een helling, met bramenstruiken en bloemen. 
 Er bleken veel breedscheenjuffers op het gemaaide gras te zitten, een juffer met brede 
schenen. En een steenrode heidelibel liet zich van alle kanten bewonderen en fotograferen.  
Het werd zonniger en de vlinders kregen zin om te vliegen. Betty Dekker schreef alle vlinders die 
we zagen op en het lijstje groeide gestaag.  Kleine vuurvlinder, dagpauwoog, gamma-uiltje,  bonte 
en bruine zandoogjes en nog veel meer soorten werden gescoord.  Omstreeks 15.30 reden we, 
verzadigd van alle moois, weer huiswaarts. Harm en Betty bedankt voor deze zeer geslaagde 
excursie! 
Ati Vijge 
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Er bleken veel breedscheenjuffers in het gras te zitten, een juffer met brede schenen. (foto's: Ati Vijge) 

Natuurtuin Stadsweiden: decor voor nachtvlinders 20 juli 2012 
Dat een kille avond voor hartverwarmende tonelen kan zorgen bewees de door de 
Vlinderwerkgroep georganiseerde nachtvlinderactiviteit op vrijdag 20 juli. Door de sterke 
afkoeling aan het begin van de avond mochten de verwachtingen over de lichtvangsten niet al te 
hoog gesteld worden. Een enthousiaste groep van 17 deelnemers bracht echter onmiddellijk het 
nodige leven in de brouwerij. Voor sommigen was het een eerste kennismaking met de wereld van 
de nachtvlinders.  
Als eerste verscheen een kleine beer op het laken. Door de aanwezige kenners onmiddellijk als 
zodanig herkend, maar voor de minder ervaren toeschouwers nader toegelicht aan de hand van de 
determinatiegids en de aan alle belangstellenden vooraf uitgereikte nachtvlinderfolder. Het 
laken werd daarna vooral bevolkt door schietmotten en andere insecten, maar nauwelijks 
vlinders. Het was een avondje “schrapen naar vlinders” zoals onze nachtvlinderexpert Martin 
Scheper het uitdrukte. Toch verschenen er zo langzamerhand meer en meer exemplaren van de 
doelsoort en groeide het enthousiasme van de deelnemers zienderogen. Toen in het keurig voor 
deze gelegenheid gemaaide korte gras van de opstelplek onder het laken een forse 
wilgenhoutrups neer plofte werd deze bewonderend aan alle kanten bekeken en door de 
aanwezige fotografen vastgelegd. Het werd de voorbode voor nog meer bijzondere en/of 
zeldzame exemplaren. De complete lijst kan worden opgevraagd via een mailtje of telefoontje 
naar Betty Dekker, één van de coördinatoren van onze Vlinderwerkgroep. Enkele in het oog 
springende soorten, zoals de halve maan, gele lisboorder, peper- en zoutvlinder (waarvan zowel de 
lichte als de donkere vorm op het laken verscheen) en de grote wortelboorder of ipsilonuil, een 
niet algemene trekvlinder. Toen de zaterdag al lang was aangebroken verscheen als soort nummer 
30 op het lijstje een fraaie pauwoogpijlstaart. Daarna werden nog een paar nieuwe soorten 
genoteerd, zodat de teller stopte met een aantal van 35 soorten. Het klapstuk van de avond was 
toch weer de verschijning van een pijlstaart. Omdat de kruidenrijke natuurtuin, mede door zijn 
ligging aan de rand van het Wolderwijd, kan zorgen voor leuke nachtvlinderwaarnemingen werd 
besloten het niet bij deze ene keer te laten en met enige regelmaar hier terug te keren met lamp 
en smeer (al was met dit laatste middel deze avond geen enkele vlinder te verlokken). Al met al 
was sprake van een hartverwarmende nachtvlinderavond. 
Harm Werners 
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Toen de zaterdag al lang was aangebroken......en pauwoogpijlstaart (foto's Wilco Klompenhouwer en Betty Dekker) 

Plantenexcursie Katwijkse duinen 30 juni 2012 
Het beloofde een mooie dag te worden en dat werd het ook tot ’s middags vier uur maar toen 
hadden we de terugweg alweer aanvaard. ’s Morgens vertrokken we met 7 personen naar de 
Katwijkse duinen. Anne-Marie Fondse was onze excursieleider.  
Aangekomen bij de duinen verrast, steeds weer, dat totaal andere landschap. Het geeft een 
gevoel van ..…. er echt tussenuit zijn. Het startpunt van de rondwandeling (± 5 km) was snel 
gevonden en ook de picknicktafel voor de koffie, maar daarvóór hadden we al kruipend stalkruid, 
bokdoorn, slangekruid etc. gespot. Dat is het leuke van een excursie naar een ander deel van 
Nederland, een andere biotoop, wat zich direct al laat zien in de planten die je er aantreft. Zo 
deden we een bijzondere vondst zomaar langs het wandelpad, we vonden de blauwe bremraap die 
parasiteert op gewoon duizendblad en alsemsoorten. Haar ware naam is: Orobranche purpurea. 
De soort staat op de rode lijst als zeer zeldzaam. In Nederland treffen we haar aan in de duinen 
en langs rivierdijken en rivierduintjes. We zagen een albino slangekruid, een speling van de 
natuur. Ook vonden we onder andere muurpeper, heggerank, kromhals, stalkaars, grote plakkaten 
rood guichelheil, bezemkruiskruid, nachtsilene en heel veel uitgebloeide duinroos. Dat moet een 
prachtig gezicht geweest zijn tijdens de bloeiperiode.  Onderweg zagen we laagten in het 
landschap, ook wel “dellen” genoemd . Het verhaal gaat dat het visserstuintjes zijn. Deze plekken 
zijn waterrijker dan de directe omgeving. 
Landschappelijk en botanisch was het een mooie wandeling. Vanaf het Vlaggeduin heb je een mooi 
overzicht tot Den Haag toe en als je je omdraait zie je de soefitempel “Murad Hassil” hetgeen 
betekent “wens vervuld” dominant in de duinen staan. Kortom, een mooie dag! 
Janny Habermehl 

   
Ook vonden we onder andere heggerank...... (foto's: Ati Vijge en Tjalling van der Meer) 

Late lentewandeling Hierdense Poort 20 juni 2012 
Het was de laatste wandeling van de serie late lentewandelingen. Net als de andere wandelingen 
was de animo groot. Bij de start van de wandeling bleken er 16 mensen zin te hebben om onder 
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leiding van Nico te gaan wandelen en kwartels te gaan horen zoals in de aankondiging stond. Voor 
we de wandeling startten hoorde Dick Dooyewaard al de eerste kwartel. Helaas liet deze zich 
daarna niet meer horen. Voor we via het vlonderpad het broekbos in gingen richting het water 
hebben we nog staan kijken bij een ruw grasland dat vol stond met bloeiende ratelaar. Ook stond 
hier gevlekte orchis en moeraskartelblad. We hoorde hier overvliegende appelvinken en zagen 
een roodborsttapuit. Lopend door het broekbos roken we de heerlijk geurende kamperfoelie. Aan 
het einde van het broekbos linksaf via het fietspad naar de Hierdense beek. Het bruggetje over 
en rechtsaf langs de houtwal en de Hierdense beek naar de monding gelopen. Ondertussen waren 
we en paar keer gestopt op te kijken en te luisteren naar de vogels. Er zaten holen- en 
houtduiven, zwarte kraaien en kieviten in de weilanden. Ook hoorde Nico op verschillende plekken 
kwartels roepen, die door verschillende mensen ook werden gehoord. Verder hoorde we 
rietgorzen, kleine karekieten en bosrietzangers en zagen we roodborsttapuiten en buizerds. Van 
de monding liepen we in de richting van de Tochtsloot. Dit is een van de beekjes die van de 
Veluwe uitmonden in het Veluwemeer. Hier hadden we mooi zicht op een inham van Veluwemeer 
waar wel 60 krooneenden in het water lagen. Langs de Tochtsloot weer richting het broekbos en 
weer liet een kwartel zich horen zodat uiteindelijk iedereen wel een keer een kwartel heeft 
gehoord. Op het eindpunt bleek dat iedereen weer heeft genoten van deze laatste late 
lentewandeling.  
Hopelijk komt er volgend jaar een vervolg op deze late lentewandelingen.  
Michiel de Vries 

   
Via het vlonderpad............ en roodborsttapuit (foto's: Tjalling van der Meer) 

Plantenexcursie Leemputten 24 juni 2012 
“ De witte tijger”, roept Aty verrukt. Je zal hem maar tegenkomen. Wij doen dat op onze 
excursie naar de Leemputten. Twee prachtige kleine witte vlinders, met een velletje als een 
tijger. Met z’n negenen, inclusief onze excursieleidster, Anne-Marie Fondse. Prachtig zonnig 
weer en vanaf het moment dat we binnenstappen blijft de verbazing op onze gezichten.  
De verschillende kleuren groen, het prachtige wit van het veenpluis, de fragiele zonnedauw en 
niet te vergeten de enorme hoeveelheid orchideeën. De welriekende nachtorchis en de gevlekte 
orchis in volle bloei, de moeraswespenorchis in knop evenals de breedbladige. De grote favoriet 
van Anne-Marie, de beenbreek staat te schitteren in de zon. Langzaam, heel langzaam lopen we 
door dit natuurgebied. Ieder klein bloempje wordt benoemd, de boeken komen erbij en er worden 
foto’s genomen. 
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Welriekende nachtorchis en beenbreek (foto's: Sieby Dooyewaard) 

We liggen op onze knieën om maar geen detail te missen en thuis nog eens goed na te genieten. 
We zien de roodbandbeervlinder, het gentiaanblauwtje en de rups van de goudhaaruil en een 
prachtige libel, die net uit zijn cocon hangt te drogen in de zon. 
Maar misschien is de opmerking van Annemarie Kooistra wel de meest toepasselijke over dit 
gebied. “ Kijk, een geelhartje, ook een rode lijst!” Plotseling realiseer ik mij weer hoe kwetsbaar 
dit gebied is, hoe bijzonder het is dat wij er kunnen zijn. Als we na ruim twee uur terug lopen, 
neem ik een foto van de groep die voor mij loopt. Ik snuif de geuren op, laat de stilte van dit 
gebied nog even goed over mij heen komen en denk …… ik denk niets, ik voel alleen de ruimte en 
de rust! Wat een rijkdom. 
Sieby Dooyewaard-Dijkstra 

   
De boeken komen erbij..................(foto's: Sieby Dooyewaard) 

Nationale NachtvlinderNachtactiviteit Staverden 22 juni 2012 
Hoewel de weersomstandigheden verre van ideaal waren tijdens de NationaleNachtvlinderNacht 
op 22 juni, besloten we toch een poging te wagen bij de kasteeltuin van Staverden. We waren met 
9 personen en moesten wel lang wachten op de eerste soorten. Pas na twaalven streken er 
meerdere nachtvlinders neer op het doek. Het was leuk en leerzaam om vertegenwoordigers van 
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diverse nachtvlinderfamilies langs te zien komen: beervlinders, spanners, uilen, pijlstaarten, 
eenstaartjes en tandvlinders. Nergens was sprake van grote aantallen van een soort. Van de 27 
soorten die we uiteindelijk zouden zien, spande de witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) met 
vier exemplaren de kroon. Martin Scheper wist alle vlinders te benoemen en hij was het ook die 
de attributen had uitgestald om van deze nachtvlinderinventarisatie een succes te maken. Het 
enthousiasme was er, vooral de jeugdige vlinderaar die Martin had meegebracht bleef 
onvermoeibaar iedere vliegbeweging melden. Zodoende bleven wij allen alert en werd het weer 
een leerzame ervaring. 
Geen nachtvlinderinventarisatie zonder pijlstaarten, het summum onder vlinderaars. Dit keer 
waren het er twee: de dennenpijlstaart (Sphinx pinastri) en het groot avondrood (Deilephila 
elpenor). Onderstaande foto toont een prachtig spannertje: de gevlekte zomervlinder 
(Comibaena bajularia). 
Betty Dekker 

   
Gevlekte zomervlinder (foto: Annemarie Kooistra) 

Vogelexcursie Wieden en Zuid Friesland 16 juni 2012 
Met twaalf vogelaars vertrokken we om half negen vanuit Harderwijk, waar wij nog net een 
overvliegende appelvink konden horen en zien. Een uur later beklommen wij de vogelkijkhut de 
Auken in de buurt van Steenwijk. Vanuit deze hooggelegen hut is het zicht rondom echt geweldig. 
Direct zagen wij groepen lepelaars (jong en volwassen) aan de rand van de plas. Toen de lucht wat 
opklaarde kwamen de eerste purperreigers aanvliegen en landen bij hun nestgebieden. 
Merkwaardig was het om te zien dat de landende purperreigers van de linkerkant kwamen terwijl 
de opstijgende vogels de andere kant op gingen, een goede organisatie van komen en gaan. Vanuit 
deze hut is veel vogelleven goed te zien: bruine kiekendieven (ongetwijfeld met nest), ooievaars, 
oeverzwaluwen, blauwborstjes. Een goed begin voor de vogelexcursie. 
We vervolgden de tocht over de Woldlakeweg waar een nieuw natuurgebied is ontwikkeld. Door 
de vrij harde wind waren de steltlopers op een enkele tureluur na niet te zien. Via 
slingerweggetjes kwamen we bij vogelhut de Rottige Meente aan. Vanuit deze vogelkijkhut zagen 
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we een boomvalk, torenvalk en een bruine kiekendief. Ook enkele zwarte sterns waren daar te 
zien. 

   
........kwamen de eerste puperreigers aanvliegen.......... (foto's: Tjalling van der Meer en Henk Willekes) 

Daarna vervolgden wij de tocht door Zuid Friesland naar het gebied de Easterskar. We 
bezochten daar de hut de Grauwe Gans (Skiere Goes). Door Henk Willekes was ons daar 
mogelijke waarneming beloofd van ringslang en adder. We besloten daarom een grote wandeling 
te gaan maken door dit gebied waarbij Henk met camera en telelens achterbleef in de hut. Waar 
we ook keken en zochten, geen ringslang te zien. Waarschijnlijk worden alle dieren door ons 
stampen op het trilveen al op grote afstand gewaarschuwd. Terug bij de hut: een fraaie foto van 
een zwemmende ringslang genomen door Henk, ach, een plaatje houden we er dan toch aan over! 
Vlak bij de vogelhut was nog een oeverzwaluwwand gemaakt waar veel zwaluwen intensief 
gebruikt van maakten. 
Op de terugweg bezochten we nog even de Casteleynsplas, een plas direct naast de A6 naar 
Lelystad. Dit is een zeer diepe en buitengewoon heldere zandwinplas die vele jaren door 
sportduikers is gebruikt als oefenbad. Op deze plas wordt soms wel de geoorde fuut 
waargenomen. Helaas was deze poel nu alleen door enkele (gewone) futen bezet. 
Een succesvolle excursie door de Wieden waarbij de in het Linnaeusklokje beloofde 
purperreigers volledig tot hun recht zijn gekomen. 
Hans Fondse 

   
Terug bij de hut: een fraaie foto van een zwemmende ringslang.......... (foto's: Henk Willekes) 

Avondexcursie landgoed Bruggelen 13 juni  
Op woensdagavond zijn we met 5 personen naar landgoed Bruggelen bij Beekbergen gereden. 
Door wegwerkzaamheden bij Nieuw Millingen konden we de snelweg niet bereiken en moesten we 
dwars door Apeldoorn om de plek te bereiken waar de excursie zou starten. Maar dit is gelukt 
onder leiding van Anne-Marie Fondse. Zij was ook de excursieleider en zoals we weten had zij 
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alles weer goed voorbereid. Het doel van deze excursie was om de zevenster te gaan zien die in 
deze bossen voor komt. Annemarie was zelf al op onderzoek uit geweest en had de zevenster niet 
gevonden. De boswachter was ook gebeld en die had verteld waar we ongeveer moest gaan 
zoeken. Dus wij op zoek naar de zevenster een zeldzaam plantje wat maar op verschillende 
plaatsen op de Veluwe voorkomt. Het is een noordelijk soort wat hier op de Veluwe zijn zuidelijke 
grens vind. In mei tot en met juli bloeit deze met witte bloemen met zeven kroonbladeren 
vandaar de naam zevenster. Dus wij op zoek! De boswachter had gezegd dat het niet erg was als 
we van de paden afgingen om de zevenster te vinden. Want de plant groeit niet gelijk naast het 
pad. Dus het werd lekkere struinen door de blauwe bosbes. Ondertussen kijken of we de 
zevenster konden vinden. Dit is ons dus niet gelukt. Het was net een wedstrijd. We hebben niet 
gewonnen maar wel genoten en dat kunnen de voetbalsupporters die thuis achter de buis zaten 
niet zeggen. Want we hebben leuke nachtvlinders gezien zoals de dennenspanner, rozenblaadje 
en zwart beertje. Ook zagen we reeën en heel veel bloeiend vingerhoedskruid en hengel. Zelfs 
cantharellen en een prachtig naaktslak met een zigzag streep over zijn rug. Kortom een lekkere 
avondwandeling in een mooie omgeving. 
Michiel de Vries   

   
Zevenster en vingerhoedskruid (foto's: Ellen van der Meer) 

Nachtzwaluwentelling op het  Speulderveld  en het Houtdorperveld  8 juni 
2012 
Met  een aantal enthousiaste vogelaars begonnen we om 22.15 uur deze actie, die bij de aanvraag 
door de gemeente Ermelo met  “klein evenement”  werd aangeduid. Bij de toestemming werd door 
de gemeente het maximale aantal van elf deelnemers genoemd, maar  bij telling bleek dat er 
twaalf deelnemers waren.  Met nog daglicht gingen we al op pad en al direct hoorden en zagen we 
een vijftal rondvliegende en bedelende jonge ransuilen. Deze jonge vogels vonden ons kennelijk 
ook heel interessant want ze bleven lange tijd om onze groep heen vliegen. Omdat het tot elf uur 
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behoorlijk licht was lieten de nachtzwaluwen nog niet van zich horen. Pas bij de bosrand van het 
Houtdorperveld hoorden we het “gesnor” van de eerste nachtzwaluwen. Waarschijnlijk door de 
erg harde wind waagden de vogels zich niet buiten de luwte van het bos. Wel konden we er één 
door het bos zien rondvliegen en landen op een tak. De acrobatische toeren die de vogels bij 
windstil weer wel boven de hei uitvoeren moesten we helaas missen. Teruglopend door het donker 
hoorden we plotseling een hard geluid dat door Peter Pfaff herkend werd als de roep van 
rugstreeppadden. Dit geluid kwam van plassen op het Speulderveld. Toen we hierbij luisterden 
hoorden we in het bos direct bij ons ook het gesnor van nachtzwaluwen, een geluid dat wel iets op 
het geluid van de rugstreeppadjes lijkt. Omdat  deze zwaluwen meer dan een kilometer van het 
vorige paar te horen waren kunnen we aannemen dat het hier om een ander paar gaat (volgens 
SOVON kun je bij deze vogels voor de zogenaamde territoriumfusieafstand 300 meter nemen). 
Bij de twee territoria op de Ermelose heide is afstand ook ongeveer een kilometer. Bij 
boerderijen van Speuld hoorden we ook nog een steenuiltje 
roepen.                                                                                                                
Op zich wel interessant dat ook hier op de hei wel  nachtzwaluwen voorkomen al denken we dat 
het aantal in dit gebied beperkt is omdat de stukjes geschikt bos wel vrij klein zijn en in de 
nacht het licht van de boerderijen bij Speuld goed zichtbaar is. 
Hans Fondse 

   
....bij telling bleek dat er twaalf deelnemers waren.... en rugstreeppad  (foto's: Nico Hoogteyling en Google-Wikipedia) 

Excursie Kienveen 7 juni 2012 
Met zes deelnemers gingen we op zoek naar het vetblad in het Kienveen. Peter en Michiel hadden 
er zelfs een vrije dag voor opgenomen. En ik denk niet voor niets, want we hadden een leuke 
excursie, niet alleen wat  de natuur betreft, maar ook cultureel. We gingen naar een gebied in de 
Achterhoek, waar ook de dichter Staring woonachtig was en daarvan zijn  nog herinneringen  
terug te vinden. Zo begonnen we in restaurant “De hoofdige boer”, genoemd naar het verhaal in 
dichtvorm dat Staring schreef over kerkgangers, die niet droog over de rivier de Berkel konden 
komen om naar de kerk te gaan in Almen en  de wens om een brug over de Berkel  te maken. De 
hoofdige boer vond dit niet nodig. In dit restaurant, gelegen naast de kerk genoten we van koffie 
met honing notentaart om vervolgens een wandeling te maken over landgoed Velhorst en het 
Kienveen. Het weer was onverwacht prachtig en we konden in de zon genieten van de vele 
bijzondere waarnemingen.  In de omgeving van het landhuis stonden vele rododendrons , die bijna 
uitgebloeid waren. Een hele grote kalmia stond nog prachtig in bloei.  Tijdens de lunch  hadden we 
een prachtig uitzicht over het Kienveen. We zagen enkele hele oude jeneverbessen. Boompiepers 
zongen, de geelgors liet zich prachtig zien, boomvalk en groene specht vlogen over. Hierna gingen 
we op zoek naar het vetblad, waarvoor we gekomen waren. En vanaf een vlonderpad konden we dit 
 prachtig zien, kleine, geelgroene vettige rozetjes , met een klein blauw bloempje op een dunne 
steel. Ook stond hier en daar  een gevlekte orchis. Na het veen vervolgden we onze wandeling en 
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zagen we een wit feeënlampje (hier had ik nog nooit van gehoord), een nest van spinnen en iets  
verder zagen we een feeënlampje  voltooid, dat wil zeggen bekleed met zandkorrels. Terug bij de 
auto besloten we ook nog even de Staringkoepel, die in de buurt ligt, te bezoeken. De wandeling  
hier naar toe, langs de Berkel, was uitzonderlijk mooi.  We zagen honderden nachtblauwe 
mannetjes van de weidebeekjuffer vliegen rond de groene vrouwtjes. Af toe rustten ze op de 
gele plomp. Langs de oever in een weitje zien we  gevlekte orchis in een groot aantal. Met een 
voetveer  duwen we ons naar de Staringkoepel, ooit gebouwd als theekoepel door Constantia, de 
dochter van Staring. De in verval geraakte koepel is in 2004 gerestaureerd. De romantiek druipt 
er vanaf. Michiel stuurt Wilma zelfs een romantisch gedicht van Staring, want het is namelijk 
zijn trouwdag. Ik denk dat we allemaal genoten hebben van deze excursie.  
Annemarie-Fondse 

  
Vetblad............ een klein blauw bloempje op een dunne steel. (foto's: Ati Vijge en Ellen van der Meer) 

Afdelingsbijdrage aan natuurmarkt Schaapscheerderfeest Ermelo 2 juni 2011 
Niet direct een gebruikelijk excursieverslag maar wel een verslagje van een activiteit van de 
afdeling dat zeker het vermelden waard is. Nadat onze afdeling de KNNV op 3 maart jl. al 
presenteerde tijdens de Provinciale dag van het landschap in Ermelo (zie elders op deze pagina) 
werd de afdeling met de afdelingsstand vertegenwoordigd op de natuurmarkt ter gelegenheid 
van het Schaapscheerderfeest in Ermelo bij de Ermelose schaapskooi. Was het bezoek aan dit 
evenement wat minder dan vorig jaar, aan belangstelling voor onze stand hadden we niet te 
klagen. Het is een bekend gegeven dat veel mensen uit onze omgeving het bestaan van de KNNV 
(nog steeds) niet kennen, zodat enkele standactiviteiten per jaar  geen overbodige luxe is. 
Veel aandacht hadden we dit jaar voor het Bijenjaar 2012. Er waren pakketjes verkrijgbaar met 
een bijenzoekkaart, een zakje plantenzaden en een bijenkrant met adviezen om de tuin bij-
vriendelijk te maken. Een van die adviezen is het ophangen van een bijenhotel. Nico had de 
daarvoor benodigde boomstammetjes geregeld bij de Werkgroep Landschapsbeheer van onze 
afdeling en na veel gezaag en geboor een 40-tal bijenhotels vervaardigd. Ati had de hotelletjes 
voorzien van een gebruiksaanwijzing aan een vriendelijk strikje. Succes kon dan ook niet 
uitblijven! Behalve dat weer veel bezoekers van informatie over de KNNV en onze afdeling 
konden worden voorzien waren alle hotelletjes aan het einde van de dag uitverkocht. Daarnaast 
vond nog een behoorlijk aantal "bijenpakketjes" hun weg naar het geïnteresseerde publiek.  
Tjalling van der Meer 
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.........en na veel gezaag en geboor.......(foto's: Tjalling van der Meer en Bart Hoogteyling) 

Late lentewandeling Harderbos 30 mei 2012 
Voor de tweede excursie van de drie late lentewandelingen onder de leiding van Nico Hoogteyling 
was weer grote belangstelling. De start verliep niet geheel vlekkeloos, ik was net te laat bij de 
opstapplaats in Harderwijk en kon door een sprintje te trekken de vertrekkende auto’s 
tegenhouden. Met twaalf personen zijn we vertrokken naar het Harderbos in de polder.  
We begonnen de excursie op het terrein van het vakantiepark. Hiervoor moesten we door een 
toegangshek dat ’s avonds om elf uur sloot. Volgens Nico is dit toegestaan. Van hier uit hebben 
we de paaltjesroute gevolgd door het Harderbos en hebben regelmatig stil gestaan om te 
luisteren naar de zingende vogels. Het tempo lag vanaf het begin behoorlijk hoog waardoor 
verschillende mensen, waaronder ik, wat achterop raakten. Hierdoor was er niet zoveel tijd om 
naar andere dingen te kijken of te fotograferen. Toch hebben we het nodige gezien en gehoord. 
De koekoek en de zanglijster werden het meeste gehoord maar ook de rietzanger en 
bosrietzanger met zijn vele imitaties waardoor je nogal eens op het verkeerde been word gezet. 
In de plassen en de vaart die door het Harderbos loopt zaten Krakeenden, futen, kuifeenden en 
zo. Ook vonden we rupsen van de rietvink en het oranjetipje en kon een oeverlibel mooi bekeken 
en gefotografeerd worden. Verder werden er langs de vaart omgeknaagde boompjes gezien. Dit 
was door bevers gedaan die dus hier ook voorkomen. Hiervoor zijn langs de oevers van de vaart 
inhammen gemaakt zodat ze makkelijk de oever op kunnen komen . Ook loopt er in gebied een 
kudde wilde runderen rond die het gebied open houden. Onderweg werd er gepauzeerd aan de 
rand van een plas waar Nico ons trakteerde op een stroopwafel voor de geleverde inspanning. Om 
kwart over tien waren we weer bij het startpunt. Al met al een leuke wandeling door een 
gevarieerd gebied.  
Michiel de Vries  

   
.....en hebben regelmatig stilgestaan om te luisteren .......... en Schotse hooglander (foto's: Nico Hoogteyling) 
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Nachtzwaluwenexcursie Ermelosche heide 25 mei 2012 
Rond 22.20 uur kwamen we met een man of 8 aan bij de schaapskooi. Het doel was om een indruk 
te krijgen van het aantal nachtzwaluwen dat op de Ermelosche heide voorkomt. Hans Fondse had 
er geweldig veel zin in, maar had zich daardoor een kwartiertje vergist. Zo kon het gebeuren dat 
de excursie  door het noodlot werd getroffen en in tweeën werd gesplitst. Het was overigens een 
prachtige, heldere, warme avond met een kleine, maar heldere maan. Wel zorgde de wind voor 
flink wat bijgeluid. Met name doordat de wind vanaf de heide kwam, waren de auto’s op de 
Flevoweg duidelijk te horen.  
Na een kleine 10 minuten lopen, hoorden we onze eerste nachtzwaluw op enige afstand ratelen. 
Terwijl we stonden te luisteren, kregen we een voorstelling van een ander exemplaar dat rondjes 
om ons heen kwam zweven en af en toe zijn roep liet horen. Mooier kon het niet. Vooral de lichte 
en wendbare vlucht was opvallend. Het was moeilijk in te schatten of er één of twee paartjes aan 
deze kant van de schaapskooi actief waren, we kozen uiteindelijk voor één. Toen we terug liepen 
in de richting van de schaapskooi, begon er ook een bosuil te roepen, prachtig beeld, alleen de 
vliegende  heks ontbrak nog.   
Inmiddels zagen we in de verte een auto starten en langzaam wegrijden vanaf de schaapskooi. 
We wisten het allemaal, Hans keerde huiswaarts, niets wetende van wat zich achter hem 
afspeelde. Later bleek dat hij dezelfde route had gelopen en dezelfde nachtzwaluwen had 
gehoord als de groep. We liepen nog even voorbij de schaapskooi en konden daar een tweede 
ratelende nachtzwaluw vaststellen. In ieder geval zijn er twee territoria nabij de schaapskooi, 
maar hoe groot is nou zo’n territorium? Dat moeten we nog eens goed uitzoeken. 
Op 8 juni gaan we het nog eens proberen op het Houtdorperveld. Vertrek: 21.45 uur Harderwijk 
en 22.00 uur Ermelo! 
Nico Hoogteyling 

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

Vlinder- en libellenexcursie De Wieden 19 mei 2012 
We hadden al veel over De Wieden bij het gehucht Doosje gehoord, maar dat het er zo prachtig zou zijn overtrof 
alle verwachtingen. We werden opgevangen door de Vlinderwerkgroep van de KNNV-afdeling Steenwijk. Deze 
mannenclub (waar waren de vrouwen?) ging ons voor. Dat ze dat wel heel letterlijk namen bleek al snel, want op 
een gegeven moment was er niemand meer te zien. Wij bleven dralen in de bloemrijke graslanden waar zoveel te 
bewonderen was. We zagen heel veel libellen waaronder de bruine korenbout, de smaragdlibel, de gevlekte 
witsnuitlibel en de glassnijder. Daarbij vlogen ook overal al dan niet parende variabele waterjuffers op, 
afgewisseld door een enkele vuurjuffer. De grote hoeveelheid libellen was ook niet aan de aandacht van een 
boomvalk ontsnapt die boven in de lucht cirkelde.  Er werden vele foto’s gemaakt, niet alleen van libellen, maar 
ook van de mooie bloemen zoals moeraskartelblad, kleine valeriaan en ratelaar. Enkele gevlekte rietorchissen 
lieten hun eerste bloempjes al zien.  
Dat dit hele gebied veel onderhoud vergt laat zich raden. Het laagveen moet beheerd worden en 
Natuurmonumenten is al vanaf 1935 actief om de verlanding van dit gebied in stand te houden. Het gedeelte van 
De Wieden waar wij onze excursie hadden is onderdeel van de aaneengesloten delta tussen Vollenhove (De 
Weerribben) en Steenwijk en vormt zo een nationaal park, uniek in West-Europa. De beheerder van 
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Natuurmonumenten die door Gerrit Padding van de KNNV-Vlinderwerkgroep afdeling Steenwijk was 
uitgenodigd, wist hier boeiend over te vertellen. Uiteindelijk kwamen we allemaal op een zeer drassig terrein 
terecht waar we herenigd werden met de mannenclub om onder toeziend oog van de beheerder buiten de 
reguliere wandelroute te genieten van dit laagveengebied. Dat leverde meteen een paar verrassende 
vlinderwaarnemingen op; het aardbeivlindertje en het groentje. Helaas kon niet iedereen hier van genieten, zoals 
ondergetekende, want enkele achterblijvers vonden het wat al te bar om tot aan de enkels in het water te moeten 
lopen. Helaas was het nog te vroeg voor de zilveren maan. Over het algemeen viel het vlinderaanbod in het 
gebied nogal tegen. Slechts een enkel witje, waaronder het oranjetipje, waarvan ook nog eitjes werden 
aangetroffen, dartelde over de bloemenpracht. Maar dat deed totaal geen afbreuk aan deze prachtige dag in De 
Wieden. 
Marjo bedankt voor de organisatie! We hebben genoten en willen zeker nog een keer naar dit mooie gebied. 
Betty Dekker 

   
We zagen heel veel libellen, waaronder de bruine korenbout (foto's: Betty Dekker) 

1e van een “drieluik” van late lentewandelingen - Strandgaperbeek 16 mei 
2012 
Op 16 mei vertrokken 9 mensen onder leiding van Dick Dooyewaard naar de Strandgaperweg (in 
de polder). Het was een heldere maar ook wat kille lenteavond, de vogels waren lekker actief aan 
het zingen. Eerst liepen we via het Broekbos, naar de Kapteinshut. Onderweg was er een en al 
look zonder look om ons heen, bijna steeds hoorde je de zwartkop. Bij de kijkhut hadden we mooi 
zicht op onder andere krooneenden. 
In het gebied van de Kievitslanden wordt hard gewerkt om het gebied weer natter te laten 
worden, zodat er weer veel weidevogels komen. Op de bergen zand zagen we regelmatig groepjes 
kneutjes. Bij de weilanden liet de graspieper zich mooi zien, ook zijn karakteristieke zweefvlucht 
hebben we mogen zien. 
We liepen verder naar het water met kleine eilandjes erin. Het leek wel alsof Dick inderdaad 
afspraken met alle vogels had gemaakt, want we kregen het op een presenteerblaadje aangereikt: 
visdiefjes, nijlganzen met jongen, de kluut, de kanoetstrandloper, de groenpootruiter en 
bontbekpleviertjes en ander soorten. 
Via een koeienpaadje nog achter het water en ja hoor, daar zat vlakbij ons een blauwborst op een 
paaltje, hij liet zich uitgebreid bewonderen. Later zagen we de blauwborst ook hollend op het 
zand (Koos heeft de foto’s gemaakt). Ook de vos en twee reeën werden gesignaleerd. Voldaan 
zouden we terug gaan en daar zagen we de grauwe klauwier ook nog. 
Eenmaal op de terugweg kwam een lepelaar nog overvliegen, maar ook de sprinkhaanrietzanger 
liet zich niet alleen horen, maar ook uitgebreid zien. 
Het was een heerlijke start van wellicht een nieuwe traditie, de late lentewandeling. 
Wilma Stoof 
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Krooneenden bij de Kapiteinshut en blauwborst bij de Strandgaperbeek (foto's: Koos Hermans) 

Vogelexcursie Tholen 12 mei 2012 
Met zeven vogelaars startten we de excursie om 10.00 uur vanuit café de Hoop in Oud 
Vossemeer op het Zeeuwse (shier)eiland Tholen. Het eerste gebied dat we gingen bezoeken was 
het Rammegors aan de noordkant van Tholen. Gors is de naam voor kwelder in Zeeland. Wat 
direct opviel was in een kreekoever het enorme aantal nesten van oeverzwaluwen met 
voortdurend rondvliegende zwaluwen. Op de buitendijkse gebieden waren erg goed (in de zon) te 
zien een aantal zilverplevieren en groepen wulpen. Ook hoorden we af en toe overvliegende 
regenwulpen die we helaas niet goed op de slikken hebben kunnen zien. 
We vervolgden de tocht naar een vogelscherm in het zogenaamde Stinkgat waar wat meer in de 
luwte veel vogels te zien waren. Vogels als tureluurs, oeverlopers, bontbekplevieren, bosruiters 
en enkele lepelaars waren goed waar te nemen. Na het middaguur gingen we naar de zuidkust van 
Tholen. Vanaf de dijk waren plaatsen als Goes en Yerseke op Zuid Beveland en zelfs gebieden van 
Zeeuws Vlaanderen (ook de Hertogin Hedwige polder) en de voorhavens van Antwerpen met een 
kijker goed te zien. In een inlaag bij Scherpenisse waren groepen kluten aan het broeden en 
zwommen grote aantallen bergeenden rond. Op de weg daarlangs zagen we steeds een gele 
kwikstaart zitten. 
Tenslotte bezochten we de Scherpenisserpolder, een polder die een aantal jaren geleden in het 
kader van plan Tureluur is afgegraven en tot natuurontwikkelingsgebied is geworden. Waar wij 
parkeerden werden we welkom geheten door een goed zichtbare en hoorbare koekoek. We keken 
daar extra naar ruiters, waarvan we de groenpootruiters direct zagen en met enige moeite ook 
enkele zwarte ruiters. Naast veel andere waadvogels zagen we ook van de plevieren de 
strandplevier en de kleine plevier. Op het hele eiland hebben we op paaltjes steeds her en der 
tapuiten gezien; ook een roodborsttapuit zagen we een enkele keer. Voordat we vertrokken 
spraken we nog enkele Belgen die met vissen tientallen gepen hadden gevangen. 
Samenvattend een geweldige natuurtocht over Tholen, een eiland met gebieden voor veel wad en 
watervogels en vrijwel zonder vogelaars. 
Hans Fondse  
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Tenslotte bezochten we de Scherpenisserpolder.............(foto's: Nico Hoogteyling) 

 
Zomerklokjesexcursie omgeving Weesp 5 mei 2012 
Met twee auto’s en vijf personen rijden we vlotjes de 60 kilometer naar Fort Uitermeer langs de 
Vecht iets ten zuidoosten van Weesp. Annemarie heeft opnieuw als excursieleidster haar 
huiswerk goed gedaan. Routekaartjes en soortbeschrijvingen zijn beschikbaar en enkele dagen 
eerder heeft ze de situatie al grondig verkend. Langs een mooie berm met fraaie boerensloot 
lopen we rechtstreeks naar de oeverreservaatjes langs de Vecht. Volgens de beschrijving zou in 
deze natte en periodiek onderlopende oeverlandjes het Zomerklokje voor komen – het hoofddoel 
van deze excursie. Wanneer we dichter bij komen blijken het er vele honderden, nee zelfs 
duizenden te zijn. Werkelijk een bijzonder fraai gezicht zo veel van deze zeldzame klokjes bij 
elkaar.  
Nadat we de zomerklokjes goed hebben bekeken en gefotografeerd lopen we naar een pas 
geopend restaurant naast het fort Uitermeer. De koffie, met uitzicht over de Vecht, laat zich 
goed smaken. Het fort bij Uitermeer is een oud fort dat is opgenomen in de Nieuwe Hollands 
Waterlinie en later de Stelling van Amsterdam.  Het fort had als doel het beschermen van de 
landdoorgangen tussen het Naardermeer en de Vecht. Tevens kon het de buurforten met zijn 
geschut helpen. Het beschermde tevens de sluis waarmee het land onder water gezet kon 
worden. Hoewel al in 1589 sprake was van een schans op deze locatie , dateert het huidige fort 
uit 1845. 
Na de koffie vervolgen we onze wandeling langs het Naardermeer. Het weer blijft ons goed 
gezind. Behoudens enkele druppels en een frisse wind houden we het de hele dag droog. Blijkbaar 
is het plasdrasse gebied waar we langs wandelen geliefd bij vogelaars, want onderweg komen we 
er heel wat tegen. De telescoop wordt node gemist. Het blijft turen en zoeken naar de typerende 
kenmerken van verschillende steltlopers. Bosruiters, witgatjes, kemphanen, tureluurs, kieviten en 
Temmincks strandloper. Soms weten we het zeker maar vaak ook blijft het voor ons alleen een 
vraag. Geeft niet, we zijn buiten en genieten van een mooi landschap, leuke planten en vogels. Het 
was weer genieten.   
Peter Pfaff 
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....vele honderden, nee zelfs duizenden......... (foto's: Annemarie Fondse en Peter Pfaff) 

  

Voorjaarspaddenstoelenexcursie Flevoland 2 mei 2012 
Met ongeveer 10 deelnemers zijn we op pad gegaan om voorjaarspaddenstoelen te spotten. Voor 
mij een openbaring, nooit geweten dat er in het voorjaar ook bijzondere paddenstoelen te vinden 
zijn! Het was heerlijk weer, de zon scheen en met een beetje wind was het een heerlijke middag.  
De eerste plek waar we naar toe reden, was een stuk strand bij Biddinghuizen; het Ellerstrand. 
Hier zouden we de voorjaarspronkridderzwam kunnen vinden. Onder het genot van de zang van 
een nachtegaal gingen we op zoek. Deze eerste paddenstoel blijkt vrij algemeen te zijn en vonden 
we op meerdere plaatsen, ook in een bijna complete heksenkring. De volgende bijzondere 
paddenstoel was de nonnenkapkluifzwam, een bijzonder zeldzame soort. Er stonden verschillende 
exemplaren van, zodat we hem uitgebreid konden bestuderen.  
Op het Erkemederstrand (vlakbij Zeewolde) gingen we op zoek naar slanke voorjaarssatijnzwam. 
Helaas was deze al wat platgetrapt, evenals het vingerhoedje. Maar ach, we hebben hem kunnen 
bewonderen, zij het niet meer in volle glorie! Tja, zo zie je maar, voor bijzondere paddenstoelen 
hoef je helemaal niet naar een natuurgebied te gaan ergens ver in het land….. 
Petra Baljeu 

   
Nonnenkapkluifzwam en grote viltinktzwam  (foto's: Volkert Bakker) 

Plantenexcursie “bloesemfeest” Buren 22 april 2012 
De bloesems van de Betuwse fruitbomen lagen door de kille aprilmaand op zondag 22 april 2012 
enigszins achter op het verwachte bloeischema, maar dit maakte de op deze dag georganiseerde 
KNNV-excursie er niet minder aantrekkelijk op. Het tiental deelnemers kwam op botanisch 
gebied volledig aan zijn trekken. Zoals gewoonlijk had de excursieleidster Anne-Marie Fondse 
niets aan het toeval overgelaten en had ze ook dit uitstapje tot in de puntjes voorbereid. Na 
versterking van de inwendige mens in het etablissement de Hofhouding  zette het gezelschap 
koers naar het parkbos aan de rand van de plek waar ooit het in de 12e eeuw opgerichte kasteel 
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Buren stond en waar stinzenplanten de herinnering aan dit rijke verleden levend houden. Via het 
zogenaamde muurmonument kon kennis genomen worden van een aantal historische feiten van het 
kasteel en zijn roemruchte stichters. De afbraak van het sterk in verval geraakte bouwwerk nam 
in de 19e eeuw maar liefst 80 jaar in beslag. Hoogtepunt van de excursie vormde het 
natuurgebied de Put van Buren, een van oorsprong voor kleiwinning gebruikt terrein, hier 
tichelgaten genoemd. Nadat de aanvoer van grondstoffen voor de steenfabriek werd gestaakt 
ontstond een uniek natuurgebied met een grote variatie aan planten. Paarden- en 
pinksterbloemen gaven het geaccidenteerde terrein een vrolijk voorjaarsachtig tintje. 
Moerasspirea verkeerde nog in het bladstadium, maar op de talrijke grote keverorchissen was in 
het midden van de kenmerkende tegenoverstaande bladeren duidelijk al bloemvorming te zien. 
Deze op Zuid-Limburg na landelijk gezien vrij zeldzame orchidee wist zelfs de excursieleidster 
compleet te verrassen. Ze  had deze soort hier niet verwacht. De duinachtige structuur in 
combinatie met een vochtig milieu vormen voor deze plant een geschikt biotoop. Tijdens de 
rondwandeling vielen tevens de imposante oude en majestueuze bomen op, waarbij de laan met 
(wal)notenbomen en hoogstamboomgaarden specifiek elementen vormden. Op een enkel hagel- en 
regenbuitje na vond deze excursie plaats onder prima wandelomstandigheden en kon na het 
rondje om molen en kerk de dag met een tevreden gevoel worden afgesloten.  
Harm Werners 

   
............op de talrijke grote keverorchissen was duidelijk al bloemvorming te zien (foto's Hennie Hermans) 

Fietsexcursie steenuilen 4 april 2012 
Zenuwachtig keek Lex naar de groeiende groep excursiegangers die op de hoek van de 
Julianalaan/Kolbaanweg verzamelde, en die met evenzoveel fietsen, de doorgang op de rotonde 
totaal blokkeerde. Uiteindelijk werden het er 22, een overweldigende belangstelling dus. Eén uil 
per persoon zou het vanavond waarschijnlijk niet worden. 
Lex heette ons allemaal welkom en vertelde iets over de te verwachten uilen en de verschillende 
territoria rondom Ermelo. Ook liet hij tussen de verschillende auto’s door de diverse geluiden 
horen. Vooral de baltsroep zou vanavond misschien wel lukken, een miauwend kiew kiew kiew. 
We vertrokken naar het industrieterrein waar we naar een aantal bouwvallige schuurtjes hebben 
staan staren. Lex zette zijn high tech gettoblaster aan en de baltsgeluiden schalden door de 
lucht, een poging om ze te lokken, maar het mocht niet baten. Dus fietsten we in een lange lijn 
door naar de Fokko Kortlanglaan en….daar was het raak. Een klein nieuwsgierig uiltje streek neer 
in een boom naast de weg en sloeg de groep nieuwsgierig gade. Na enig zoeken had iedereen hem 
(of haar) gezien, en zo af en toe liet het beestje van zich horen. Dat was één! 
Vervolgens maakten we een tocht in de richting van het Kasteel Groot Horloo. Lex had er flink de 
gang in en moest af en toe wat worden afgeremd. Het is een gouden regel in de vogelwereld dat 
een dichte groep het minst kwetsbaar is, en regelmatig moesten we dan ook even opnieuw 
formeren. Na een half uurtje was het opnieuw raak. De meute kwam tot stilstand en luid 
gemurmel steeg er uit op. Toen werd het stil… Op de rand van een schuur zat een klein bolletje, 
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dat, door de experts, al snel werd herkend als de tweede steenuil van deze avond. Hij vloog het 
weiland in en de Steenuil nam plaats op een houten paaltje. Al kijkend, werd meer naar rechts, 
ook nummer drie betrapt, op een andere paal. Ook hier hoorden we het geluid en de beide uiltjes 
vlogen elkaar af en toe in de veren, een leuk gezicht. 
Het werd steeds donkerder. De eenzaam zingende roodborsten wezen ons op het naderend einde 
van de dag en maakten zich klaar om een uiltje te knappen. Op de hoek van de 
Korpersteeg/Looweg hielden we nog even halt en hoorden in de verte nog nummer vier en vijf 
roepen. Het was een leuke ervaring. We hebben genoten van en geroken aan, de schemerige 
wereld van de uilen. En dat zo vlak bij onze bebouwde kom. Nadat Lex het einde van de excursie 
had aangekondigd, fietsten we naar huis.  
Op de terugweg hoorde ik, in mijn onderbewustzijn, een andere bekende uil iets zeggen. Het 
klonk ongeveer zo: “En denk erom lieve knnv'ertjes, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!” 
Lex bedankt voor de leuke excursie. 
Nico Hoogteyling 

   
....daar was het raak. Een klein nieuwsgierig uiltje streek neer in een boom (foto's: Nico Hoogteyling en Henk Willekes) 

Vroege vogelexcursie 31 maart 2012 
In het kader van het Jubileum was er een vroege vogeltocht gepland op 31 maart, waarbij we ook 
de Kapiteinshut in het Harderbos aandoen. Op die plek hebben we een aantal jaren geleden de 
nacht doorgebracht om de eerste vogelgeluiden te klokken. 
Vandaag waren er een stuk of twaalf die-hards die al om 5.00 u ’s morgens bereid waren om de 
ochtendkou te trotseren. De meesten hadden in hun eigen biotoopje al de merel en de roodborst 
gehoord. Eenmaal aangekomen in het Harderbos, waar het nog aardedonker was, begonnen we te 
lopen. Eerst nog over begaanbare wegen, zodat we konden wennen aan lopen op gevoel. Maar later 
verhoogde Nico de moeilijkheidsgraad en liepen we op een hobbelig soort gras-pad, waarbij het 
raadzaam was de voeten hoger op te tillen dan normaal en goed op te letten dat je ene voet echt 
vast stond voor je de volgende kon optillen. Een interessante ervaring. Nico liep lekker snel door, 
die had nergens last van. Intussen hoorden we niets. Ja, een heel stel padden, en later andere 
waterdieren zoals de dodaars en een enkele waterhoen en meerkoet. Op een heuvel bleven we een 
tijdje staan luisteren, maar niks hoor. We maakten al grapjes dat de roodborsten en merels 
allemaal verhuisd waren naar de stad, en Nico maar ongerust op zijn klokje kijken, het duurde wel 
erg lang. Maar ineens, daar hoorden we de zanglijster, en meteen daarna begonnen alle 
zangvogels tegelijk te roepen. Eerst nog aarzelend, maar allengs luider. Dat heeft met de 
lichtsterkte te maken, zei Nico. Hij zei ook nog iets over testosteron, en dat alleen de mannetjes 
fluiten. Overigens heeft die man een fenomenaal gehoor, wat die allemaal hoorde tussen alle 
andere geluiden door grenst aan het onwaarschijnlijke. Het schijnt te helpen als je van je oren 
een soort zeiloren maakt, staat niet charmant, maar je hoort meer. Na de zanglijster kwam al 
snel de merel. De roodborst liet wat langer op zich wachten. Maar toen lieten ook de 
winterkoning, een matkopmees en een vink zich horen. De overgang van donker naar licht is altijd 
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bijzonder om mee te maken. Nico hoort dan nog een appelvink en een boomkruiper, allebei voor de 
leek erg moeilijk te onderscheiden. Na een tijdje liepen we richting de Kapiteinshut, en daar was 
veel te zien op het water: onder andere de wintertaling, de dodaars, veel kuifeenden en twee 
keer kwam er een ijsvogel langs.  
Later liepen we nog een stukje verder, en daar zaten een aantal blauwborstjes, die zich goed 
lieten zien, en een roodborsttapuit, en ook nog een stel kneutjes. Allemaal klein spul, je had een 
goede verrekijker nodig om ze te spotten. Thuis nog maar eens opzoeken in het grote vogelboek. 
Al met al hebben we in die paar uurtjes veel gezien en gehoord, met dank aan Nico. Gelukkig was 
er iets wat hij niet wist: we vonden een grote dode vogel, leek op een roofpiet, maar niemand kon 
zeggen wat het nou geweest was. En Harm hoorde de wulp het eerst. Klokslag 9.00 u waren we 
weer in Harderwijk, en kon de dag beginnen. Maar wij hadden er al een halve dag opzitten. 
Hieronder de aantekeningen van Nico:  
5.30 uur aankomst: veel knorrende bruine kikkers en padden. Waterhoentje en wilde eend. 6.00 
uur meerkoet + wilde eend 6.20 uur roepende dodaars 6.21 uur zanglijster 6.22 uur merel 6.30 
uur winterkoning 6.31 uur roodborst 6.40 uur matkopmees 6.45 uur koolmees en boomklever 
6.47 uur pimpelmees 6.50 uur boomkruiper 6.53 uur tjiftjaf 6.55 uur vink. 7.00 uur koffie 
7.17 uur zon op. IJsvogel, blauwborst, roodborsttapuit, graspieper, kneu, verschillende soorten 
eenden. 
Ellen Smal 

   
5.30 uur aankomst .............(foto's: Nico Hoogteyling en Harm Werners) 

Vogelvaartocht IJsselmeer 11 maart 2012 
Ruim 200 deelnemers, waaronder acht leden van onze afdeling, scheepten zondagmorgen vroeg in 
op de "Friesland", de in 1956 gebouwde veerboot naar Terschelling/Vlieland tot halverwege de 
tachtiger jaren. Doel was in het bijzonder de concentratie toppereenden die in maart en april op 
het IJsselmeer verzamelen voor de trek naar het noorden begint. Dick Dooyewaard had foto's 
uit zijn jeugdbondtijd meegenomen waarop ook Jan Marbus van de KNNV-afdeling Hoorn stond. 
Het werd een ontmoeting na meer dan 40 jaar. Jan Marbus verzorgde, evenals de dag ervoor, de 
uitleg tijdens vijf uur durende vaartocht.  
Onder een stralende zon werden om half elf de trossen losgegooid. De meeste vogelaars hadden 
zich zo veel mogelijk vooraan op het bovenste dek verzameld, zodat er elders ruimte te over was. 
Vanaf Enkhuizen werd langs de Noordhollandse kust koers gezet naar het noorden.  
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Inschepen op de Friesland met genoeg ruimte voor ieder (foto's: Sieby Dooyewaard) 

Baltsende futen lieten weten dat het voorjaar, ondanks de matige koude noordwestenwind, niet 
meer zo ver weg is.  Verder zagen we onder andere talloze brilduikers, een enkele grote zaagbek 
en groepjes kuifeenden. Er werd een havik gespot en in bomen aan de oever zat een tiental 
lepelaars. Buizerden cirkelden in de lucht, vergezeld van een slechtvalk waardoor de verschillen 
wel heel mooi waren te zien. Sommigen ontdekten zelfs een zeearend in de wolken. Aan 
aalscholvers was helemaal geen gebrek! 
Met de sluizen bij Den Oever in het zicht werd de koers naar het meer open water verlegd en 
niet lang daarna werden de eerste witte stippen zichtbaar van duizenden toppereenden.  Dat 
toppereenden veel schuwer zijn dan kuifeenden, waar ze op afstand toch aardig op lijken, bleek 
wel dat ze ver van de boot al op de wieken gingen.  Tijdens lezingen aan boord werd meer 
informatie over dit fenomeen gegeven. Zo voeden de toppers zich op het IJsselmeer met 
driehoeksmosselen, die geheel worden ingeslikt, en is hun aantal op het IJsselmeer de laatste 15 
jaar sterk teruggelopen. De voedselsituatie wijzigt op het IJsselmeer waardoor kuif- en 
tafeleenden zich steeds meer verplaatsen naar onze randmeren.  
Tijdens de tocht kon ook nog een puzzeltje worden gemaakt. De uitkomst was: mosseleter, de 
bijnaam van de Toppereend. Van de prijswinnaars ging Sieby met de hoofdprijs aan de haal.    

   
Een deel van de imposante groep toppereenden en toppereend (foto's: Dick Dooyewaard en Wikipedia) 

Om ze niet verder te verstoren werd koers gezet naar het eiland "De Kreupel", een 70 hectare 
groot, als natuurgebied aangelegd kunstmatig eiland met slib uit de uitgediepte vaargeul 
Amsterdam-Lemmer en de 3 miljoen kubieke meter zand die daarbij vrijkwam. Het is het 
broedgebied van onder andere sterns en meeuwen. Nu waren er onder andere honderden 
aalscholvers, groepen kuifeenden en toppereenden aanwezig. Het eiland werd rond gevaren zodat 
we volop konden genieten van de vele aanwezige vogels, waarna terug werd gevaren naar 
Enkhuizen. 
Na aankomst had John Smal voor ons nog een verrassing in petto. John had een excursie door 
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Enkhuizen voorbereid met onder andere een bezoek aan het Snouck van Loosenpark, één van de 
eerste sociale woningbouwprojecten van Nederland. Het park dat bestaat uit 50 
"arbeiderswoningen" en één opzichterswoning werd op 5 juli 1897 geopend. Dat was toen! 
Alhoewel de woningen allemaal op elkaar lijken heeft het park het nu meer weg van een 
villawijkje. De wandeling door Enkhuizen eindigde in een pittoresk bruin cafeetje met een toast 
op een bijzonder geslaagde en gezellige dag! 
Tjalling van der Meer  
 
Knoppenexcursie in de Natuurpark Lelystad 4 maart 2012 
Met vijftien deelnemers keken we vanmiddag naar de knoppen van bomen in Natuurpark Lelystad. 
Geholpen met de bomenwandeling uit het informatiecentrum en aangevuld met kennis over 
knoppen uit een ander boekje, probeerden we de bomen en struiken een naam te geven. En eerlijk 
is eerlijk, dit valt nog niet mee. Verschillende soorten  schors, takken  en knoppen. het lijkt 
allemaal op elkaar. Maar dankzij de beschrijving en de nummers bij de bomen lukte het toch de 
kenmerken van de bomen te leren kennen. Paardenkastanje met grote kleverige knoppen, prunus 
met knopjes in kluwens, de es met een zwarte eindknop en rode kornoelje met 2- kleurige takken 
, rood aan de zonzijde en groen aan de schaduwzijde. Het natuurpark is niet alleen aantrekkelijk 
vanwege de vele soorten bomen en struiken, we hebben er wel 37 bekeken, ook de vele dieren in 
het park maken het boeiend. Zo zagen we heel leuk Europese otters zwemmen, waarvan in het 
wild de laatste in 1988 is overreden. De edelherten stonden rustig langs de bosrand en leverden 
een sfeervol plaatje op. Wilde zwanen  lieten zich van dichtbij bekijken en zo konden we prachtig 
hun  gele snavels zien. Op een plas daar dichtbij zwommen nog steeds overwinterende nonnetjes . 
Echt leuk om waar te nemen is het baltsgedrag van de ooievaar. Druk klepperend gooien ze hun 
nek naar achter. Een winterkoninkje zong uit volle borst. Klein hoefblad . ereprijs en de gele 
kornoelje bloeiden al. Het was met al je zintuigen te voelen, het wordt lente. 
Anne-Marie Fondse 

   
Verschillende soorten  schors............en kastanjeboomknop (foto's: Marjo Klaarenbeek) 

Provinciale werkdag voor het landschap in omgeving Ermelo 3 maart 2012 
Tussen de 200 en 250 deelnemers verzamelden zich vanaf 09.00 uur in de aula van het Ermelose 
College Groevenbeek voor de Gelderse werkdag in het landschap. Al vanaf maanden daarvoor 
waren coördinatoren en een aantal leden van onze Werkgroep Landschapsbeheer in de weer 
geweest met de voorbereidingen voor deze dag. Daarnaast waren verschillende stands in de aula 
aanwezig, onder andere van de Stichting Klompenpaden, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 
Milieuplatvom Ermelo en natuurlijk ook onze afdelingsstand met daarin een heuse schrijver. 
Leendert de Boer signeerde desgewenst zijn onlangs verschenen boek "Landschapsjuwelen". De 
jaarlijkse Gelderse werkdag wordt wisselend op een andere locatie in Gelderland gehouden. In de 
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openingswoorden van Arjan Vriend van de SLG en de Ermelose wethouder Esther Verhagen werd 
het belang van vrijwillig landschapsbeheer  aangegeven. Ondanks de bezuinigingen moet het 
vrijwilligerswerk doorgaan omdat veel plant- en diersoorten afhankelijk zijn van kleine 
landschapselementen zoals onder andere knotbomen, heggen en poelen. 

 

   
Tussen de 200 en 250 deelnemers en genomineerden landschapsknokker 2012, Jan de Jager 3e van rechts (foto's: Tjalling van 

der Meer) 

Diverse landschapselementen in de omgeving van Ermelo en zelfs Putten werden onder handen 
genomen. Zo werden onder andere boomsingels gedund op de Groevenbeekse heide, wilgen geknot 
en een hoogstamfruitboomgaard gesnoeid op Oldenaller, bomen gedund en opgesnoeid in de 
omgeving van de Volenbeek en opslag verwijderd op de Ermelose heide. Tussen de middag werd 
de lunch verzorgd door leden van de werkgroep en partners van leden en leerlingen  van het 
College Groevenbeek, waarvan er maar liefst 18 een bijdrage aan een goed verloop van deze dag 
verleenden in het kader van een maatschappelijke stage. Daarbij was er ook ruim de gelegenheid 
de verschillende stands te bezoeken.  Het was voor ons mogelijk toch nog aardig wat deelnemers 
de weg te wijzen naar een KNNV-afdeling elders in de provincie Gelderland. 
In de middaguren was het programma omgekeerd. Wie in de ochtenduren had gewerkt mocht 
naar keuze op excursie naar onder andere het Beekhuizerzand, de Delta Schuitenbeek, het 
Romeins Marskamp met de schaapskooi en de Archeologische Traproute. Voor de meeste 
activiteiten werd gebruik gemaakt van de fiets. Er stonden er maar liefst 175 klaar. Voor 
grotere afstanden was een bus beschikbaar. 
Aan het einde van de middag volgde een gezellige afsluiting onder het genot van een drankje met 
een bijzondere verrassing. Jaarlijks wordt een vijftal vrijwillige landschapsbeheerders voor hun 
verdiensten genomineerd voor het beeldje de “Gelderse landschapsknokker". Eén van de 
genomineerden was de mede-coördinator van de Werkgroep Landschapsbeheer van onze afdeling 
Jan de Jager voor zijn vele verdiensten  in het belang van het landschap in  onze omgeving (Jan is 
sedert 2005 mede-coördinator) en voor de coördinatie bij de omvangrijke organisatie voor deze 
dag. Helaas ging een vrijwilliger uit Barneveld er met de “landschapsknokker” vandoor, maar een 
nominatie is natuurlijk ook een hele eer!  
Jan de Jager was overigens niet de eerste genomineerde uit onze afdeling. Die eer viel eerder in 
2005 te beurt aan ons lid Jan den Uil. Jan moest begin 2006 om gezondheidsredenen zijn mede-
coördinatorfunctie van de werkgroep neerleggen na dit langjarig te zijn geweest.  Een 
belangrijke taak van Jan was het bijhouden van het gereedschap van de werkgroep dat hij al 
vanaf halverwege de jaren ‘80 (eigenlijk vanaf het bestaan van onze Werkgroep 
Landschapsbheer) met grote zorgvuldigheid deed. Hopelijk krijgt Jan de Jager in de toekomst 
ook nog een keer de kans om de “landschapsknokker” mee naar huis te nemen!  
Tjalling van der Meer 
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Wilgen knotten op Oldenaller (foto's: Ati Vijge) 

Jaarvergadering Oud Groevenbeek en excursie 25 februari 2012 
Natuurlijk zijn we veel liever buiten, maar bij een vereniging hoort ook een jaarvergadering. De 
laatste jaren kiest het bestuur daarvoor steeds een andere locatie met een 
excursiemogelijkheid. Na de locatie van Natuurmonumenten op Leuvenum, De Essenburgh en 
Staverden de afgelopen jaren was nu de keuze gevallen op Oud Groevenbeek. 35 leden hadden 
zich in de ochtend verzameld in het landhuis. Het was natuurlijk ook een prachtige gelegenheid 
om het landhuis eens van binnen te bekijken. Onder de kundige leiding van (vice)voorzitter Nico 
Hoogteyling kwamen in precies anderhalf uur onder andere de gebruikelijke financiële verslagen 
en jaarverslagen voorbij. Daarnaast een speciaal woord van dank voor de scheidende 
coördinatoren van de Plantenwerkgroep Annemarie Kooistra (vanaf 1991) en Lydia Berghuis 
(vanaf medio 2004); activiteiten “Bijenjaar 2012” en een excursieaccent in het kader van een 
gebiedenboek dit jaar op de Ermelosche Hei met de dag van de “Hei en de Bij” op 25 augustus en 
de verwelkoming van de nieuwe bestuursleden Volkert Bakker en Dick Dooyewaard. De 
vergadering werd beëindigd met de gebruikelijke rondvraag en een woord van dank vanuit de 
aanwezige leden aan het adres van het bestuur voor de enthousiaste inzet in 2011.  

   
....... de mooie omgeving omgeving van het landhuis eens vanuit een hogere positie .......(foto's: Tjalling van der Meer) 

Daarna was het tijd voor de door het bestuur verzorgde smakelijke lunch wisselend in twee 
groepen met de rondleiding door het landhuis onder leiding van Rob van Brugge, vrijwilliger bij 
Natuurmonumenten. Een gelegenheid om de mooie omgeving van het landhuis eens vanuit een 
hogere positie te bekijken.  
Deze activiteiten werden gevolgd door een gezamenlijke excursie over het terrein van het 
landgoed dat de naam ontleent aan een sprengenkop van de Groevenbeek. Het is ruim 100 hectare 
groot en het jugenstil landhuis, dat uit 1900 dateert, vormt het middelpunt. We namen onder 
andere een kijkje in de paardenstal en in de bijzondere droogkamer uit 1910 waar vroeger de was 
werd gedroogd in een soort houten uitschuifkasten. In de druivenkas uit 1915 worden nog steeds 
druiven geteeld, waarvan nu nog wijn met de naam “Chateau Oud Groevenbeek” wordt gebotteld. 
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Na een klimmetje langs de kasteelachtige watertoren uit 1912, in de buurt waarvan maar liefst 7 
soorten vleermuizen voorkomen, kwamen we terecht bij enkele bomen bij het landhuis met 
duidelijke vleermuizensporen. Deze worden veroorzaakt door regenwater dat als het ware de 
uitwerpselen van vleermuizen weg spoelt. Vlak bij het landhuis ligt ook het graf van de vroegere 
bewoners, het echtpaar Schermbeek. Zonder data, maar landgoedeigenaar Ir. Pieter van 
Schermbeek overleed in 1979. Het graf wordt omzoomd door rododendrons met een bijzonder 
verhaal. Ging er een hond dood van de familie dan volgde een bijzonder begrafenisritueel met een 
soort rondgang waar alle personeel bij betrokken werd. Op ieder hondegraf werd vervolgens een 
rododendron geplant.  
Het landgoed is nu eigendom van Natuurmonumenten die ons met gids Rob van Brugge ook de 
mogelijkheden voor deze bijzonder geslaagde dag bood, waarvoor natuurlijk hartelijk  dank! 
De excursie was een boeiend! Weliswaar met aandacht voor veel andere zaken dan wij eigenlijk 
gewend zijn, maar toch omrand door de al op gang komende voorjaarsgeluiden van onder andere 
mezen en boomklevers. Wel jammer dat we niet allemaal de middelste bonte specht hebben 
gezien! En dan was er nog die dagpauwoog die de afgelopen winter op een mooi plekje in een 
kamer van het landhuis had verbleven.. Gelokt door het voorjaarsachtige weer verdween hij of 
zij door het open raam weer de wijde wereld in! 
(Zelf een keer wandelen op het landgoed dat rijk aan flora en fauna is: 
http://www.natuurmonumenten.nl/content/oud-groevenbeek-0) 
Tjalling van der Meer 

   
          ............gezamenlijke excursie over het terrein van het landgoed......... (foto: Sieby Dooyewaard) en ....................... 

dit is 'm dan: de middelste bonte specht van Oud Groevenbeek (foto: Jaap Deene van de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe) 

Jaarvergadering en excursie - toegift! 
Na een bv. een geslaagd concertoptreden volgt er in het algemeen een toegift. Kort na plaatsing 
van bovenstaand verslag van onder andere een geslaagde excursie werd een aardig verslagtoegift 
ontvangen, die we de lezer van de verslagen op onze website natuurlijk niet willen onthouden. De 
lente is immers in aantocht! 

Lentekind 
't Is een herinnering zo als zovelen, 
Maar deze ene laat mij niet los. 
Wanneer in 't voorjaar de vlinders spelen, 
Dan denk ik weer aan die dag in 't bos. 
Een oud Nederlands liedje dat met enige weemoed door mijn hoofd speelde toen we Oud 
Groevenbeek verlieten. 
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Onder leiding van Rob van Bruggen, vrijwilliger van Natuurmonumenten, mochten we een kijkje 
nemen in het kasteel en kregen we een klein beetje inzicht in het wel en wee van de oude 
bewoners. Al wandelend rond het kasteel voelde je toch een klein beetje hoe het was geweest en 
hoe bevoorrecht we waren even een dag kasteelheer en -vrouw te zijn.  Dat lid zijn van de KNNV 
zoveel moois teweeg kan brengen. Goed hè!  
Sieby Dooyewaard 

Klompenpad met theehuis 1 februari 2012  
Een stralende zon, de temperatuur rond het vriespunt en een koude wind. Kortom alle 
ingrediënten voor een mooie winterwandeling over het Pelserpad, een klompenroute door Telgt en 
Horst. Onder leiding van Tjalling van der Meer gaan 13 ‘goedgemutste’ KNNV-ers op pad vanaf de 
Schaapshoeve in Telgt. Tjalling vertelt onderweg over de nevenactiviteiten van boerenfamilies in 
die buurt, die extra inkomsten vergaren uit het aanbieden van kinderfeest, paintball of 
kampeermogelijkheden.  
Telgt bestaat al meer dan 1200 (!) jaar en al meteen passeren we de eeuwenoude boerderij 
Zeeburg. Onderweg zien we onder andere buizerd, watersnip, zwarte kraaien en ooievaar. We 
passeren ook de vroegere meelfabriek (nu de Oude Meul) en het vroegere openbare schooltje van 
Telgt, dat nu een winkel en woonhuis herbergt. Na een wandeling langs boerderijen en weilanden 
in Horst zien we vanaf de Groene Allee ook de heuvel in het weiland die in WO2 dienst heeft 
gedaan als onderduikershol. Daarna hebben we een warme pauze in het theehuis van ‘s Heerenloo 
met koffie en gebak voor heel vriendelijke prijzen.  
Weer opgewarmd hebben we de wind vooral in de rug en is de rest van de wandeling een fluitje 
van een cent. Aan een afgezaagde Els zien we een groot aantal zwammen die achteraf 
gedetermineerd worden als elzenweerschijnzwammen. We passeren nog enkele typische laat 18e 
eeuwse Veluwse boerderijen. We krijgen informatie van John over de activiteiten van de 
werkgroep Landschapsbeheer rond de Zeeweg en voorlichting van Tjalling over de veelzijdige 
toepassing van hout in vroeger tijden en over de gevolgen van de uitvinding van het prikkeldraad. 
Dit laatste leidde nl. tot het kappen van hagen en houtwallen, die vervangen werden door 
prikkeldraad. Kortom, een zonnige tocht met leerzame informatie. 
Dick Dooyewaard 

   
.......goedgemutste KNNV'ers en elzenweerschijnzwammen (foto's: Sieby Dooyewaard) 

Jubileumvogelexcursie Polsmaten 28 januari 2011 
Rond  09.15 uur arriveerden we met een 16 personenbij de parkeerplaats van de Polsmaten. De 
excursie stond in het teken van het 40-jarig jubileum en alles wees er op dat het een feestje zou 
gaan worden. Het weer was dik in orde: er was geen kans op regen, het was bijna windstil en de 
zon zou spoedig doorbreken. Onderweg was er al een aantal Zilverreigers gepasseerd en vanaf de 
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parkeerplaats zagen we op het water verspreid verschillende vogels rondzwemmen. 
Zoals ook al in de aankondiging stond, weet je van tevoren nooit of er veel of weinig te zien is 
vanachter het kijkscherm, maar het viel mee. Er zaten grote hoeveelheden kieviten,  gemengd 
met goudplevieren en ook liep er een aantal bonte strandlopers tussendoor. Omdat inmiddels ook 
de zon was gaan schijnen was het een prachtig gezicht. Langs het bruine riet doken wat 
nonnetjes rond en in de verte zaten brilduikers. Tjalling vertelde het één en ander  over de 
voedselketen van de zwanen op de randmeren. 

     
Wat uitleg over afwatering Veluwemassief en blik vanaf Polsmaten (foto's: Tjalling van der Meer) 

Na een klein half uurtje reden we met de auto naar camping De Hoge Bijssel, waar we naar het 
strandje zijn gelopen. Vooraf was daar natuurlijk toestemming voor gevraagd.  Hier werden we 
verrast door grote lijsters en een hele wolk puttertjes die over het strand fladderden. Na wat 
uitleg over de afwatering van het Veluwemassief en over de beken die hier zo rijkelijk stromen, 
zijn we doorgereden naar camping de Oude Pol. Ook hier mochten we het strand op. Het gaf ons 
wederom een weids uitzicht over het Veluwemeer, en ook hiervandaan zagen we her en der 
verspreid brilduikers, kleine zwanen en een enkele grote zaagbek.  
We passeerden de Bijsselsebeek, de Nodbeek, de Bovenbeek en eindigden de excursie bij de 
strandwal naast de monding van de Varelse Beek. Deze beek stroomt het Veluwemeer in door een 
mooi oud bos waar we, naast vogels, ook indrukwekkende paddenstoelen tegenkwamen. 
Gigantische  oesterzwammen, zeker 25 cm,  en een gevelde boom met een enorme hoeveelheid 
judasoren spanden wel de kroon. 
Ook hebben we ons verdiept in het ontstaan van de strandwallen (grindwallen) waarvan we deels 
over de restanten liepen. Ooit, maar in ieder geval voor 1600 na Chr, zijn deze ‘grindwallen’ door 
de Zuiderzee opgeworpen en hebben ze gediend als een natuurlijke bescherming voor het 
achterland. Op vele plaatsen zijn ze helaas afgegraven, maar in dit gebied liggen dus nog 
prachtige restanten strandwal. 
De excursieleider had een beetje haast, maar achteraf bleek dat hij zich een uurtje had 
verrekend, tja…. Misschien een leuke suggestie voor een winterexcursie: een 
Veluwerandmeercampingstrandjesvogelkijktocht! 
Nico Hoogteyling. 
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.........met een enorme hoeveelheid judasoren.........en brilduiker (foto's: Tjalling van der Meer) 

  

Vogelhuttentocht Zuidwest Friesland 14 januari 2012 
Met elf belangstellenden vertrokken we om 9.00 uur met redelijk goede weersverwachtingen 
naar Lemmer om bij de eerste nabijgelegen vogelwaarneemhut over het Sondelermeer uit te 
kijken. In de directe omgeving waren enkele (ganzen?)jagers actief die grote wolken 
rondvliegende brand- en kolganzen veroorzaakten. De eenden op het meertje werden daardoor 
niet opgejaagd. Het aantal soorten eenden was nogal beperkt en bestond naast wilde eenden uit 
groepjes smienten, enkele slobeenden, een paar wintertalingen en ook nog wat nonnetjes.  
Dankzij het steeds mooier wordende weer een aangenaam begin voor een winterexcursie. Bij een 
uitwateringskanaal in het IJsselmeer  zagen we ook in de zon een aantal brilduikers en langs de 
dijk groepen wulpen. Rijdend langs de IJsselmeerkust naar de kliffen (Oudemirdumerklif en 
Mirnsumerklif) viel het enorme grote aantal brandganzen op, steeds vergezeld van groepjes 
kolganzen. Langs de kust in dit gebied steeds groepjes brilduikers op het IJsselmeer. We 
besloten om de lunchpauze te gaan houden in Stavoren. In de haven aldaar waren naast een 
enkele fuut geen watervogels te zien. Aan het eind van de haven lokte het leugenbankje ons om 
even in de echte voorjaarszon plaats te gaan nemen. Vanuit Stavoren gingen we verder richting 
Hindelopen om in de buitendijks gelegen vogelkijkhut “Bocht fan Molkwar” de vogels te gaan 
observeren. Op de weilanden duizenden brandganzen en op de eilandjes grote groepen 
aalscholvers. Kijkend vanaf de dijk naar de ganzen verschenen plotseling drie reeën in het zeer 
open weiland. Inmiddels begon het tijd te worden om de laatste hut te gaan bezoeken: de 
vogelkijkhut “It Swin”. De wandeling van een kilometer over een dijkje door moerassig gebied 
leverde weinig vogelbeelden op maar wel mooie landschapsbeelden van het winterse Friese land. 
Op het meertje de gebruikelijke smienten naast wat wilde eenden en krakeenden.  
Een excursie die geen bijzondere vogelwaarnemingen heeft opgeleverd, maar wel mooie beelden 
van landschappen en van verstilde boerderijen. 
Hans Fondse  

   
.................lokte het leugenbankje ......... en brandganzen (foto's: Henk Willekes) 
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Nieuwjaarswandeling 7 januari 2012 
“Dat ik nu nog nooit deze wandeling heb gemaakt, zo dichtbij huis”, zei één van de wandelaars. 
Het Huinerpad, in het buitengebied van Putten. Wat kan er mooier zijn dan in een nieuwe 
omgeving te wandelen in een nieuw jaar! Een mooie afwisselende tocht, uitgezocht door Ton van 
Peursem. Onder zijn begeleiding hebben 11 mensen deze wandeling gelopen. Flinke waterdichte 
wandelschoenen waren echt noodzakelijk. De regen van de afgelopen tijd zorgde hier en daar 
voor bijna onbegaanbare paden. Soms moesten we echt uitwijken, maar dat maakte de tocht 
extra spannend. 
Wat een bijzondere ontmoeting met de zonen van de boer waar we even onderdak kregen voor de 
koffiepauze. Zij lieten ons  kennismaken met het boerenbuitenleven. Gewoon een grote 
zandheuvel als zandbak en veel verschillende trekkers. De oudste zoon moest nog 7 worden, maar 
croste met een echte kleine quad  over het erf. Vol goede moed en met de heerlijke cake bij de 
koffie van Wilma gingen wij verder door dit prachtige landschap van bos en open veld. Lerend van 
elkaar. Nog steeds mooie paddenstoelen, gele trilzwam, judasoor, roodporiehoutzwam, grijze 
buisjeszwam. Wat een weelde.  
De zon die doorkwam en de regen die begon vlak voordat wij onze lunchpauze zouden beginnen. 
Heerlijk droog en warm op de zorgboerderij. En bij deze pauze kwam natuurlijk het kleine flesje 
van Ton op tafel. Hartverwarmend! 
Nog 7 kilometer te gaan, dus de pas erin. Wandelend, genietend van elkaar en de omgeving. Van 
de prachtige luchten, de verrassende ontdekkingen. Bloeiende paardenbloemen, boterbloemen, 
een vlier die al uitloopt. 
Het is heerlijk te wandelen met mensen die kunnen stil staan en zich verwonderen over dat wat 
de natuur ons laat zien en waar wij van mogen genieten. De kennis waarover we samen beschikken 
te delen. 
En als we weer dicht in de buurt van ons startpunt komen dan zien we de prachtig beschilderde 
elektriciteitshuisjes. Door de schoolkinderen van Huinen in samenwerking met kunstenaars 
gemaakt. Even voelt het als een klein wondertje. Dat gevoel wil ik evenvasthouden. Een goed 
begin van het nieuwe jaar!           Sieby Dooyewaard-Dijkstra, deelnemer nieuwjaarswandeling 
2012 

   
Welke kant op? en judasoor (foto's: Dick en Sieby Dooyewaard) 

 


