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Vogelexcursie Oostvaardersplassen - 13 december 2014 
Op zoek naar de klapekster. Met vier belangstellenden vertrokken we om negen uur vanuit 
Harderwijk en parkeerden om half tien bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen. 

Vanuit het in 2013 geheel vernieuwde centrum konden we met de daar geplaatste 

telescoop  fraai over de plas kijken. Heel veel slobeenden waren dichtbij aanwezig; ook 

wintergasten zoals smienten en pijlstaarten waren goed te bekijken. We vervolgden de 
excursie lopend naar de vogelhut “de Zeearend”. 

Tussen de rietkragen hoorden we steeds de geluiden van baardmannetjes  (nu niet Nico de 

Haan en Hans Dorrestein). Iets verder stonden een paar vogelaars met een telescoop naar de 

kale boomtoppen te kijken om een klapekster goed te zien. Dit was precies dezelfde plaats 
waar we op excursies ook vaak deze vogel hebben gezien. Volgens de eigenaren van de 

telescoop was in de wintermaanden hier elk jaar wel een klapekster aanwezig. Even later 

zagen we deze vogel plotseling neerduiken en met een muis (?) weer opstijgen. 

Dit was vast een voorproefje voor de klapeksterexcursie op de Ermelose heide op 21 februari 
2015. Vanuit de vogelhut waren naast grote aantallen (brand)ganzen en kieviten ook grote 

zwermen goudplevieren te zien. Daarna verlieten we het vogelreservaat om op weg te gaan 

naar de Praambult. Langs de kant van de praamweg wandelde een vos die van tijd tot tijd een 

enorme sprong nam om in de berm een muis te vangen. Passerende auto’s stopten 
voortdurend om dit verschijnsel te fotograferen. Vanaf de Praambult waren enorme kuddes 

konikspaarden, heckrunderen en edelherten te zien. Ver weg zat in een boom een grote 

roofvogel te dutten, zelfs met de grootste telescoop was nog niet te zien of dit mogelijk om 

een zeearend was. Zelfs na een halfuur wachten bleef deze vogel onbeweeglijk in de regen op 
zijn post. Om half twee gaven we de moed maar op en keerden huiswaarts. 

Hans Fondse 



 
(Andre de Weerd) 
  

 



(H. Fondse) 
  
Wandeling Boshuis Drie" - 30 november 2014 
  
Bij een graad of twee werden we op de parkeerplaats van Boshuis Drie welkom geheten door 

Harm die, onder de dampen van vers gebakken appeltaart en spekpannenkoeken, uitlegde dat 

het hier allemaal begon met drie reuzen. Reuzen die werden getreiterd door een stelletje 

kabouters enz. We knikten beleefd en twee mensen stelden zakelijk hun GPS in om de lengte 
van de route te kunnen controleren. Harm kan het mooi vertellen, maar heeft naast zijn goede 

naam als gids en natuurkenner ook een veel minder goede naam opgebouwd op het gebied 

van ‘korte’ wandelingen. 

We sloegen met z’n negenen een bospad in en begonnen zo aan wat een prachtige wandeling 
door de licht dampige bossen van Drie zou worden. De oude, bochtige beuken deden hun 

uiterste best om de schimmige volksverhalen van Harm te bekrachtigen. Naast historie was er 

ook alle aandacht voor hetgeen er om ons heen leefde.  Zo vielen de vele, goudgele naalden 

van de lariks op en friemelden er allerlei soorten mezen door de bomen. Daarnaast zagen we 
diverse soorten mos als haarmos en gewoon pronkmos. Opvallend was toch wel dat er nog 

zoveel ‘herfst’ was. Lang alle bladeren bleken nog niet te zijn gevallen en er waren nog veel 

paddenstoelen (13 soorten.) te zien. Stinkzwam, krulzoom en schubbige bundelzwam kruisten 

ons pad. Ook zagen we de blauwe kaaszwam, porseleinzwam en rode zwavelkop. Via het 
Solsche Gat dat met dit mysterieuze weer in de diepte oneindig leek te verdwijnen liepen we 

in gedachten verzonken weer terug naar het Boshuis. Kon het verhaal van de vermoorde 

reiziger en de inhalige schaapherder mogelijk op waarheid berusten en hoe veilig waren we 

nu zelf….? 
Maar het kwam allemaal goed en bijna terug bij het Boshuis werden de GPS-en gecheckt. Het 

onmogelijke bleek gebeurd: de ene gaf 7 km aan, terwijl de andere keurig op de 6 km stond. 

Hoe is dat mogelijk!  

Ik geloof niet in spoken, maar er is in dit bos beslist iets niet pluis….  
Enfin, we geven Harm het voordeel van de twijfel, en deze (overigens maar zeer geringe) 

afwijking is veelbelovend voor de volgende wandeling.  

Harm, bedankt voor de mooie wandeling! 
Nico Hoogteyling. 

  



 
  

 
  
Boottocht over het Veluwemeer - 15 november 2014 
  
  

 
  

In de letterlijke betekenis natuurlijk, de organisatoren van dit evenement kregen maar liefst 87 

inschrijvingen, helaas waren er een aantal afzeggingen. Wellicht gooide Sinterklaas wat roet 



in het eten door op die dag in Harderwijk aan te meren. Kleinkinderen gaan immers vòòr 
vogeltochten! 

Naast de leden van de KNNV, IVN Nijkerk en NW Veluwe waren er ook leden van de 

Vogelwacht en zelfs deelnemers van IVN Steenwijk, IVN Apeldoorn en IVN Nijmegen. 

Begrijpelijk want die hebben immers niet zo’n grote plas voor de deur. 
Om even over negen vertrok de m.p.s. Caroline H voor een tocht over het Veluwse randmeer 

het was fris maar droog en binnen is er koffie. De koffie liefhebbers hebben pech, al direct bij 

de brug onder de N302 zien we IJsvogels. Daarvoor zijn er wat algemene soorten al gespot 

zoals: Fuut Wilde eend, Kauw, Turkse tortel en Kokmeeuw. 
De tocht verloopt in het begin voornamelijk langs de Harderdijk. We kunnen met kijkers een 

blik werpen op het vogel rustgebied dat mede door actie van de KNNV is aangelegd als 

compensatie voor de aanleg van het Harderwijker Havenfront. In dat gebied zien we 

honderden Knobbelzwanen. 
Aalscholvers kiezen elektrapalen en stokken van vissers om te rusten en om hun veren te laten 

drogen. 

Langs de dijk zien we opvallend veel de Grote Zilverreiger, een vogel die in mijn Peterson uit 

1955 nog staat als een dwaalgast (5x gespot) 
Inmiddels zijn we wat verder gevorderd op het Veluwemeer en nemen de soorten in 

verscheidenheid en in aantallen toe. Veel eenden zoals Kuif-, Krak-, Berg-, Kroon- en 

Tafeleend. 

Adembenemend zijn de duizenden Goudplevieren, de vogels zijn niet echt onder de indruk 
van het schip en gaan met hun dagellijkse bezigheden verder. Grappig is om te zien dat ze tot 

kniehoogte in het water staan en wij ons daardoor realiseren hoe ondiep het Veluwemeer daar 

is. 

Een familie Wilde Zwanen showt hun aanwezigheid vlak bij ons schip, zodat ze voor iedereen 
goed te zien en te fotograferen zijn. Na het omkeren nabij Elburg verlaat de schipper de 

vaargeul om ons nog meer te laten genieten van al dat moois. Zwarte zwaan, Smient, Dodaars 

en Pijlstaarten, al met al wel 40 verschillende vogelsoorten. 

Zèèr bijzonder is een “Meerkoet-eiland” honderden Meerkoeten vormen een soort eiland en 
versperren ons de doorvaart, maar de schipper wacht geduldig totdat het “eiland” voorbij is 

gezwommen en wij weer verder kunnen.  

Vele opvarenden kijken nù al uit naar een herhaling, het was echt een leuke excursie. 

Ad Blanker IVN NW Veluwe. 
  

 
  



 
(foto's Sieby Dooyewaard) 

  
Paddenstoelenexcursie Boshuis Drie - 8 november 2014 
Met heel mooi weer en een grote groep, er waren 18 mensen, gingen we onder leiding van 

Annemarie Kooistra bij Boshuis Drie het bos in. Maar eerst vertelde Annemarie iets over het 
ontstaan en de bouw van het Boshuis.  

Het was erg mooi in het bos, de bomen, de lichtval en er waren nog heel veel verschillende 

paddenstoelen. Jan Willem heeft de inventarisatie lijst bijgehouden, hij kwam tot 65 

verschillende soorten. Waarvan twee van de rode lijst, nl. de slijmerige blekerik en de trechter 
cantharel (foto’s).  

Maar ook hebben we veel tonderzwammen, de gele aardappelbovist met kostganger, het 

gewone zwavelkopje en veel anderen zwammen en paddenstoelen gezien, gewoon te veel om 

op te noemen.  
We hebben de spiegeltjes veel gebruikt, zodat we ook de sporen aan de onderkant  goed 

konden zien. En bij het hulstdekselbekertje was ook een loep nodig. Met het blote oog leek 

het een verdroogt hulstblaadje, maar met de loep waren de zwarte stippen heel mooi te zien. 

En af en toe had Annemarie nog meer achtergrond informatie, bv. over de waskolk bij Drie. 
Hierin werden vroeger de schapen gewassen en tegelijkertijd werd het water als drinkwater 

gebruikt. Het monumentje naar aanleiding van de in de tweede wereldoorlog omgekomen 

verzetsgroep ‘Drie’ was indrukwekkend. Maar ook het verhaal over de Hemlockspar was 

interessant. Deze boom bevat veel vitamine C. Na de lange bootreis naar Amerika waren veel 
van de opvarenden ziek. Toen ze zagen dat de Indianen de naalden van deze boom in hun 

mond stopten en er op kauwden, gingen ze dat ook doen en knapten ze weer op. Zonder dat ze 

wisten wat hun mankeerde (scheurbuik) hadden ze het geneesmiddel al gevonden. 

Na een heel geslaagde middag gingen we om een uur of vier weer terug naar Ermelo, waar we 
bij het bospad naar de schaapskooi nog een hele grote heksenkring zagen. 



Dineke de Visser 

 
(Jan Willem Jonker) 

  
Vogelexcursie "Rondje Randmeer" - zaterdag 1 november 2014 
Het eerste gebied dat we bezochten was het nieuw gevormde wintervogelrustgebied in het 

Veluwemeer bij Hierden. Om het 50 ha grote gebied goed te kunnen overzien is het nodig een 

uitzichtpunt in het jachthaventje achter Lorentz III te bezoeken. Hiervoor was toestemming 
gevraagd bij de eigenaar dhr. Willem v d Berg om zijn (afgesloten) “Willemshaven” te 

kunnen bezoeken. Om precies kwart over negen opende hij het hek voor ons en konden we 

het vogelrustgebied met zonnig weer heel goed overzien. Opvallend was een tiental 

aalscholvers die rustten op de stortstenen en  druk aan het vissen waren in het gebied. Ook 
waren grote aantallen kleine zwanen aanwezig in het Veluwemeer. Ook konden we een 

ijsvogel zien in het struikgewas.  

We vervolgden de excursie met een bezoek aan de nieuwe vogelkijktoren bij de monding van 

de Hierdense beek. Hier waren honderden kleine zwanen duidelijk zichtbaar op het 
Veluwemeer. 

Daarna bezochten we de vogelkijkschermen bij Polsmaten. Het aantal vogels dat hier te zien 

was viel wat tegen, alleen een aantal witgatjes liep langs de oevers rond. Veldleeuweriken en 

koperwieken vlogen voortdurend over ons heen. 
Het restant van de Lebuinuskerk  was het volgende excursiedoel. Hier hoorden we de roep 

van een waterral en er waren wilde eenden, wintertalingen, smienten, bergeenden en 

brilduikers zichtbaar. Vervolgens liepen het oude dijkje richting Doornspijk. Evenals vorig 

jaar zaten flinke aantallen kieviten en goudplevieren op het weiland. Ook enkele roeken 
waren weer aanwezig. 



Omdat deze excursie begonnen was met een bezoek aan het nieuwe vogelrustgebied en de 
nieuwe vogelkijktoren bij Hierden was de tijd te kort om nog de vogelgebieden in de 

Flevopolder te bezoeken. 

In het totaal hebben we deze excursie 58 soorten vogels waargenomen. 

Hans Fondse 

 

 
(foto's Hans Fondse) 

  
Paddenstoelenexcursie Koopmansbos - Leuvenhorst op donderdag 30 oktober 2014 
Donderdag 30 oktober was het dan weer zover.  Verzamelen bij het Kerkelijk Centrum in 
Ermelo en daarna vertrokken we naar  de parkeerplaats  achter het Rode Koper.  Daar werden 

we al opgewacht door een groep belangstellenden. Onder leiding van Annemarie 



Kooistra  gingen we op pad.  Het was prachtig weer (beetje grijs maar wel droog met diffuus 
licht wat goed is voor de fotografie)  

Eerst liepen we nog even langs de rand van de parkeerplaats en daar was het meteen al raak: 

Sparrenveertjes op diverse plekken, elfenschermpje, kleine beukenblad mycena, 

porseleinzwam, gele korstzwam.  
Langs de Poolseweg kwamen we ook al een paar leuke tegen, zoals de Narcisridderzwam, 

Nevelzwam, Amethistzwam, Gekraagde aardster. 

Daarna gingen we het Koopmansbos in. Ook hier was het prijs met een grote verscheidenheid 

aan waarnemingen, waaronder enkele bijzondere zoals de Pelargonium gordijnzwam,  stevige 
braak russula, schaapje, gewone krulzwam, grote bloedsteelmycena, netpluimpjes, 

spekzwoerdzwam, wollige franjehoed, koeienboleet, groene glibberzwam, slanke roodbruine 

amaniet, en nog veel meer fraais. Regelmatig werd een kreetje van verwondering gehoord, als 

er weer iets fraais ontdekt werd. 
Er werd ruimschoots de tijd genomen en gegund voor het maken van fraaie foto’s.  Prachtige 

landschappen, natte velden tussen de in  herfstkleuren getooide bossen, bosranden langs de 

Leuvenumsebeek, die een aantal keren werd overgestoken. 

Op een stam van een dode grove den werd een zwam aangetroffen die vermoedelijk een jong 
exemplaar is van de Dakloze huiszwam. Via het Forum van Waarneming.nl wordt nog 

geprobeerd daar duidelijkheid over te krijgen. 

Bovenop een andere stam iets verderop werd een grote groep Bundelmosklokjes gezien en op 

de grond ernaast een aantal paddenstoelen die wel wat op de Goudvinkzwam leken,  maar die 
uiteindelijk gedetermineerd werden als Rode Zwavelkop.  

Tijdens de tocht  werden we verrast door de vondst van het Pijpenstrootje moederkoren. 

Annemarie gaf uitleg over de giftigheid van het moederkoren en de verschrikkelijke gevolgen 

die het eten daarvan heeft. Het ziektebeeld staat bekend als ergotisme of kriebelziekte.  Het 
wordt ook wel Sint Vitusdans of Sint Jansziekte genoemd.  Als een  van de oorzaken van deze 

ziektebeelden wordt  het  moederkoren geduid.  Zeer aanbevelenswaardig om hierover het een 

en ander na te lezen.  

De middag vorderde gestaag. Vlakbij de beek vonden we nog stekelzwammen en glanzende 
druivenpitjes. Net voordat we ermee stopten  vonden we nog twee zwavellmelkzwammen 

tussen de eiken langs de Poolseweg.  Daarna  moesten we zelfs nog even flink doorstappen 

zodat we rond half vijf weer bij de parkeerplaats aankwamen.  Moe en voldaan na alle 

indrukken namen we afscheid .  
In totaal hebben we ongeveer 95 soorten gedetermineerd. Enkele zijn nog in 

behandeling.  Deze excursie is zeker voor herhaling vatbaar.  

Ermelo, 31 oktober 2014  

Jan Willem Jonker  
  



 
Muizenstaartzwam (Jan Willem) 

 Vogelexcursie naar Zwarte Waterland op zaterdag 18 oktober 2014. 

We vertrokken om negen uur met heel mooi weer richting Cellemuiden (bij Genemuiden). Op 
de weg tussen Zwolle en Genemuiden zagen we op de weilanden een ooievaar, enkele 

zilverreigers en honderden kieviten. Nadat we geparkeerd hadden bij het Zwarte Water liepen 

we over een dijkje direct langs de rivier. Een kleine plas, waar we enige jaren geleden nog een 

broedende zomertaling zagen, werd helaas omgezet tot uitbreiding van de haven (?). Wel 
vlogen vanaf de omgewoelde moddervlakten een tiental watersnippen op. Het dijkje dat we in 

het verleden volgden was niet goed meer te belopen. Op de weilanden zagen we grote 

groepen kolganzen en een aantal canadese ganzen. Met de auto vervolgden we de route over 

de Mastenbroekerdijk langs het Zwarte Water richting Hasselt. Op een paar wielen zagen we 
mooi door de zon beschenen grote groepen smienten, enkele krakeenden en een aantal 

wintertalingen. Door de lucht vlogen voortdurend trekkende kramsvogels. 

Over de landerijen liepen zes jagers met als buit al twee geschoten hazen. Een drietal bruine 

kiekendieven liet zich zien boven de uiterwaarden. Vanaf Hasselt namen we de weg naar een 
restaurant langs het Zwarte Water in Zwartsluis. 



 
                                                                                              Foto's Volkert Bakker 

De excursie werd vervolgd met 
een voettocht door de Olde Maten. Dit is een oud gebied wat behoort tot het zogenaamde 

slagenlandschap, een gebied met lange, smalle stroken weiland met aan weerskanten een 

bosstrook. Dit is ontstaan in de periode 1830 – 1850 door turfwinning. De bosstroken zijn 

verlandde en dichtgegroeide sloten, sloten waardoor de turf met platte boten (bokken) werd 
afgevoerd. Op de weilandjes zagen we direct enkele reeën. Vanuit een vogelwaarneemhut 

konden we kijken over een open brede sloot met honderden smienten, veel krakeenden en 

enkele roofvogels. Iets verder volgden we een opengegraven turfafvoersloot. Dit behoort tot 
een natuurontwikkelingsgebied van Staatsbosbeheer bedoeld om verlanding en petgaten te 

laten ontstaan. Via een omweg liepen de weer terug naar de parkeerplaats waarbij we een oud 

gehucht (boerderijen uit de 18e en 19e eeuw) en een eenden(vang)kooi passeerden. Om vier 

uur eindigde deze excursie op deze fraaie nazomerdag. 
Hans Fondse 



 Slakkenexcursie op 11 oktober 2014. 

Boven verwachting kwamen er 11 leden om deel te nemen aan de slakkenexcursie in het 

Harderbos. 

Daar werden we opgewacht door Bert Jansen van de KNNV uit Lelystad en Herman & 

Hennie Roode uit Noord-Holland , die ons wegwijs gingen maken in de slakkenkunde. Wat 
alle deelnemers  gemeenschappelijk hadden was dat zij nog (vrijwel) niets van deze rustige 

diersoort wisten. 

De excursie begon ook in slakkengang door de veelheid aan slakken die zich lieten zien. Al 

meteen zagen we opvallende soorten als de bekende Tuinslak, de minder bekende Heesterslak 
en de Barnsteenslak. En ook heel kleine soorten zoals de Gewone haarslak met een klein 

behaard huisje, vooral door een loep goed te zien. 

 
Foto's Ati 

Vijge             /Barnsteenslak                                                                                              Egelw
egslak 

We werden af 

en toe afgeleid door prachtige paddenstoelen (o.a. Zwavelzwam, Fluweelpootje, Geschubde 

inktzwam, wollige bundelzwam) en verschillende heidelibellen. Maar door ons vooral te 
concentreren op de soortgroep van deze excursie kwamen we tot 19 soorten landslakken, 

waaronder slakken zonder huisje, zoals de egelwegslak en de donkere wegslak. We kregen 



veel kenmerken en andere interessante zaken te horen van de gedreven excursieleiders over de 
verschillende soorten slakken, met en zonder huisjes. 

Als toegift ging Bert nog even met een netje in de sloot en kregen we ook nog 8 soorten 

waterslakken -letterlijk- in onze handen. Totaal daarmee 27 soorten. 

Met de zon erbij een leerzame en gezellige excursie, want ook genoeg tijd om tussendoor met 
elkaar te praten. De reacties na afloop waren dan ook zeer positief. Dus misschien komt er 

volgend jaar een herkansing voor degenen die er nu niet bij konden zijn. 

Dick Dooyewaard 

 Paddenstoelen inventarisatie Nieuw Groevenbeek op 7 oktober 2014. 

We hadden afgesproken om 13.30 te beginnen. Tussen 13.00 en 13.30 uur een enorme 
stortbui. Een normaal mens zou lekker thuis bljven. 

Maar niet bij de KNNV. Na wat heen en weer bellen stonden we uiteindelijk met 7 personen 

onder paraplu’s op de startplaats. Volgens de (niet altijd betrouwbare) voorspelling van de 

buienradar was er toch kans dat het op zou klaren. Maar wij zagen alleen regen. Zullen we 
dan maar eerst thee gaan drinken bij Ati en het een uur later weer proberen? We besloten nog 

5 minuten langer te wachten …….. en toen werd het droog, bleef het droog en ging zelfs later 

de zon schijnen. 

                                                                                                       Foto Dick Dooyewaard 
We telden onder leiding van Annemarie Kooistra in het stuk bos tussen Putterweg en de Oude 

Arnhemse karweg. In het Larix-vak vonden we geen Gele ringboleten, maar wel o.a. 

Graskleefsteelmycena’s, Oranjegeel trechtertje en diverse kaaszwammen. En langs een pad 

leuke soorten als Rechte koraalzwam, talloze Draadknotszwammen en een groep van zo’n 20 
Gekraagde aardsterren. In 2,5 uur konden we meer dan 50 verschillende soorten noteren. 

Deze zijn allemaal te vinden op onze regiosite van Waarneming.nl. Met dank aan Annemarie, 

Ati, Lucie, Lydia, Jan Willem, Nico (vdK)! 

Dick Dooyewaard 
  

 Paddenstoelen excursie met een gouden randje op 27 september 2014. 

Zaterdagmiddag 27 september 2014 verzamelden wij op de parkeerplaats bij het Kerkelijk 

Centrum Ermelo. Vanuit Harderwijk kwam maar één persoon. Op naar Boshuis Drie, de 

volgende verzamelplek. Hier stonden al een aantal mensen op ons te wachten. Door naar de 
volgende parkeerplaats, langs de Garderenseweg en het Speulderbos in. Meteen aan de 

parkeerplaats al een berkenzwam, model fietszadel. 

Op het toegangshek aan de ketting zat de rups van de Meriansborstel - Calliteara pudibunda, 

doeltreffend gefotografeerd door Ati Vijge.  
Het was prachtig weer en de groep van rond de twintig personen, mannen en vrouwen, jong 

en oud stond open voor soms hernieuwde kennismaking met de natuur. Oude bekenden 

ontmoetten elkaar, maar er waren ook nieuw gezichten.   

De groep vermaakte zich uitstekend, vooral door de deskundige toelichting van Annemarie 
Kooistra. Het zijn niet alleen de paddenstoelen die het doen, maar ook de verhalen eromheen, 

bijvoorbeeld over de toepassing van de echte tonderzwam.  

Het werd een stevige wandeling, waarbij we af en toe van de ene verbazing in de andere 

vielen. Zoveel moois op zo’n klein stukje aarde.  
Ook voor  mij waren er een paar nieuwe soorten bij, zoals de asgrauwe kaaszwam, de 

boompuist en de franjezwam. Aan een dode beuk werd een groep bekerzwammen gevonden 



door Annemarie Kooistra. Deze zijn nog niet definitief gedetermineerd.  Het zou de 
Bleekbruine bekerzwam - Peziza repanda mogen zijn, maar dat is nog in onderzoek. 

 
Op die zelfde beuk werd een aantal kleine bolletjes aangetroffen, wit, lichtgeel en donkergeel. 
Deze zijn inmiddels via het Forum van Waarneming.nl gedetermineerd als het Fopdraadwatje 

- Trichia varia. Op de vindplaats werd geopperd dat dit Troskalknetjes konden zijn , maar dat 

bleek toch anders te zijn. 

Wat ook opviel was de lichtval tussen de eeuwenoude kronkelige beuken, die de locatie een 
mysterieuze sfeer gaf.  

Een van de deelnemers was een jonge bioloog uit Heemstede. Het viel hem op dat er midden 

in het bos de zogenaamde Pitrus - uncus effusus stond. De P
itrus is een plant, die alleen op vochtige plekken groeit. Dat correspondeert wel met het idee 

dat er onder dit gebied een leemlaag zit, die vooral in de lagere delen zorgt voor 

vochtophoping.  
Bij de waarnemingen zaten elf telsoorten voor het Meetnet van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging, n.l. de Gewone Krulzoom; het Stobbenzwammetje; de Reuzenzwam; de 

Roodbruine slanke amaniet; de Grote Sponszwam; de Dennenvoetzwam; de Berkenzwam; de 



Gele aardappelbovist; het Kleverig koraalzwammetje; de Roodgerande houtzwam en de 
Kostgangerboleet. 

  

  

 
Aan het einde van de excursie liet Annemarie Kooistra ons nog genieten van een drietal 

zeldzame goudhoeden, die ze bij de voorverkenning al gevonden had. 

Het was een zeer geslaagde middag, die dankzij deze goudhoeden zorgde voor het gouden 

randje.  
Onderweg naar Ermelo zag Annemarie nog een grote sponszwam bij een Douglas spar. Toen 

we die gingen opzoeken vonden we ook nog een schitterend mooi exemplaar van de 

Dennenvoetzwam. 

Met dank aan Annemarie Kooistra. 
Als u de waarnemingen wilt bestuderen: zie waarneming.nl op 27-09-2014. 

Ermelo, 29 september 2014  

Jan Willem Jonker 

 Plantenexcursie Asselse hei (Hoog Soeren) op 20 september 2014 

Op zoek naar een heel gewoon, maar zeer zeldzaam plantje: de zachte hennepnetel. 
Met elf belangstellenden parkeerden we bij een restaurant aan de Milligerweg bij de 
spoorwegovergang bij Assel. Te voet zochten we langs de Milligerweg waar de bermen door 
wilde zwijnen behoorlijk zijn omgewroet. Speciaal waar de zwijnen gewroet hadden waren 
de roze bloemen van de zachte hennepnetel overal aanwezig. Omdat deze plant veel lijkt op 
de algemene gewone hennepnetel moest de Nederlandse flora er aan te pas komen om te 
zien dat het hier inderdaad om de zachte hennepnetel (Galeopsis pubescens) gaat. 
  



 
zachte hennepnetel (wikipedia) 
  

Allerlei zaken als bloemen met gele vlekjes, zachte beharing, weinig verdikte stengeldelen en 
grotere bloemen maakten dit duidelijk. Omdat in de flora het voorkomen van deze plant 
speciaal op kapvlakten (storingsplaatsen) genoemd wordt was duidelijk dat het hier 
samenhangt met wroetplaatsen van zwijnen. Toen we langs de zelfde berm verderop ook de 
gewone hennepnetel zagen was het verschil duidelijk. Overigens is de beruchte hennep 
(Cannabis sativa) niet direct familie van de hennepnetel alleen de vrijstaande blaadjes van 
de hennepnetel lijken sterk op de handvormig  samengestelde deelblaadjes van de Cannabis. 
Ook stonden hier langs de weg nog planten als zwarte nachtschade en knopkruid. 
Vervolgens liepen we langs het hek van de (altijd) afgesloten Asselse heide, een gebied waar 
we jaren geleden in het donker wel geburrel van edelherten hebben gehoord. Ook nu zagen 
we tegen de bosrand een groepje edelherten rondlopen. Op de heide zijn een aantal plassen 
die helaas drooggevallen waren, maar langs de weg was een plas die nog water bevatte. 
Daarin was duidelijk moeraswolfsklauw aanwezig.  Over een pad langs de laaggelegen 
spoorlijn liepen we terug naar de parkeerplaats. De mooie zomerse dag werd afgesloten in 
een restaurant in Hoog Soeren. 
Hans Fondse 

   

 Vlinders lokken met 'bocht' op 22 augustus 2014. 



Het heeft er om gespannen of de nachtvlinderventarisatie-avond op vrijdag 22 augustus door 
zou kunnen gaan. De voortekenen leken niet bepaald gunstig met voorspellingen als overdag 

regenbuien en temperaturen die in de loop van de avond een sterke neerwaartse trend zouden 

gaan vertonen. Buitenradar.nl werd daarom nauwlettend in de gaten gehouden. 

Toen de regenbuien aan het eind van de middag de Ermelosche hei waren overgetrokken en 
de temperaturen zich aan het begin van de avond redelijk leken te handhaven rond een graad 

of veertien werd om 19 uur de knoop doorgehakt en besloten het toch te gaan proberen. Via 

een berichtje op het onvolprezen KNNV-Gastenboek werden belangstellenden geïnformeerd. 

We mochten deze avond gebruik maken van de stroomvoorziening bij de schaapskooi van de 
Stichting De Schapedrift en ook het buitentoilet was speciaal voor ons anders dan gebruikelijk 

niet op slot gedraaid. Overigens bevindt zich deze plee niet zoals de aanduiding zou doen 

vermoeden in de open lucht, maar aan de zijkant van het bezoekerscentrum.  

Met de onmisbare assistentie 
van onze nachtvlinderexperts Violet Middelman en Remco Vos uit Soest werd alles in 

gereedheid gebracht om de nachtelijke gasten te ontvangen. Allereerst werden twee schermen, 
voorzien van een wit laken en een speciale vlinderlamp, op het terrein voor en achter de 

schaapskooi geplaatst. Daarna werd volgens een speciaal recept van Violet gemaakt brouwsel 

aangebracht op boomstammen in de nabije omgeving. Toen na half tien de eerste 

geïnteresseerden waren gearriveerd begon de duisternis snel in te vallen en kon dra een 
verkenningstocht langs de bomen worden gemaakt. Tijdens dit eerste ‘rondje smeer’ zoals we 

dit plegen te noemen bleek het mengsel met als hoofdbestanddelen zoete wijn (door de 

maakster aangeduid met ‘bocht’) en suiker wonderwel te werken. In totaal 26 (!) 

nachtvlinders,  lieten dit buitenkansje niet onbenut. Daarmee kon de avond feitelijk op dat 
moment al niet meer stuk.  

Toen tegen het middernachtelijk uur de balans kon worden opgemaakt werd duidelijk, dat 23 

soorten macrovlinders waargenomen waren, zoals de landelijk vrij zeldzame roestuil. Deze 

soort is op de Veluwe niet ongewoon. Op het smeer bleken de grootste aantallen te zijn 
afgekomen, maar op het laken  de meeste soorten, waarbij de forse huismoeders en dito 

dennenpijlstaart, de braamvlinders (3), berkenbrandvlerkvlinders (7) piramidevlinders (8, 

waarvan 7 op smeer), en agaatvlinders (3) in het bijzonder opvielen. Tussen de 

piramidevlinders bleek zich ook een schijnpiramidevlinder te bevinden. Alleen een 
kennersoog weet die  van elkaar te onderscheiden.  

 

Wie de complete lijst wil inzien kan terecht op waarneming.nl. 

http://waarneming.nl/user/view/14902?q=&akt=0&g=0&from=2014-08-22&to=2014-08-22&prov=0&z=0&sp=0&gb=0&cdna=0&f=0&m=K&zeker=O&month=0&rows=20&only_hidden=0&zoektext=0&tag=0&page=1


  
Al met al dus toch, gezien de twijfelachtige omstandigheden, een onverwacht succesvolle 

avond. De bosuil, die zich enkele keren liet horen, leverde een welkome bijdrage aan het 

welslagen van deze nachtvlinderavond. Met speciale dank aan De Schapedrift, Remco en 

Violet.  
Harm Werners 

 
                                                   
Roestuil en Berkenbrandvlerkvlinder (foto's Remco Vos) 

 

 Vlinderexcursie naar Huis de Voorst --> Kuinderbos 14 augustus 2014. 

Donderdag 14 augustus 2014 kwamen rond het middaguur 13 deelnemers aan de excursie 

naar Huis de Voorst bij elkaar. Betty Dekker en Harm Werners leidden de excursie. Een 
aantal mensen hadden op de buienradar gekeken en het weer daar zag er niet echt goed uit. Na 

gezamenlijk overleg werd besloten om naar het Kuinderbos in de Noordoostpolder te gaan. 

Na ca. 1 uur rijden kwamen we om 13.45 uur op de locatie aan. 



 
Het was er bewolkt, maar droog. Tot ons grote genoegen kwam de zon af en toe achter de 

wolken vandaan. Na een uur wandelen scheen de zon volop en veel deelnemers waren druk 

aan het fotograferen, maar sommige vonden de libellen wel erg klein en beweeglijk.  
Het Kuinderbos heeft een libellenreservaat. We zagen daar dan ook het resultaat van. O.a. de 

grote keizerlibelle, veel lantaarntjes, bruinrode en steenrode heidelibellen, paardenbijter enz. 

De vlinders die we o.a. gespot hebben zijn bruinzandoogje, atalanta’s, klein geaderd witje en 

een lieveling (dag-actieve nachtvlinder), enz. 

 
                                                                                      Lieveling (foto's Janny Habermehl) 

We wandelden langs een klein meertje, heideveldje en bos en ook langs een weiland met 5 



paarden. Er stond veel Jacobskruiskruid, het is mooi om te zien dat zij er niet van eten.  
Een van de deelnemers merkte op wanneer zo’n Jacobskruiskruid in het hooi verborgen 

zit,  de dieren die daarvan eten doodgaan. 

Bijna aan het einde van de excursie ging de route omhoog, we beklommen een hoge trap en 

kwamen aan bij een bloedende berk. Er zwierven veel atalanta’s om de boom heen. Een 
prachtig gezicht! 

Het was een mooi gemarkeerd natuurpad van ca. 4,5 km rond diverse meertjes. 

Om ca. 17.00 uur kwamen we bij onze auto’s aan, om vol indrukken van deze prachtige 

middag huiswaarts te keren.  
Adrie Blankestijn. 

  

 Vlinderexcursie naar Hoorn/West-Friesland 2 augustus 2014. 

Op zaterdag 2 augustus vertrokken we  al vroeg met negen personen richting Hoorn voor de 

gezamenlijke vlinderexcursie met de insectenwerkgroep van de KNNV-afdeling Hoorn/West-
Friesland. In Lutjebroek werden we hartelijk ontvangen in de “Huiskamer van de Paus”, waar 

de koffietafels al klaar stonden. Koffie met gebak werd ons deel. Vervolgens gingen we met 

veertien mensen naar het eerste vlindergebied toe. Het ging om de Weelen, een bloemrijke 

vegetatie langs vaart en bosrand. Die zorgden helaas voor veel ongemak. Prachtige 
goudoogdazen namen ons flink te grazen en ondanks deet, staken ze door de kleding heen. 

Maar ongemak verdween al snel naar de achtergrond toen we de eerste argusvlinders in beeld 

kregen. Die moesten natuurlijk op de foto. Dat viel nog niet mee, daar ze steeds opfladderden 

en zodra ze ergens neerstreken klapten ze de vleugels vrijwel meteen dicht. Niet dat de 
onderzijde niet mooi is, maar een vlinder met opengeklapte vleugels toont altijd net iets 

fraaier. 



 
                                                                                                                                                       
                       Argusvlinder 

In het gebied kwamen we uiteraard nog veel andere vlinders tegen waaronder de drie 

(kool)witjessoorten, veel atalanta’s, icarus- en bruin blauwtje en bonte zandoogjes. Ik ga ze 

hier niet allemaal opnoemen. Libellen waren er ook, vooral veel lantaarntjes, paardenbijters, 
oeverlibellen, steenrode heidelibellen en houtpantserjuffers. Ook vonden we rupsen van de 

distelvlinder, waarbij even een korte discussie ontstond of het niet rupsen van de atalanta 

konden zijn. Natuurlijk niet, want deze zetten hun eitjes alleen af op brandnetel en nooit op 

distels.Uiteindelijk kwamen we nog op een prachtig weilandje terecht wat speciaal voor ons 
toegankelijk was deze dag. Hier zagen we twee oranje luzernevlinders ronddwarrelen. Ze 

lieten zich goed fotograferen op rode klaver, waarvan ze nectar dronken. Bij deze soort 

hoefden we niet te verwachten dat ze vleugels zouden openklappen. Ze zitten vrijwel 

uitsluitend met de vleugels gesloten op een plant. Naast de luzernevlinders kwamen we hier 
o.a. ook verse distelvlinders, kleine vossen en al wat oudere zwartsprietdikkopjes tegen. 



 
                                                                         Oranje luzernevlinder (foto's Henk Jager) 

Lunchen deden we bij een biologische schapenboer. We zochten een plaatsje in de schaduw 

en in de wind, want het was broeierig warm. We konden onze flesjes water bijvullen en 
schapenijs kopen bij het winkeltje wat daar schitterend aan de waterkant gelegen was. En het 

smaakte verrukkelijk.  

’s Middags hadden we minder geluk; het terrein waar we wilden gaan kijken bleek net hele 

stroken gemaaid te hebben, zodat er maar weinig vlinders en libellen vlogen. Wel zagen we 
nog een vroege glazenmaker boven een brede sloot vliegen en konden we nog een mooie 

klaverweide doorkruizen. Goed voor atalanta, kleine vos en zwarsprietdikkopje. De lucht 

begon inmiddels behoorlijk dicht te trekken en donker te kleuren, zodat we eerder dan 

gepland besloten huiswaarts te keren. 
Al met al een prachtige excursie in het waterrrijke Noord-Holland. Insectenwerkgroep 

KNNV-afdeling Hoorn/West-Friesland: bedankt voor jullie gastvrijheid en rondleiding!  

Betty Dekker. 

  

 Vlinderommetje Zuidwolde 25 juli 2014. 

Op zaterdag 26 juli vertrokken we met 7 personen vanaf de toen nog zonnige Noord Veluwe 

in de richting van Drenthe. Zwolle naderend, schermde steeds meer wolken de zon van ons af. 

Toch begonnen we een half uurtje later hoopvol aan onze wandeling vanaf de parkeerplaats 

bij het verzorgingshuis ‘Tonckenshuis’ aan de noord rand van het dorp Zuidwolde. Enkele 
honderden meters vanaf deze parkeerplaats ligt een fraaie vlindertuin verscholen achter een 

haag en grenzend aan 10-tallen volkstuintjes. Hier begint officieel het ‘Vlinderommetje’ dat 

via een ecologisch beheerd landschapspark langs kleinschalige weide- en bosgebiedjes 

rondom het hele dorp loopt. De route zelf is ongeveer 7,5 kilometer lang, maar zover zijn we 
niet gekomen. In de tuin rondstruinend begint het zachtjes te druppelen. Dat neemt niet weg 

dat zwartsprietdikkopje, dagpauwoog en klein koolwitje zich laten zien. Wanneer het harder 

begint te druppelen gaan we aan een picknicktafel zitten en beschermd door een dik bladerdak 

eten we ons brood en drinken we koffie. Later begint het zelfs te stortregenen en moeten de 



regenjassen aan en de paraplu’s op. Uiteindelijk zoeken we beschutting en vermaak in de 
lokale tin-gieterij en het wagenmuseum. Als later de zon weer zachtjes door de wolken prikt, 

verbaast het ons hoe snel de vlinders daar op reageren. Tal van bruine- en oranje zandoogjes 

spreiden de vleugels en laten zich weer uitgebreid bewonderen en fotograferen. Ook het bont 

zandoogje laat zich zien en vele zweefvliegen en andere insecten vliegen van de ene nectar 
rijke bloem naar de andere. Helaas laat de soort waar iedereen toch wel een beetje op gehoopt 

had, de sleedoornpage verstek gaan. Omstreeks een uur of vier vertrekken we weer 

huiswaarts. Ondanks de vele regen, was het toch een genoeglijke excursie. 

Peter Pfaff 

 
                                                                                    Oranje zandoogje (foto Peter Pfaff) 

  

 Berminventarisatie Harderwijk 16 juli 2014. 

Op een zachte zomeravond gingen we met 5 leden op pad om wegbermen in Harderwijk te 
inventariseren op planten. We maakte een wandeling vanaf hotel Van der Valk, o.a. langs het 

net gesloten Weg&Bouwmuseum. De aanleiding was dat de gemeente Harderwijk heeft laten 

weten dat zij graag geïnformeerd wil worden over bijzondere planten in de bermen, zodat zij 

daar rekening mee kan houden bij het bermbeheer. Ook past deze excursie in het jaarthema 
van de KNNV. 

Een deel van de bermen was pas gemaaid, maar andere bermen boden een flinke variatie aan 

planten. Met Anne-Marie Fondse, Nico van de Kraats en Michiel de Vries was er voldoende 

deskundigheid aanwezig om alle planten op naam te brengen. Zo vonden we in 2 uur tijd meer 
dan 100 soorten, waarvan natuurlijk veel bekende, maar voor mij als beginner toch ook heel 

wat onbekende soorten, zoals Hertshoornweegbree, Bezemkruiskruid en Heggendoornzaad. 

Ook vonden we een aantal zeldzamere soorten, zoals Grondster, IJzerhard (Verbena) en 

Bleekgele droogbloem. Mijn conclusie: wil je planten leren kennen, begin bij de bermen! 
Dick Dooyewaard. 



 
                                                                                    Grondster (foto Dick Dooyewaard) 

  

 Avondexcursie Oud en Nieuw Groevenbeek 11 juli 2014. 

Na een dag met langdurige regen en onweersbuien begonnen we de fietsexcursie om elf uur. 
Bij de parkeerplaats van Groevenbeek werd de alarmroep van een bosuil nog even gehoord. 

Op verschillende plaatsen op Nieuw Groevenbeek werd geluisterd,  maar helaas werd geen 

enkel geluid van uilen of andere vogels gehoord. Ook hebben we gekeken onder een aantal 

geplaatste plastic golfplaatjes die bedoeld zijn als rustplaatsen voor mogelijke reptielen of 
amfibieën. Alleen een enkele bosmuis had hier kennelijk een droog plekje gevonden. Wat wel 

opvallend was het voorkomen van glimwormen op enkele plaatsen. Dit zijn kevers (Lampyris 

noctiluca) waarbij de vrouwtjes met hun lichtende achterlijf  mannetjes proberen te lokken. 

Voor mij was het tientallen jaren geleden dat ik deze glimwormen op Groevenbeek heb 
gezien. De felle lichtjes zijn te zien in de maanden juni en juli en dat alleen in het begin van 

de nacht. We vervolgden de fietstocht door Oud Groevenbeek waar we ook een enkele 

glimworm zagen “stralen”. Bij de rand van de Groevenbeekse heide hebben we nauwlettend 

geluisterd of we nachtzwaluwen konden horen; hoewel in het verleden deze vogels hier wel 
eens waargenomen werden  hoorden wij helaas geen enkel geluid van vogels. We stopten de 

excursie kort na twaalf uur. 

Hans Fondse. 

 



 
  

 Vlindernacht in de natuurtuin Stadsweiden 27 en 28 juni 2014. 

Dat deze door de 

Vlinderwerkgroep georganiseerde Vlindernacht een latertje zou worden stond eigenlijk al bij 
voorbaat vast. De speciale UV-lampen die de vlinders naar het strak gespannen laken moesten 

lokken gingen pas ver na elf uur aan. Op dat moment startte onze deelname aan de Nationale 

Nachtvlindernacht waaraan we voor de 9e keer mee deden. Over de weersomstandigheden 

mochten we na de koude nachtelijke temperaturen eerder die week beslist niet klagen. Over 
de belangstelling evenmin. Zeventien geïnteresseerden volgden de ontwikkelingen op het 

laken op de voet. Daarnaast liepen sommigen een ‘rondje smeer’. Eerder deze avond was een 

aantal boomstammen in het bosgedeelte van de Harderwijker natuurtuin voorzien van een 

zoet stroopmengsel. Sommige vlindersoorten laten zich minder snel verleiden door het 
lamplicht, maar komen wel op de zoetigheid af. Hoewel het smeersel deze avond weinig 

vlinders lokte kwamen er bijvoorbeeld wel twee roesjes op af, die we niet op het laken 

tegenkwamen. Over het totale resultaat waren we beslist niet ontevreden. Zo’n 50 soorten 
konden we noteren, maar toen was de klok inmiddels al een paar uur verder. Zoals gewoonlijk 



bij dit soort sessies houden niet alle deelnemers het zo lang vol. Slechts enkele diehards 
maakten –ver na tweeën- de komst van de laatste soort, de fraaie wapendrager, mee. Daarvoor 

hadden andere soorten met zowel gele als witte tijger (beslist ongevaarlijk al doen de namen 

anders vermoeden) de aandacht getrokken. Andere krenten uit de nachtvlinderpap: een 

tweetal prachtige vliervlinders de markante puntige zoomspanner, de drie schitterende 
vuursteenvlinders, de kajatehoutspanner, de merkwaardige snuitvlinder, zowel op smeer als 

op het laken een meldevlinder. Opvallend was dat de uiterst algemene trekvlinder gamma-uil 

niet werd gezien, terwijl het aantal huismoeders minimaal was. Met 5 stuks was de eerder 

genoemde witte tijger het talrijkst. Al met al kon de Vlinderwerkgroep terug zien op een 
geslaagde nachtvlindernacht, die dit seizoen tot ons genoegen eindelijk weer eens midzomer 

werd gehouden.  

Harm Werners 



 

 



 
Het doek met de nachtvlinders, de witte tijger en de kajatehoutspanner (foto's Roel 

Pannekoek) 

  

 Fotowerkgroep Camera Natura dinsdag 24 juni. 

Op dinsdag 24 juni was het de laatste ( buiten)activiteit van de fotowerkgroep voor de 
zomervakantie, een verslag. 

Tegen 19 uur gaan we op stap met 7 personen over het Laarzenpad in het natuurgebied  “Het 

Harderbroek” en het blijkt dat laarzen nu niet nodig zijn. Het ruikt heerlijk naar gemaaid gras 

en op een drup regen na blijft het droog. Onze tocht gaat richting de vogelhut en we worden 
verrast door een grote hoeveelheid rupsen op het riet. 



 
                                                                                                               (foto Henk Jager) 

Met vragen over welke camera-instellingen  je moet gebruiken om een goed belichtte en 

scherpe foto te krijgen kunnen we bij elkaar terecht . Weliswaar geeft dat nog niet altijd het 
gewenste resultaat, maar elke stap is er een. Dat maakt het samen fotograferen zo leuk. In het 

riet worden nog baardmannetjes,  rietgorsjes, rietzangers en karekieten waargenomen.  De 

vogelhut is betrekkelijk nieuw en biedt een mooi uitzicht over het water met  zo’n 20 

lepelaars, 5 zilverreigers, 5 aalscholvers, veel grauwe ganzen en diverse eendensoorten. Het is 
vooral een beleven, want om dit te kunnen fotograferen is een telelens onontbeerlijk. In de 

lucht vliegt een zwerm spreeuwen. 

 
                                                                                                               (foto Jan Haaima) 

Op de terugweg hebben we in de verte nog een vos gezien en ook hier is natuurlijk een goede 

telelens nodig. Verder staat in het landschap een imposante boom en dat roept de vraag op hoe 

je hier een mooie compositie van kunt maken, waar plaats je de boom en wat wil je precies 
vastleggen. Tijdens de wandeling is er voor iedereen wel een onderwerp om te fotograferen, 



met de mogelijkheden die de camera biedt. Om 21.30 uur zijn we weer terug op de 
parkeerplaats en we zijn het er over eens dat het een geslaagde avond is geweest in een 

prachtig gebied en dicht bij huis. 

Ria Thijs 

  

 100-soortendag: Inventarisatie Natuurtuin Harderwijk zaterdag 21 juni. 

Op de mooie eerste dag van de zomer, op 21 

juni, zijn we met zo’n vijftien mensen in de natuurtuin aan de slag gegaan om eens te kijken 

hoeveel soorten planten, bomen, vlinders, vogels en waterbeesten we konden scoren. De 
ijsvogel liet zich niet zien, maar we hoorden wel verschillende vogels zingen en er vloog zelfs 

nog een kuifeend over. Ik vergeet de namen van mensen al heel gemakkelijk, dus dit werd een 

goede oefening voor mijn brein. Michiel de Vries had een boek over insecten  bij zich en liet 
zich ontvallen dat hij daarmee zijn kennis van het latijn opfrist. Het enige dat hij gemakkelijk 

onthoudt is de penis aqua-rosa. Die zal je in de vijver van de tuin niet snel tegenkomen. 

Bertus die elke dag in de natuurtuin rondloopt zei bescheiden dat hij niks weet, maar daar 

waren we snel achter: hij kent de tuin op zijn duimpje en ook alle beesten en beestjes die zich 
daar in de loop van de zeventien jaar dat de tuin bestaat hebben opgehouden. Met elkaar 

kwamen we al gauw tot veel meer dan 100 soorten; de hele lijst wordt nog bekendgemaakt in 

het Klokje en misschien ook op de site. Het was een gezellige en  inspirerende ochtend. 

Een lijst met alle waarnemingen vindt u hier! 
Ellen Smal 

  

  

  

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Noordwest%20veluwe/Inventarisatie%20Botanische%20tuin%20Harderwijk%2021%20juni%202014.pdf


 
                                                                                  Kruidvlier (foto's Ellen Smal) 
  

 Excursie naar de Leemputten zaterdag 14 juni. 

Om precies half twee was dhr. Zwart van de Gemeente Ermelo aanwezig met de sleutel van 

de Leemputten om ons binnen te laten in dit zeer bijzondere en gesloten natuurgebied. Enige 

tijd daarvoor hadden wij een draaiboek ontvangen met daarin alle geboden en verboden die 
gelden bij het betreden hiervan. Deze regels zijn noodzakelijk gebleken teneinde de kwetsbare 

natte heide met de soortenrijke flora te beschermen. Hierbij is in het begin van de wandeling 

uitdrukkelijk stilgestaan. 

Direct was de zeldzame beenbreek  goed zichtbaar omdat de eerste planten al felgeel 
bloeiden. Iets verder waren grote velden met rijk bloeiende gevlekte orchis en welriekende 

nachtorchis te bewonderen. Voor diegenen die zich de situatie van enkele jaren geleden 

herinnerden was duidelijk dat de gebieden met orchideeën omvangrijker zijn geworden. We 

hielden ons aan de paden die op een kaartje waren aangegeven. De belangstellenden die voor 
een eerste keer in de Leemputten waren was de plantensoorten rijkdom overweldigend. Via 

het bosrijke gebied liepen we terug, waarbij we een aantal plaatsen met onder andere de 

koningsvaren bewonderden. Om ongeveer vier uur eindigde deze plantenexcursie in dit 

floristisch rijke gebied. 



Hans Fondse 

 
  

 
Gevlekte orchis en de welriekende orchis (foto's Hans Fondse) 

  

 Op zoek naar de bosparelmoervlinder donderdag 12 juni. 



Het is deze donderdagmiddag 
bewolkt als we met 9 personen naar het Hendrik Mouwenveld bij Vierhouten rijden. We 

hopen daar de bosparelmoervlinder te vinden. 

Deze soort gaat sterk in aantal achteruit, maar het is bekend dat hij hier voorkomt. We 

parkeren bij de speelweide en lopen over de brede zandweg richting het heideveld. Onderweg 
zien we aan een eikenboom een klont rupsen hangen. Het blijken de eikenprocessierupsen te 

zijn. De processie moet nog beginnen! Verderop zien we een zwart beertje, een leuke kleine 

nachtvlinder met zwarte vleugels en een oranje kopje en achterlijf. Langs het pad staat knopig 
helmkruid, en daar legt de helmkruidvlinder zijn eitjes graag op, dus even inspecteren op 

rupsen. En ja hoor, meer dan 30 rupsen, groot en kleiner, doen zich tegoed aan de plant. Ze 

worden van alle kanten op de foto gezet. En dan ziet een van ons ook eitjes hangen, helemaal 

leuk! Nóg meer foto’s worden gemaakt. 
Dan komen we aan het heideveld dat het Hendrik Mouwenveld heet. Vernoemd naar een van 

de 2 zonen van dhr. Mouw, vroegere eigenaar van 2 percelen. Het andere veld, het Cornelis 

Mouwenveld, is verdwenen.  Aan de andere kant van het veld zien we een grote kudde 

schapen grazen.  
Wat al snel opvalt is dat de heide erg dood lijkt. Is dat het werk van het heidehaantje dat 

afgelopen voorjaar zo massaal te zien was, zo vragen we ons af. Verderop is de heide 

gelukkig wel groen. 

En nu uitkijken naar de bosparelmoervlinder! Ondertussen is het zacht gaan miezeren. 
Hier en daar vinden we leuke rupsen, onder andere van de nachtpauwoog en de grauwe 

borstel( zeldzaam) en nog een enorm exemplaar van de hageheld. Deze zal binnenkort wel 

gaan verpoppen, om later dit jaar weer als vlinder tevoorschijn te komen. 

En dan… ja hoor! Daar hangt een bosparelmoervlinder. Ook hij houdt niet van nat worden 
dus hij zit laag in de vegetatie verscholen. Hij wordt door iedereen bewonderd, en 

gefotografeerd (als bewijs).  

We lopen verder het pad af en dan begint het echt te regenen. Dat was niet te zien geweest op 

buienradar! We lopen in stevig tempo terug naar de auto´s, waar we druipend aankomen. 
Onze missie is geslaagd, we hebben ‘em gezien! 

Betty en Harm, nog bedankt voor de geslaagde excursie naar dit voor de meesten van ons 

onbekende gebied. 

Ati Vijge 



 
(Foto's Harm Werners en Ati Vijge) 

  

 Plantenexcursie Kuinderbos en Luttelgeest woensdag 11 juni. 

Op deze woensdagochtend vertrokken we met vier personen naar de Noordoostpolder. 
Annemarie Fondse had deze excursie goed voorbereid en vertelde ons dat in de 

Noordoostpolder in de omgeving van Blokzijl de bermen ecologisch worden beheerd. Dit 

omdat deze bermen erg kalkhoudend zijn en daardoor bijzondere planten voorkomen. Het was 

de bedoeling om hier eerst te gaan kijken naar bijzondere soorten zoals Bijenorchis, Kleine 
ratelaar, Geel Hartje en Stijve Ogentroost. Op de eerste plek waar wij zijn gestopt stond de 

Bijenorchis prachtig te bloeien. Ook stond de berm vol met Kleine ratelaar en rietorchis. Het 

is wel bijzonder om deze planten te zien midden in het polderlandschap. Op meerdere plekken 

zijn wij gestopt om de bijzondere flora van dit gedeelte van deze polder te bekijken. Hierna 
zijn we gaan koffie drinken in Blokzijl een van de oude Zuiderzeestadjes die nu grenzen aan 

de Noordoostpolder. ’s Middags zijn we naar het Kuinderbos gegaan. Dit is een van de oudste 

bossen van Flevoland. Dit bos is vrij vochtig waardoor er bijzondere varens voorkomen. Het 

doel was om deze varens te vinden. Alleen dit was moeilijk doordat aan het rand van het bos 
de brandnetels en bramen erg hoog stonden. Je had bijna een kapmes nodig. Wel vonden we 

op een plek een Tongvaren. Ook het heksenkruid dat hier voorkomt hebben we gezien. Verder 

was er genoeg te zien aan libellen en vlinders.  We zagen hier de Bruine Korenbout dit is een 

libel die alleen in laagveen gebieden voorkomt en zeldzaam is in Nederland. Aan de andere 
kant van het bos is het veel meer open en daar zijn poelen gegraven. Deze poelen dateren nog 

uit de tijd dat dit nog land was en geen Zuiderzee. Pas in de middeleeuwen is het zee 

geworden. De poelen liggen op zandgrond waardoor je een vegetatie krijgt met dophei en 

struikhei. Hier komt dus ook de Dennenwolfsklauw voor.  Maar deze hebben we niet gezien 
wel zagen we de Kleine Lisdodde en Weidebeekjuffers. Zo zie je maar dat de 

Noordoostpolder niet alleen uit klei bestaat maar ook uit ander grondsoorten. Het was 

interessante excursie niet alleen met planten maar ook geologisch gezien. Daarom zijn dit 

leuke  gebieden vanwege de verscheidenheid van planten, vlinders en libellen. Rond half vijf 
gingen we weer naar huis en konden terugkijken op een goede excursie en een prachtige 

zonnige dag. 



Michiel de Vries 

 

 
Bijenorchis en Tongvaren (foto's Michiel de Vries) 

  

 Vroege vogelexcursie op Nieuw Groevenbeek op donderdag 5 juni. 



Om precies zes uur vertrokken we met vijf deelnemers 
met mooi zonnig weer op een wandeling door Nieuw Groevenbeek. Voor een echte 

(broed)vogelinventarisatie is een enkele excursie om zes uur natuurlijk veel te beperkt. Het 
ging meer om een globale indruk van de vogelbevolking in dit gebied. Direct zagen en 

hoorden we een wegvliegende havik. Verder concentreerden we ons op  vogelgeluiden 

waarbij we de hulp kregen van onze echte vogel(geluiden) deskundige Nico. Geluiden van 
roodborstjes, winterkoninkjes, heggemussen, mezen, spechten, lijsters en duiven werden 

gehoord. In totaal werden 23 vogelsoorten waargenomen.  Op de grens van Oud en Nieuw 

Groevenbeek viel het verschillende bosbeheer duidelijk op. Op Oud Groevenbeek grote, dikke 

beuken met weinig ondergroei en op Nieuw Groevenbeek kleine bomen en veel struikachtige 
ondergroei. Bij bewoonde gebieden zagen we nog duidelijk een paar appelvinken hoog in de 

bomen. Aan het eind van de wandeling, om acht uur, verslechterde het weer en kwamen 

donkere wolken de regen aankondigen. Op dit tijdstip eindigde deze excursie. 

Hans Fondse 

 
We concentreerden ons op de vogelgeluiden (foto's Hans Fondse) 

  

 Plantenexcursie bronnetjesbos en blauwgrasland in het Rijk van Nijmegen op zaterdag 31 

mei. 



Hoewel het de zaterdag na Hemelvaartsdag was, waren 
we toch met acht deelnemers om de Duivelsberg bij Beek en het blauwgrasland de Bruuk bij 

Groesbeek te bezoeken. 
We begonnen om tien uur met een “beklimming” van de Duivelsberg, een heuvelachtig en 

bosrijk gebied doorsneden met diepliggende beekjes (zie foto). 

Het bos bestaat uit verschillende bostypen met zomer- en wintereiken, beuken, zoete kers, 
wilde appel en veel tamme kastanjes. Langs het pad liggen kleine bloemrijke weilandjes. 

Deze landjes zijn niet vrij toegankelijk wat goed kijken naar de plantensoorten wel wat 

bemoeilijkte. Verschillende hoge gebieden geven uitzichten over het Wyler Meer, de Rijn en 

Duitse gebieden. De Duivelsberg heeft een zeer oude en mysterieuze geschiedenis, wat de 
naam al aangeeft. In de middeleeuwen lag hier een burcht waar allerlei fabelachtige 

geschiedenissen zich afspeelden. 

In de middag werd de excursie voortgezet onder 
leiding van Hennie Brinkhof, een bioloog die begon met een uiteenzetting over het 

blauwgraslandgebied de Bruuk (zie foto). Blauwgrasland is een zeer voedselarm grasland wat 

in het verleden in Nederland niet zo bijzonder was. Door kunstmestgebruik van boeren 
werden deze graslanden zeer zeldzaam. Dit heeft  er toe geleid dat de Bruuk in 1940 tot het 

eerste beschermde agrarisch natuurgebied werd verklaard. Het is nog altijd moeilijk om het 

soortenrijke en voedselarme gebied tussen moderne agrarische terreinen in stand te houden. 

De excursieleider gaf aan dat het waterhuishouden van kwellend grondwater, regenwater en 
oppervlaktewater zo mogelijk zeer nauwkeurig geregeld moet worden. 

Vervolgens gingen we dit bijzonder plantenrijke gebied verder bekijken. De plantengroei in 

dit blauwgrasland is zeer bijzonder rijk. We begonnen met kenmerkende zeggesoorten als 

blauwe zegge, blonde zegge en vlozegge. Hier ook veel spaanse ruiter. In het gebied komen 
ook een aantal soorten orchideeën voor. De volgende soorten bloeiden al: gevlekte orchis en 

brede orchis. Heel prettig is het dat allerlei orchideeën en  andere planten al direct langs de 

vrij toegankelijke paden staan. Opvallend was het algemeen voorkomen van een bijzondere 

vlinder, de zilveren maan. Deze vlinder konden we dankzij de zonneschijn duidelijk 
(zilvervlekken onder de vleugels) waarnemen. Vroeger was deze vlinder, die van het 

moerasviooltje afhankelijk is, in weilanden veel algemener. Tegen een boom zagen we 

tientallen hoornaars (bijzondere wespen) zitten. Een zomertortel nam met zijn zang (rorrrrr, 



rorrrrr, ….) afscheid van ons om vier uur. 
We maakten kennis met het feit hoe zeldzaam en bijzonder een blauwgrasland is en konden 

ervaren dat dit gebied uitzonderlijk plantenrijk is.  

Hans Fondse 

 
   Veel soorten orchideeën, foto's Hans Fondse 

  

 Inventarisatiedag 17 mei 

 
Feitelijk vanaf vrijdag de 16e ging de inventarisatieactiviteit op Landgoed Nieuw 

Groevenbeek van start. De nachtvlindercursus verzamelde om 21.30 uur bij de schaapskooi 

op het landgoed. Hier werden een aantal mooie waarnemingen gedaan, waaronder een 

mantelbaardbokje en de prachtige lindepijlstaart. Tot in de kleine uurtjes werd er ‘gevlinderd’. 
  

Zaterdag de 17e was het al vroeg dag. Vanaf 07.00 uur werd er een ronde gelopen voor het 

inventariseren van de vogels. Vermeldenswaardige soorten waren onder andere de groene 

specht, bonte vliegenvanger en appelvink. Na een stevige rondwandeling kwam de groep 
terug bij de schaapskooi en werden dorst en honger gestild met koffie en zelfgemaakte 

rabarbertulband! Deze was gebakken door Sieby, die ook voor de rest van de ochtend zorgde 

voor voldoende koffie. 



 

 
      Nachtvlinders kijken                                          Koffie voor vroege vogelaars 

Inmiddels kwamen steeds meer verenigingsleden aanwaaien en groeide het aantal uit tot een 

forse club. Om 10.00 uur vertrokken er weer twee tochten, één voor de planten onder leiding 
van Annemarie  en Lucy en één voor vogels onder leiding van Lex. 

Al met al werden er heel wat waarnemingen verzameld en deze werden, indien mogelijk, 

voorzien van foto’s  meteen in het veld ingevoerd in Waarneming.nl. 

 
Rond een uur of 12.00 kwam Jacobine met twee kitten Veluwse husselsoep en was het tijd 

voor de lunch. 6 Liter soep en een uur later vertrok een gecombineerde insecten-

/vlindersexcursie onder leiding van Harm,  Bettie en Anton Treels, de boktorrenspecialist uit 

Nunspeet. 
Tegelijkertijd ging ook de bomenroute op pad, wederom onder leiding van Annemarie en 

Lucy. 

 
   Landkaartje, foto Volkert Bakker                                   Combi-excursie planten en kevers 
Rond 15.30 uur gingen we kijken bij het ven aan de Nieuwe laan en viste Peter met een groot 

net een aantal waterbeestjes uit hun veilige leefomgeving. 

Een grote emmer diende als tijdelijk onderkomen. Het leverde behalve veel libellenlarven in 

elk geval een drietal kleine watersalamanders op, altijd leuk. 
 

’s Avonds,  nadat ik thuis een klein half uur bezig ben geweest om de hardnekkige 



modderlucht  van mijn handen af te krijgen, werd de dag afgesloten met een avondwandeling. 
Deze stond  o.l.v. Lex die met zijn batdetector een drietal vleermuizen op naam wist te 

brengen. De kleine dwergvleermuis en de rosse vleermuis in behoorlijke aantallen en de 

Laatvlieger in minder groot aantal.. 

De kers op de taart werd geleverd door een groepje jonge bosuilen die in de hoek van het 
achterste weilandje zaten te “piepen”. 

 

 
  Kleine wespenboktor. Foto Dick Dooijewaard     Algemene excursie. Foto Lex Groenewold 
 

Al met al mogen we terugkijken op een mooie dag met veel leuke waarnemingen en een 

deelname van ongeveer 35 personen Het weer was prachtig, de sfeer was intiem en er was 

voldoende gelegenheid om weer eens rustig bij te praten. Er zullen nog een aantal activiteiten 
volgen in dit gebied waarna we de resultaten hopen te bundelen in een mooi rapport. 

Voor nu alvast iedereen die eraan meegewerkt heeft, hartelijk bedankt! 

Nico Hoogteyling 

  

 Bankzitten Nieuw Groevenbeek april 2014 

In de maand april heb ik gedurende 5 weken iedere week op Nieuw Groevenbeek één uur op 

een bankje gezeten. Heel relaxed, gewoon zitten, luisteren, bakje koffie en een paar leuke 

vogels spotten. Wie belangstelling had kon er bij komen zitten en dat gebeurde dan ook bijna 

alle keren. 
Op de eerste avond werden we verrast door een muisje dat lekker heen en weer rende over een 

kromme tak, zich niet bewust van de rustige toeschouwers. Ook een groene specht zag er de 

humor wel van in en trakteerde ons op een paar lachsalvo’s. Dit was overigens niet de enige 

specht die ten tonele verscheen want ook de grote bonte en de zwarte specht waren goed te 
horen. Iedere keer viel er wel wat te beleven in de hoge eiken waar we onder zaten. Vaste 

gasten daar waren de pimpelmees, boomkruipers, boomklevers en nestelende spreeuwen. 

Elke avond was er ook wel een interessante uitschieter. De ene keer een buizerd, dan weer een 

roepende havik of overvliegende raven. Appelvinken konden we ook wekelijks noteren en 



natuurlijk de lijsters en merels. Gemiddeld noteerde ik rond de 20 tot 24 soorten, allemaal 
ingevoerd in Waarneming.nl. 

Bijzonder was het om vanaf de bank te genieten van de bonte spechten die begin april nog 

hitsig achter elkaar aan vlogen, maar die aan het eind van de maand keurig hun ouderlijke 

plicht vervulden. Ook genoten we van het steeds groener wordende bos en de vaste volgorde 
waarin vogels elkaar de ruimte geven om hun zangkunsten te etaleren. 

Onder de klanken van een laatste, zingende zanglijster de thermosfles leeggooien, de tas weer 

inpakken… en dan het bijna donkere bos verlaten, dat zal me bij blijven…. 

Nico Hoogteyling 

 

Relaxed, gewoon zitten, luisteren, bakje koffie en een paar leuke vogels spotten 

(foto: Dick Dooijewaard). 

 Plantenexcursie Wieringen 3 mei 2014 

Met vijf personen vertrokken we om half negen met goed weer uit Harderwijk. Het eerste 
doel was het Robbenoordbos, een bosgebied dat in de Wieringermeer tegen het voormalige 

waddeneiland aanligt. Direct vonden we grote aantallen van het verder zeer zeldzame plantje, 

de bolletjeskers. Dit gaat om een plant die wel wat lijkt op een pinksterbloem, maar waar na 

de bloei zaaddoosjes als bolletjes in de bladoksels verschijnen. Vanwege het vroege voorjaar 
waren de meeste planten al vrijwel uitgebloeid, maar dat gaf wel een duidelijk beeld van de 

kleine bolletjes op de planten. Op diverse plaatsen waren deze bijzondere planten in het bos 

goed te zien. In de rijke bodemvegetatie was op een aantal plaatsen ook de aronskelk 

aanwezig. 
Hierna gingen we verder op Wieringen naar een oude, gerestaureerde “wierdijk” van het 

eiland. Deze dijkjes werden in het verleden gemaakt van lagen zeegras, een grassoort dat voor 

een schimmelinfectie in de jaren dertig van de vorige eeuw algemeen voorkwam in dit 

waddengebied. Op kleine delen van deze dijk, die niet door schapen begraasd werden, was de 
plantengroei interessant. 



Vervolgens gingen we naar de waddenzeedijk. Bij een kleine inlaag (Vatrop) zagen we 
tientallen broedende kluten op een eilandje. 

Daarna vervolgden we de excursie met het bekijken van de zoutflora op de kwelder van de 

Waddenzee  bij Den Oever. Direct zagen we een exemplaar van zeekool langs de dijk. Op dit 

plantenrijke gebied namen we al lopend soorten waar als zeepostelein, zeeweegbree, zeealsum 
en zeeaster. Langs de dijk bij de haven troffen we ook bloeiende planten van echt lepelblad 

aan. Voor zeeflora is het noorden van Wieringen langs de Waddenzee erg de moeite waard.  

We besloten deze excursie in het restaurant bij de vissershaven. 

Hans Fondse 

 

 

 Hierna gingen we naar een oude gerestaureerde "wierdijk" (foto's Anne-Marie Fondse) 

 Excursie landgoed Middachten 23 april 2014 



Op deze woensdagochtend gingen we met 7 personen op weg naar landgoed Middachten bij 
De Steeg. Dit landgoed met bijbehorend kasteel is al vanaf de twaalfde eeuw in bezit van een 

familie. Het kasteel is alleen op bepaalde dagen geopend maar het landgoed is vrij 

toegankelijk. Het landgoed ligt op de grens van de Veluwe met de uiterwaarden van de IJssel 

en is vooral door zijn flora erg interessant. Daarvoor kwamen we hier ook. Anne-Marie 
Fondse had een wandeling uitgestippeld die langs alle delen van het landgoed liep. We 

begonnen langs De IJssel waar we kruisbladwalstro met bloedcicade en veldsla zagen langs 

de dijk. Ook zagen we allerlei vlinders zoals het oranjetipje, dagpauwoog en zongen er allerlei 

vogels. Nadat we de uiterwaarden in gelopen waren was het net of je in de tijd terug ging. De 
weilanden zagen paars van de pinksterbloemen en houtwallen stonden vol met bloeiende 

meidoorns. Langs de sloten stonden hele oude knotwilgen en knotessen. Een van de sloten 

was al wat droog komen te staan en hier stond holpijp en bloeiend waterviolier. Ook zagen we 

een waterschorpioen. Verder vlogen hier ook veel koolwitjes, klein geaderd witje, oranjetipje, 
boomblauwtje, citroentje  en landkaartje. Er viel zo veel te zien dat we hier maar even zijn 

gaan lunchen. 

Na de lunch gingen we verder en langs de weg zagen we eiken met hele grote gallen. Dit 

bleken aardappelgallen te zijn. De bomen zaten er vol van. Verderop gingen we het bos in 
waar we langs de beek bittere veldkers zagen staan. Ook stond er verspreidbladig goudveil. 

Deze planten zijn zeldzaam geworden in Nederland. Het zijn soorten van vochtige loofbossen. 

Bij een boerderij zag ik een uilenkast in de nok van een half open schuur. Terwijl ik hiernaar 

keek met een verrekijker zag ik een kerkuil die de kast in ging. Wel erg leuk om deze hier te 
zien. Na even zoeken kwamen we bij één van de meest bijzondere planten van landgoed 

Middachten: het knikkend nagelkruid. Deze plant komt bijna niet meer voor in Nederland en 

dit is een van de plekken waar de plant nog groeit. Daarom noemt men dit wel het "Wonder 

van Middachten". Aan het eind van de wandeling zagen we nog mooie zadelzwammen op een 
boomstronk. 

Zo konden we zeggen: "We hebben het landgoed van A(ardappelgal) tot Z(adelzwam) 

gezien". Dankzij Anne-Marie en het geweldige weer was het prachtige excursie.      

Michiel de Vries 



 

 

 Knikkend nagelkruid: het "Wonder van Middachten" (foto's: Michiel de Vries) 

 Gewestelijke excursie Schiermonnikoog 12 april 2014 



De oorspronkelijk voor 16 november 2013 geplande gewestelijke excursie naar 
Schiermonnikoog kon toen door mistomstandigheden helaas niet doorgaan.  Op 12 april was 

de herkansing. Met tien deelnemers uit onze afdeling vertrokken we in de vroege uren naar 

Lauwersoog. In de Flevopolder konden we door de mistflarden een glimp opvangen van 

het  steeds omvangrijker bloeiende bollenlandschap in allerlei kleurschakeringen. Om 08.45 
uur kwamen we na een toch wel mistige rit in Lauwersoog aan. Verrassend!: er stond een licht 

briesje en de zon scheen uitbundig zodat Schier aan de overkant goed zichtbaar was. Kort 

daarop sloten zes leden van de afdeling Lelystad zich bij ons aan. Op Schiermonnikoog 

werden we na het afmeren van de veerboot nog eens opgewacht door elf leden van de afdeling 
Apeldoorn die al vanaf de dag ervoor op Schier verbleven. Op de dwarsbalken van de 

meerpalen in verband met hoog water tientallen steenlopers. 

 

 
7 wandelaars en 20 fietsers (foto's: Tjalling van der Meer) 



Hans Grotenhuis van de afdeling Deventer ging op pad met 7 wandelaars en de overige 20 
excursiedeelnemers huurden een fiets. Het eerste fietsdoel  waren roodhalsganzen die al vanaf 

november op het eiland verbleven. De Apeldoorners wisten de plek, maar dan moet je ze 

natuurlijk nog wel vinden tussen grote groepen brandganzen en rotganzen. We hadden geluk! 

Al snel werden twee roodhalsganzen gevonden in de Banckspolder ter hoogte van het dorp. 
Een tref want we konden deze fraaie gans op zo’n 20 meter afstand bewonderen. 

Roodhalsganzen broeden op de hoog-arctische toendra's aan de kust of in rivierdelta’s in 

onder andere in Noord-Rusland (Siberië). Grote aantallen overwinterende roodhalsganzen 

zijn  ieder jaar in  Roemenië en Bulgarije te vinden. Van het kleine deel dat doorvliegt naar 
West-Europa belandt iedere winter slechts een enkeling in Nederland. Voor de ganzen een 

1.000 goudplevieren, bijna allemaal in zomerkleed. 

 

 
De gevonden roodhalsganzen met rotganzen en goudplevier in zomerkleed 
(foto's: Peter Pfaff en Tjalling van der Meer) 

Voorjaar op Schiermonnikoog, toch heel wat anders dan een winterexcursie. Bij de 

Westerplas was dat goed zichtbaar. Aalscholvers hadden hun nesten al betrokken. Verder 

overal vogelzang. Aan de overkant van de plas lepelaars. Verschillende zangvogels werden 



ook opgemerkt tijdens een wandeling door een duingebiedje: zwartkop, fitis, tjiftjaf etc. In de 
duinen overal paartjes bergeenden. Bij een excursie op Schier hoort natuurlijk een 

strandwandeling. Drieteenstrandlopers waren er niet meer te vinden. Over zee vlogen 

eidereenden. In het aangrenzende duingebied liet een rugstreeppad zich horen met boven onze 

hoofden balts van bruine kiekendieven, waarvan we er zo vier in de kijker hadden. In een 
korte flits kwam er ook een blauwe kiekendief, broedvogel van de duinen op de 

Waddeneilanden, voorbij We fietsten door naar de Kobbeduinen op zoek naar de velduil die 

hier de vorige dag was gesignaleerd. Helaas, dit hoogtepunt werd ons niet gegund. We waren 

te laat. Op www.waarneming.nl  werd melding gemaakt van twee velduilen 's ochtends om 
tien uur. Wel een zingende veldleeuwerik die tot grote hoogte steeg en vele graspiepers. 

Weer terug richting veerboot tegen een inmiddels straf windje in. Het was inmiddels laag 

water geworden. Op het wad onder andere tureluurs, kemphanen, bonte strandlopers en 

rotganzen. 
Na een fietstocht van een 20 kleine kilometer ontmoetten we bij de veerboot weer de 7 

wandelaars die er maar liefst 12,5 kilometer op hadden zitten over met name het oostelijke 

gedeelte van het eiland. Als bijzonderheden werden door de wandelaars nog een 

boerenzwaluw en een groep kramsvogels gemeld. De vogellijst die werd opgemaakt 
vermeldde 61 soorten. 

Eigenlijk overbodig te vermelden dat de excursie bijzonder geslaagd was. Door Dirk Delsman 

van de afdeling Apeldoorn werden nog links gestuurd naar een fotoalbum op YouTube van 

foto's die hij tijdens het wandeldeel van de excursie heeft gemaakt: http://tinyurl.com/ngl7tuu 
Tjalling van der Meer 

 Weidevogelexcursie Eemlanderpolder 5 april 2014 

Met acht deelnemers vertrokken we om half tien vanaf Eembrugge lopend over de zomerdijk 

langs de Eem richting Eemdijk. Direct bij het begin, in het uiterwaarde poldertje, werden we 

geconfronteerd met flinke aantallen paren grutto’s die druk doende waren om hun territoria te 
verdedigen. Terwijl we met wat moeite over het zomerdijkje met talloze overstapjes 

voortliepen hoorden we werkelijk overal om ons heen de geluiden van grutto’s, kieviten, 

tureluurs en scholeksters; een werkelijk voorjaarsgebeuren van weidevogels. Plotseling kwam 

over de Eem een door de zon beschenen ijsvogel aangevlogen. Bij het gehucht Eemdijk zagen 
we ook nog een rondvliegende huiszwaluw, voor de meesten van ons het eerste exemplaar 

van dit jaar. Om twaalf uur namen we het pontje over de Eem naar de westoever. Terwijl we 

op een picknick tafel  aan de lunch waren liet ook een blauwborst zich van dichtbij heel even 

bewonderen. Daarna  liepen we over een fietspad naar een wiel, het zogenaamde Buitenvaart 
Noord. Deze plas was werkelijk vol met weidevogels, naar schatting meer dan 150 grutto’s, 

20 kluten, 30 scholeksters en enkele tureluurs. Ook liep er nog een eenzame groenpootruiter 

tussen. Dit zijn ongetwijfeld in hoofdzaak doortrekkers omdat het weidegebied hier wel 

overbevolkt zou raken met grutto paren. We constateerden wel dat in dit gebied, anders dan 
elders in Nederland, de grutto bepaald geen zeldzame weidevogel is. Ook werden overal 

watervogels als bergeenden, slobeenden, krakeenden en natuurlijk ook wilde eenden 

waargenomen. We vervolgden de excursie naar Eemnessersluis, waarbij we ook nog een 

overvliegende zwarte wouw konden waarnemen. Op de weilanden waren ook drie hazen te 
zien waarvan er twee druk bezig waren voor nakomelingen te zorgen. Na een wat vermoeiend 

klompenpad kwamen we met prachtig weer aan bij het restaurant van  de jachthaven van 

Eembrugge. Na een pauze was het nog een voettocht door Eembrugge om bij de geparkeerde 

auto’s te komen. Deze excursie leverde aan vogels het forse aantal van 65 soorten op met 
daarbij honderden weidevogels. 

Hans Fondse 



 

 
Naar schatting meer dan 150 grutto's (foto's: Ria Franken en Ellen van der Meer) 

 Bekenexcursie omgeving kasteel de Cannenburgh 22 maart 2014 

Met elf deelnemers kwamen we om kwart voor twee aan bij het fantastisch fraaie kasteel de 

Cannenburgh bij Vaassen. Helaas was het weer op dat moment bepaald niet zo fraai en 

werden we verrast door een donkere lucht waaruit het enige tijd hard regende. Hierdoor 

werden wij genoodzaakt om een half uur in het restaurant van de Cannenburgh te blijven. Na 
de weersverbetering kregen we eerst wat toelichting bij de historie van het kasteel en werd 

stilgestaan bij de familie van Isendoorn die in het verleden driehonderd jaar eigenaar is 

geweest van het kasteel. Ook keken we naar de weidegeelsterren die toch nog in het 

aangeharkte rozenperk voorkomen. In het verleden kwamen deze voorjaarsbloemen in het 



natuurgebied rondom het kasteel op veel meer plaatsen voor; na de restauratie van het park is 
de oorspronkelijke flora behoorlijk achteruit gegaan. Op de vijvers rond het kasteel zagen we 

twee paartjes brilduikers, waarschijnlijk ontsnapte vogels van een siereendenhouder. Hoog in 

de bomen zat een drietal appelvinken. Aan de rand van het kasteelpark is een werkzame 

bovenslag-watermolen te zien. Al in 1387 dreef de Rode Beek, een natuurlijke beek,  de 
korenmolen van de Cannenburgh  aan. In 1725 lager er maar liefst  17 molens aan de 

Vaassense beken. 

 



 
Ook keken we naar de weidegeelsterren (foto's: Ati Vijge) 

Hier en daar waren wat voorjaarsbloeiers als bosanemonen, speenkruid en maartse viooltjes te 

zien. Stroomopwaarts  volgden we een “dubbele beek”. In de dubbele beek zit een houten 

schot. Dit schot vormt een waterscheiding tussen de Rode beek en de Nieuwe beek en was 
bedoeld om het rode (ijzerrijke) water  van de Rode Beek gescheiden te houden van de 

ijzerarme Nieuwe Beek. Papiermolens en wasserijen hadden schoon, ijzerarm water nodig. 

Aan de andere kant van het pad liep de Hartense Molenbeek.  Langs de beekoevers was overal 

dubbelloof aanwezig.  Omdat de tijd dit helaas niet toeliet zijn we niet doorgelopen tot de 
sprengkoppen van het beeksysteem maar via de achteringang van het kasteelpark weer naar de 

parkeerplaats gegaan. Ondanks een wat ongelukkige start was het voor allen duidelijk dat dit 

gebied voor floristen en vogelaars erg veel te bieden heeft. 
Hans Fondse 



 

 
Stroomopwaarts volgden we een dubbele beek en werkzame bovenslagmolen 
(foto's: Ati Vijge) 

 Tekenlezing 20 maart 2014 

In een redelijk gevuld Pakhuis gaan we er eens goed voor zitten. Door vier verschillende 

verenigingen is namelijk een voorlichtingsavond georganiseerd om de leden te informeren 

over  teken (beten) en de vaak akelige gevolgen daarvan. Heleen Hutink, vertegenwoordiger 
van de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten, blijkt een vlotte spreekster die weet waar 

ze het over heeft, niet in de laatste plaats omdat zij zelf ervaringsdeskundige is. 

Heleen begint met een film over de levenscyclus van de teek en dat levert direct veel vragen 

op. Het blijkt een onderwerp te zijn dat veel mensen bezig houdt. Vooral vanwege de vaak 
moeilijke diagnostisering, soms geringe kennis bij huisartsen en de vele verschillende 

symptomen. Vervolgens kijken we naar een PowerPoint-presentatie met veel nuttige 

informatie. Wat heel duidelijk wordt neergezet, is dat het beter en gemakkelijker is om te 

voorkomen dan om te genezen. 
Zo maar wat voorbeelden van nuttige tips die ik heb gehoord: 

Verschijnt er bij een beet een vlek, dan is er altijd sprake van een besmette teek en is 

antibiotica noodzakelijk. 
- Bewaar een teek als je er door gebeten bent en noteer de datum. 



- Ga als het even kan met een lichte gladde broek de natuur in. 
- Vermijd in een tekenrijke omgeving contact met lage planten en struiken zodat teken niet op 

je lichaam kunnen overstappen. 

- Begeef je niet nodeloos in bosranden met lage vegetatie en op of nabij wildwissels. 

- Naai evt. een soort tekenstopper ( denk aan een windstopper in de mouw van een jas) onder 
in de broekspijpen. Hierdoor kunnen teken niet langs de benen omhoog kruipen. 

En… teken vallen in principe niet uit bomen maar zitten vooral in hoog schaduwrijk gras en 

in dode bladeren bij bomen en struiken. 

Mocht je alsnog informatie willen over preventie of anderzijds dan kun je kijken op: 
http://www.lymevereniging.nl en http://www.tekenradar.nl 

Ook kan ik je een digitale brochure toezenden. 

Nico Hoogteyling 

 



 
Teken zitten voornamelijk in lang gras en in struikgewas en vallen in principe 

niet uit bomen 

(foto's: Nico Hoogteyling  en de Gelderlander - Google - onderzoek Wageningen 

Universiteit) 

 Landschapsbeheer Oldenaller 8 maart 2014 

Deze ochtend hadden we een leuke klus op landgoed Oldenaller tussen Putten en  Nijkerk. 

Aan de Broekermolenweg ligt heide De Hoef. Dit is een restant van de oude natte heidevelden 

die hier vroeger lagen. Op deze heide gingen we de jonge dennetjes eruit halen. We waren 

met 28 mensen dus we konden vandaag veel doen. Nadat we de laarzen aan hadden getrokken 
gingen we in linie de hei over. De dennetjes konden eruit worden gestoken of getrokken, maar 

ze zaten behoorlijk vast in de natte heide. Daarom konden we ze ook heel goed laag bij de 

grond afknippen.   De dennetje lopen dan niet meer uit. Als we berken of andere bomen of 

struiken zagen moesten deze er wel worden uitgestoken. Want deze lopen weer gemakkelijk 
uit als je ze afknipt. Alle weggehaalde dennen en ander spul moest onder de bomen gelegd 

worden,  die hier en daar op de hei zijn blijven staan voor onder ander de vogels. Dit natte 

heideveld is heel bijzonder omdat er nog maar weinig natte heidevelden over zijn. Er staan 

zeldzame planten die je niet veel meer tegenkomt zoals moeraswolfsklauw. Op deze heide 
komt deze plant veel voor. Het is een sporenplant zoals varens. In deze tijd lijkt het wel op 

doorgegroeid mos en valt het bijna niet op. Ook komt er klokjesgentiaan en zonnedauw voor. 

Verder is er een groot ven en zagen we een groep reeën lopen. Het is echt genieten in het 

zonnetje met het idee dat je in een ochtend wat kunt betekenen voor zo’n mooi gebied.  
Tijdens de pauze kwam de beheerder met iets lekkers voor bij de koffie en heeft hij ons iets 

verteld over het gebied en het beheer. In de zomer als de hei wat droger is staan er koeien op 

de hei die gras en jonge boompjes eten. Dit schijnt beter te werken dan schapen omdat 

schapen dieper grazen zodat ze ook de bijzonder flora opeten. Koeien grazen hoger en 
daardoor blijft de bijzondere flora bestaan. Rond het ven wordt gemaaid om de randen open te 

houden. De hei is niet vrij toegankelijk maar het Oldenallerpad loopt er langsheen en 

gedeeltelijk doorheen. Na de pauze zijn we nog een tijdje doorgegaan zodat de heide weer 

goed zichtbaar de zomer in kan. 
Michiel de Vries 



 

 
Moeraswolfsklauw In deze tijd lijkt het wel op doorgegroeid mos.  (foto's: 

Michiel de Vries) 

 Impressie van de ledenvergadering 1 maart 2014 

Op deze bijzondere dag, de dag namelijk dat onze gewaardeerde waarnemend voorzitter 50 

jaar is geworden, zijn we met een aantal leden van onze KNNV-afdeling te gast in het 
Ontspanningszaaltje op het landgoed Staverden. Op zich al een belevenis, met buiten de zaal 

een heel concert van vogels met de lente in de kop en binnen echte ouderwetse knusheid. De 

voorbereidingen voor de catering en de voorgenomen presentaties op het scherm van de 

vereniging verliepen voorspoedig. 



Om 11 uur kon Nico Hoogteyling de vergadering openen. Aanvankelijk leek het er op dat we 
snel aan de soep konden, maar bij sommige agendapunten kwam er toch wat discussie, en aan 

het eind van de vergadering kwam John Smal nog met een verrassing: gesproken foto’s met 

de stem van Hans Fondse die onder andere herinneringen ophaalde van één van de eerste 

activiteiten van de Werkgroep Landschapsbeheer en een Hemelvaartkamp op 
Schiermonnikoog. Als laatste was er een foto van Nico, die toegezongen werd om hem met 

zijn verjaardag te feliciteren. De aanwezigen vielen spontaan in, en Ria Thijsse zorgde voor 

een bloemenhulde uit naam van de vereniging. 

Daarna presenteerde Paul Matlung nog de vernieuwde website van de fotowerkgroep die er 
heel mooi verzorgd uitziet. Zoals gezegd was de lunch hierna overvloedig, en het was goed 

dat Peter Pfaff ons mee nam op een wandeling langs de Hierdense beek zodat we de pondjes 

er weer af konden lopen. De omgeving van Staverden is natuurlijk onder KNNV-ers 

welbekend, maar het is toch altijd prachtig om er door heen te lopen. Peter wees ons onder 
andere op een latrine van de dassen die de burcht in het gebied bewonen. Ook zaten er vlakbij 

het zaaltje twee middelste bonte spechten die de gemoederen aardig bezig hielden. 

Weer terug in het zaaltje presenteerde Peter een diavoorstelling van foto’s van de Hierdense 

beek met bijpassende waterige muziek en konden we onder het genot van een hapje en een 
drankje nog wat napraten. Al met al was het weer een geslaagde ledenvergadering. 

Ellen Smal 

 



 
Vlakbij het zaaltje twee middelste bonte spechten. (foto's: Sieby Dooyewaard-

Dijkstra en Jaap Denee) 
  

 Vogelexcursie Putten van Petten 22 februari 2014 

Met zeven vogelaars kwamen we om kwart over tien aan in het fantastisch gelegen restaurant 

Struin in Camperduin. Met een ruim zicht keken we vandaar uit over een stormachtige 

Noordzee. Hoewel we erg onze best deden zagen we helaas geen jan van genten die daar in de 
winter vaak worden waargenomen; wel veel vissende aalscholvers en allerlei soorten 

meeuwen. 

We namen ons voor om de omgeving volledig te verkennen volgens de omschrijving: “rijden 

en stappen door vier landschappen” , dijk, polder, duinen en strand. 
We begonnen langs de Hondsbossche zeewering  en keken in de putten langs de dijk. 

Opvallend waren de honderden scholeksters en wulpen. Tussen de scholeksters grote 

aantallen steenlopers in winterkleed. Ook waren flinke aantallen paarse strandlopers goed te 

zien dankzij de felle zon. Enkele rosse grutto’s, tureluurs en een kluut waren naast smienten in 
de putten aanwezig. 

Vervolgens liepen we over zeer smalle slingerende weggetjes door de polder naar de molen 

bij de Abtskolk. In de polder erg mooie natte brakwaterplassen en sloten, met onder andere 

grote aantallen ganzen. Daarna kwamen we bij de zeewering waar we de dijk weer volgden. 
Een korte pauze hielden we opnieuw in het befaamde restaurant Struin. Daarna volgde een 

voettocht door de Harger duinen en een tocht terug langs het strand. Langs de waterlijn de 

bekende drieteenstrandlopers. 

Om kwart over vier kwamen we bij de auto aan en eindigde deze excursie. Ieder was het 
erover eens dat het een geweldig mooi gebied is dat zeker de moeite waard is om ook in 

andere jaargetijden te bezoeken. 

Hans Fondse 



 
In de polder erg mooie natte brakwaterplassen. (foto: Wiebe de Groot) 

 Sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 8 februari 2014 

Het weer zag er weinig hoopvol uit na anderhalve dag regen. Omdat buienradar voor de 
middag droge perioden aangaf, besloten we toch maar op pad te gaan. En daar hebben we 

zeker geen spijt van gehad. Met zes personen speurden we de sleedoornstruiken af langs de 

Randmeerkust bij Nunspeet. De sleedoorns die door de zon beschenen worden zijn in trek bij 

de sleedoornpage, dus aan de zuid- en westzijde is de kans groot dat er een eitje gevonden 
wordt. Natuurlijk stond er een gure zuidenwind, maar daar waren we op gekleed zodat we ons 

niet uit het veld lieten blazen. Al bij de eerste sleedoornstruikjes boekten we succes. Diverse 

eitjes werden gevonden waarvan er zelfs twee pal naast elkaar waren afgezet. De eitjes 

worden doorgaans in een okseltak van de struik afgezet, maar een eitje net boven 
bloemknoppen vastgekit is ook geen uitzondering. De bolvormige ronde eitjes die geribbeld 

zijn en waarvoor bij nadere aanschouwing een loepje beslist noodzakelijk is, zien er heel 

anders uit dan de langwerpige gladde eitjes van de blauwrandspanner, een nachtvlinder, die 

we ook geregeld tegenkwamen.  Dat dit alles een specialistenwerkje is laat zich raden. 
Gelukkig hadden we Sicco Ens van de Vlinderstichting bij ons, zodat we bij twijfelgevallen 

bij hem terecht konden. Sowieso wilde hij alle eitjes persoonlijk zien en merken, door een 

onopvallend touwtje om de tak te bevestigen. Zo kunnen studenten uit Wageningen of andere 

geïnteresseerden de eitjes nog terugvinden. Dat lukt alleen als de takken nog kaal zijn. Zodra 
na de bloei de bladeren verschijnen, komt het eitje uit en doet het piepkleine rupsje zich te 

goed aan het frisse groen. Al met al een zinvolle en leerzame middag waarbij we met 

zekerheid 13 eitjes gevonden hebben. Ook de inspirerende omgeving, die helaas niet vrij 

toegankelijk is, droeg hieraan bij. Zo stuitten we nog op een dassenburcht met een verse 
pootafdruk voor een van de ingangen, hoorden we kramsvogels, zagen we een grote witte 

zilverreiger en hing er een biddende torenvalk boven het weiland. In de Bijentuin van 

Nunspeet werden helaas geen vlindereitjes aangetroffen op de sleedoorns. 

Betty Dekker 



 

 

Al bij de eerste sleedoornstruikjes boekten we succes (foto's: Henk Jager) 

 Klapeksterlezing 22 januari 2014 en klapeksterexcursie 25 januari 2014 

Het was de week van de klapekster. "Moordenaar en overlevingskunstenaar", dat was de titel 
van de avondvullende lezing van het lid van onze afdeling Paul van der Poel over de 

klapekster. Je zou denken: een avondvullende lezing over één vogelsoort, dan moet op een 



gegeven moment toch wel enige verveling toeslaan. Dat was echter geen moment het geval 
door de enthousiaste wijze waarop alle facetten van deze soort die Paul bijzonder fascineert 

voorbij kwamen. Al vele jaren onderzoekt Paul de klapekster, eerst in het Gooi maar de 

laatste jaren ook samen met zijn vrouw Loes op de heidegebieden rondom Ermelo. Voor Loes 

wel heel bijzonder omdat haar interesse eigenlijk als eerste uitgaat naar reptielen. Wanneer je 
dan ziet dat hagedissen het meest voorkomen op het menu van de klapekster en met niet zo 

weinig ook dan kom je toch wel in een wat ongemakkelijke positie terecht. Is er geen hagedis 

meer te vangen door de lagere temperaturen dan gaat de klapekster over op insecten zo lang 

de voorraad strekt, maar ook kleine zangvogels zoals graspieper en vink en muizen staan op 
de menulijst. 

Hagedissen en heideterreinen gaan samen en de overwinterende klapekster maakt daar handig 

gebruik van. Een ontmoeting met de klapekster op de heideterreinen in onze omgeving 

behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Er overigens ooit bij stilgestaan dat de klapekster 
een zangvogel is met roofvogelneigingen. Het verschil werd ons haarfijn uitgelegd. Er 

kwamen foto's voorbij van vele prooien in allerlei soorten en maten, gespietst op doornen en 

takjes of geklemd in takvorkjes als voedselvoorraad. Zelfs een gladde slang kwam voorbij die 

zo'n vier centimeter over een tak was geschoven en een hazelworm, beide zo'n 20 centimeter 
lang. Dan moet je toch wel kracht in je snavel hebben als vogel die een centimeter kleiner is 

dan de merel en  maar 60 gram weegt. De soort vangt trouwens al zijn prooien met de snavel. 

Het gaat te ver om alle behandelde facetten van de klapekster hier te beschrijven want het 

waren er veel. Van 16% verstoring door wandelaars, fietsers etc. in zijn 
overwinteringsgebieden tot een vliegafstand van 14,1 km per dag tussen zijn verschillende 

hoge zitposten en de hoeveelheid prooien die per dag werden gegeten. Paul had het allemaal 

uitgezocht tijdens een verblijf van soms wel 12 uur achtereen in de buurt van een 

klapekster.  Of de klapekster een "moordenaar en  overlevingskunstenaar" is moet ieder voor 
zich na deze boeiende avond maar zelf uitmaken. Het is wel te hopen dat er wat hagedissen 

overblijven op onze heideterreinen! 



 

 
Dan gaat de klapekster over op insecten  (foto's: Wim Weenink en Tjalling van 

der Meer) 



Paul maakte tijdens de lezing melding van twee door hem onderzochte territoria op de 
Ermelose heide en dat was dan ook het doel van de op de lezing aansluitende excursie.  Er 

waren deze toch wel behoorlijk koude ochtend maar liefst 24 belangstellenden die de 

klapekster nu toch ook wel echt wilden zien en ze werden niet teleurgesteld. De wandeling 

over de heide ging vanaf de Schaapskooi in de richting van de beide territoria en bij het eerste 
territorium was het al vrij snel prijs. Op behoorlijk grote afstand en helaas niet voor lang want 

hoewel de klapekster -de klapekster hoort bij de klauwierenfamilie- niets van doen heeft met 

onze bekende ekster, ze zijn even slim! 

Daarna werden in kleine struikjes verschillende prooien ontdekt. Het ging om een drietal 
hagedisjes en een enkel koploos insect (zie foto boven) want de kop van prooien worden over 

het algemeen beschouwd als het lekkerste hapje.  De gespietste spitsmuis die Paul de 

vrijdagmiddag ervoor nog had zien hangen was al voor onze komst verorberd. Op die plek 

kregen we wel al snel de tweede klapekster in het vizier die zich lange tijd op verschillende 
plaatsen onder andere door de telescoop liet bewonderen. 

Na een zwerftocht van twee uur over de hei kwam er een einde aan deze excursie die geboden 

had waar we voor kwamen. Een mooie afsluiting van de week van de klapekster van onze 

afdeling. Paul en Loes bedankt! 
Tjalling van der Meer 

 



 
Daarna werden in kleine struikjes verschillende prooien ontdekt (foto's: Tjalling 

van der Meer) 

 Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 19 januari 2014 

Met dertien belangstellende vogelaars, waarvan er zes voor de eerste keer met onze 

vereniging meegingen, kwamen we om kwart voor twee aan op de parkeerplaats bij Nulde. 
Na een korte toelichting over de betekenis en de ontwikkeling van de zogenaamde Delta 

Schuitenbeek liepen we over de dijk richting Nijkerk. In het winterse zonlicht waren grote 

aantallen wintertalingen mooi op kleur te zien. Ook een aantal fraaie eenden als slobeenden, 

pijlstaarten, bergeenden en grote zaagbekken waren met telescopen duidelijk te zien. Grote 
aantallen kieviten vlogen voortdurend rond. Op het weiland zagen we naast enkele 

zilverreigers ook wat rustig zittende hazen. Plotseling zagen we iemand  met een auto op de 

Arlersteeg die met een telescoop of telelens aandachtig naar meeuwen in het hetzelfde 

weiland keek. Omdat onze nieuwsgierigheid hierdoor gewekt was bestudeerden wij die 
meeuwen dan ook maar aandachtig. Tussen de kokmeeuwen zagen wij een aantal 

stormmeeuwen. De persoon in de auto was overigens ons bekende lid Henk Willekes die later 

een foto van ons gezelschap mailde. Omdat het om drie uur zwaar bewolkt en kouder werd 

besloten wij maar terug te lopen. Bij postiljon Nulde zagen sommigen van ons nog net een 
wegflitsende ijsvogel. Samenvattend kan gesteld worden dat de massale groepen wintergasten 

(nog) niet op het Randmeer en Schuitenbeek gebied te zien zijn. 

Hans Fondse 



 

 
aantallen kieviten vlogen voortdurend rond (foto's: Henk Willekes en Tjalling 
van der Meer) 



 Excursie fotowerkgroep Camera Natura op Oldenaller 18 januari 2014 

Op de eerste excursie van de fotowerkgroep Camera Natura van onze afdeling gingen we 

fotograferen op het landgoed Oldenaller tussen Putten en Nijkerk. Bij het startpunt op de 

parkeerplaats waren we met ongeveer 10 personen. Een leuke opkomst voor de eerste 

excursie in de winter. We spraken af dat we ons weer om kwart over twaalf zouden 
verzamelen bij de werkschuur tegenover het kasteel. Iedereen had dan gelegenheid om ruim 

twee uur rond te lopen en te fotograferen. Het was er prachtige weer voor. Dat werd dan ook 

door iedereen gelijk gedaan. Er werden foto’s gemaakt van het landschap rond het kasteel en 

natuurlijk van het kasteel zelf. Het kasteel werd van alle kanten gefotografeerd. De 
kasteelvijver is dit jaar helemaal leeg gepompt om de bodem van een nieuwe leemlaag te 

voorzien  zodat hij weer waterdicht is. Tijdens deze werkzaamheden zijn er ook bomen gekapt 

die langs de oever stonden. Hierdoor zijn het kasteel en de bijgebouwen weer prima te zien. In 

het park was het alsof het lente was. De boomklever en de groene specht lieten zich weer 
horen en ook andere vogels waren weer actief. Hier en daar stonden nog paddenstoelen en die 

werden dan ook gefotografeerd. Ik heb zelf nog een cicade gezien maar die liet zich niet op de 

foto zetten. Al fotograferend was het al gauw kwart over twaalf. Toen we allemaal op de 

afgesproken plaats waren aangekomen hadden de meesten wel zin in koffie. Dus werd er 
voorgesteld dat we gingen koffiedrinken in de schaapskooi op de Hoge Steeg.  Vorig jaar 

heeft Cor Jansen van Natuurmonumenten deze schaapskooi hersteld en opengesteld voor 

voorbijgangers. Hij heeft er een tafel met stoelen en een koffieautomaat staan. Binnenkort 

wordt er ook een toiletgelegenheid bij gemaakt. Hier hebben we met ons allen genoten van 
een kopje koffie en het gastenboek ingevuld. Al met al een leuke en leerzame ochtend waarbij 

we van elkaar hebben kunnen leren en genoten hebben van het mooie weer. 

Michiel de Vries 



 



 
Het kasteel werd van alle kanten gefotografeerd (foto's: Michiel de Vries en 

Wilma Heijblom) 

 Opening fototentoonstelling "Hierdense Beek een Plaatje!" 8 januari 2014 

Het is tegen half vier: er waren zo'n 35 personen aanwezig in de expositieruimte van de hal 
van het Ermelose gemeentehuis om de opening van de fototentoonstelling "Hierdense Beek 

een Plaatje!" mee te maken. Een aantal daarvan heeft zich voor de opening al vergaapt aan de 

fraaie foto's van natuur en landschap over het onderwerp die door leden van de 

Fotowerkgroep van onze afdeling zijn gemaakt. 
Om half vier werden we door Peter Pfaff welkom geheten, waarna hij het woord gaf aan onze 

afdelingssecretaris Volkert Bakker. Namens het bestuur ging Volkert Bakker met name in op 

de rijke flora- en fauna in het stroomgebied van de Hierdense Beek. Niet alleen de fauna 

boven water maar ook de bijzondere verscheidenheid van de macrofauna onder water en 
tenslotte de bijzondere betekenis van de beek door de jaren heen voor onze afdeling. 

Jan van der Velde schonk daarna namens de Bekenstichting aandacht aan de vele 

cultuurhistorische aspecten van de 50-tal beken en sprengen op de Veluwe en in het bijzonder 

de cultuurhistorische waarden van de Hierdense Beek. Zo dreef de beek in de 18e eeuw nog 
negen papiermolens aan, waaronder zelfs twee onder de naam Zandmolen (I en II) bij het 

gelijknamige witte huis met deze naam bij het ons natuurlijk bekende watervalletje in het 

Leuvenumse bos. Wilt u over deze waarden meer weten? 

http://www.sprengenbeken.nl/bekeninbeeld/ 
Over Leuvenumse bos gesproken: het kon natuurlijk niet uitblijven dat wethouder Nederveen 

van de gemeente Ermelo aandacht vroeg voor de in werkelijkheid drie namen van de beek, 

namelijk Staverdense -, Leuvenumse en Hierdense Beek. Vervolgens nam de wethouder de 

aanwezigen mee voor een wandeling langs de beek die de volgorde van de 30 foto's mogelijk 
maakt. Daarna opende hij de fototentoonstelling met  enige woorden in het gastenboek. Peter 



Pfaff sloot de bijeenkomst, bedankte ieder voor de aanwezigheid en bracht daarbij natuurlijk 
de Fotowerkgroep van onze afdeling nog voor het voetlicht. 

Was u niet bij de opening aanwezig, een bezoek aan de tentoonstelling is beslist de moeite 

waard! De komende maanden zal de tentoonstelling eerst in Ermelo en daarna in Harderwijk 

en Nunspeet te zien zijn. Zie daarvoor de pagina Nieuws van deze website. 
Tjalling van der Meer 

 

 
Vervolgens nam de wethouder de aanwezigen mee(foto's: Tjalling van der Meer 

en Margot Beukers) 

 Nieuwjaarsreceptie gemeente Ermelo 6 januari 2014 

Tijdens de laatste werkochtend van 2013 werd Jan de Jager gevraagd door de bosbeheerder 
van Ermelo of wij het als Werkgroep Landschapsbeheer het leuk zouden vinden om op de 

nieuwjaarsreceptie te staan van de gemeente Ermelo. Elk jaar heeft de gemeente Ermelo 



namelijk een thema op de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was het thema landschap. 
Verenigingen, bedrijven en stichtingen die iets met het landschap hebben worden gevraagd 

om zichzelf te presenteren. De gemeente Ermelo had zelf een stand en daar konden wij ons bij 

aansluiten. Daar hebben we natuurlijk geen nee op gezegd! Jan, Han en John hebben de 

koppen bij elkaar gestoken en maandagmiddag een leuke stand neergezet. Buiten voor de 
ingang van het gemeentehuis stond onze gereedschapskar met de tafel die Jan den Uil heeft 

gemaakt voor het wilgen knotten. Hierop was de KNNV vlag vastgemaakt. Niet te missen 

voor wie binnenkwam. Binnen hadden we de informatiepanelen van onze KNNV-afdeling 

geplaatst. Deze konden de mensen goed bekijken terwijl zij in de rij stonden om de 
burgemeester een hand te schudden. Verder hing er het spandoek van Landschapsbeheer 

Gelderland. De stand zelf was ingericht met gereedschap en wat omgezaagde dennetjes als 

versiering. ’s Avonds hebben verschillende mensen waaronder ikzelf de stand bemand. 

Tijdens de receptie hebben we mensen aangesproken en uitgelegd wat wij als Werkgroep 
Landschapsbeheer zoal doen. Verder hebben we folders uitgedeeld van onze KNNV-afdeling 

en verwezen naar onze website.  Het was erg druk en voor onze stand heeft er wel een uur een 

lange rij mensen gestaan. Aan het einde van de avond hadden we het idee dat we onze 

werkgroep en de KNNV-afdeling goed hebben vertegenwoordigd. 
Michiel de Vries 

 



 
 

 

Buiten voor de ingang stond onze gereedschapskar (foto's: Han van der Burg) 

 Werkochtend landschapsbeheer Gerven en Hel 4 januari 2014 

Op de eerste werkochtend van het jaar 2014 gaan we een heideveldje schoonmaken op het 

landgoed Gerven en Hel. Dit keer is het een heideveldje dat grenst aan een maisakker en de 

bosrand. Het heideveldje is zeer in trek bij reeën die hier voedsel zoeken en uitrusten. Door de 

opslag van struiken en bomen is er geen zicht meer vanuit het heideveldje naar de akker. 
Daarom gaan we er vandaag ook weer voor zorgen dat de reeën vrij uitzicht hebben op de 

akker en de weilanden rondom de heide.  Kortom een flinke klus deze ochtend. Voordat we 

begonnen met het werk waren er wel wat obstakels te nemen. Door de vele regen van de 

avond ervoor was het zandpad waar we over moesten veranderd in een modderbaan. Het werd 
gewoon rally rijden. Ook het weiland waarover wij  zouden rijden was onbegaanbaar. Enkele 

hebben het geprobeerd maar zaten na enkele meters vast. Han heeft toen maar de beheerder 

opgebeld om te vragen de gereedschapskar naar het heideveld te rijden. Want met zijn 

terreinwagen met vierwielaandrijving moest dat toch zeker lukken. Groot was de hilariteit 
toen deze halverwege het weiland ook kwam vast te zitten. Toen is er gezorgd voor een 

trekker die de vastzittende wagens heeft losgetrokken en de kar bij het heideveld heeft 

gebracht. Ondertussen waren er al verschillende mensen aan het werk gegaan met het 

gereedschap dat ze al lopend over het weiland al hadden meegenomen. Er werd druk gezaagd 
en boompjes getrokken uit het heideveldje. 

Het heideveldje dat we vandaag aan het schoonmaken waren ligt tussen de Kruishaarseheide 



en de Kruishaarseberg. Dit is een heide gebied tussen Putten en Nijkerk waar al in de 
zestiende eeuw schaapskuddes rondliepen. In het midden van de zestiende eeuw waren het er 

zoveel dat het zand vrij kwam te liggen en ging verstuiven. Op deze manier is waarschijnlijk 

de Kruishaarseberg ontstaan. Deze berg was vroeger een markant punt in de omgeving. 

Waarschijnlijk is dit een omwalde schuilplaats geweest voor het vee. Hier was het dan veilig 
voor plunderende bendes. Later is dit ondergestoven door het zand en heeft het zijn hoogte 

gekregen. Op stafkaarten en luchtfoto’s is een typische ruitvorm te zien. Na een ochtend 

lekker doorwerken was de heide weer goed zichtbaar en ontdaan van opslag. De beheerder 

was zeer tevreden en had voor ons iets te drinken en te eten meegenomen. Daarna ging 
iedereen weer tevreden en moe huiswaarts met het idee iets voor de natuur en het landschap in 

deze omgeving gedaan te hebben. 

Michiel de Vries 

 



 
Het heideveldje dat we vandaag aan het schoonmaken waren (foto's: Han van der 
Burg) 

 Nieuwjaarswandeling 4 januari 2014 

Op zaterdag 4 januari verzamelden 14 personen zich op de parkeerplaats van het Chinees 

restaurant De Muur in Putten voor de Nieuwjaarswandeling van circa 14 kilometer. Ton van 

Peursem organiseert deze wandeling nu al meer dan tien jaar en ook deze keer was het weer 
perfect geregeld. De bestemming was een verrassing tot Ton de bestuurders van de auto’s een 

A-viertje uitdeelde met daarop duidelijk aangegeven het startpunt van de wandeling door de 

Kaapse Bossen. Met vier auto’s achter elkaar reden we naar Maarn en na een korte uitleg over 

de Kaapse Bossen, ooit door een zeer rijk persoon gekocht die uit Zuid-Afrika kwam, de 
Kaapkolonie, gingen we op pad. 

De Kaapse Bossen zijn onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug, een grote wal van zand en 

grind, neergelegd in de voorlaatste ijstijd circa 150.000 jaar geleden, door opstuwende 

ijsmassa’s uit Scandinavië. Na de Middeleeuwen bestond het gebied uit kale heide en pas in 
de achttiende eeuw begon men professioneel bossen aan te planten. 

Het was droog en niet koud en dat bleef het gelukkig de hele dag. Na een half uurtje kwamen 

we bij enkele huizen in het bos en in een schuur konden we de meegebrachte koffie nuttigen. 

We gingen verder door bossen met voornamelijk douglas en lariks. De douglas-spar is een 
exoot die op den duur uit de Kaapse Bossen moet verdwijnen. Af en toe bleef André achter en 

haalde ons dan weer in met een bijzondere paddenstoel op zijn camera. Zo hebben we gezien 

de witte kluifzwam, het elfenbankje, de dennenvlamhoed, de gele trilzwam, de doolhofzwam 

en de witte bultzwam. Bij een groot vak lariksen hebben we nog uitgekeken naar kruisbekken, 
maar er geen kunnen ontdekken. 

Na ongeveer 6 kilometer kozen drie personen voor de verkorte wandeling en moesten met een 

duidelijke kaart van Ton hun weg naar de parkeerplaats zelf terugvinden. Vlak voor de tuin 

van huis te Maarn uit 1916 stond er op een beuk een richtingbordje van de KNNV. Het wees 
echter de kant op waar we zojuist vandaan gekomen waren, dus hebben we het genegeerd en 

gingen verder om het grasveld naar het chalet Sint Helenaheuvel. Het zeshoekige gebouw is 

in 1931 gebouwd door de toenmalige eigenaar van de Kaapse Bossen, Van der Lee. Hij 

noemde het naar Helena Swellengrebel, een dochter van een eerder eigenaar van het bos. Hier 



hebben we op de bovenverdieping met prachtig uitzicht de lunch gebruikt. Daarna  weer 
heerlijk verder gewandeld tot we bij een uitzichttoren kwamen, de Doornse Kaap. Dit is een 

dichte toren met raampjes en helemaal boven een balustrade waar je bij goed weer Utrecht, 

Amersfoort en Hilversum kunt zien liggen. Om boven te komen moeten er acht trappen van 

16 treden beklommen worden, maar het uitzicht is de moeite waard. 
Daarna ging de wandeling weer verder tot we om 16.00 uur bij de parkeerplaats terug waren. 

De rode auto van degenen van de verkorte route stond er niet meer, dus ook zij hadden het 

gevonden. Het was een leuke, gezellige, afwisselende route met voldoende mogelijkheden 

voor een rustpauze en met veel praat. 
We besloten dan ook om nog een laatste drankje met elkaar te drinken in restaurant Bergzicht 

waar we toch langs kwamen. Dat was een gezellige afsluiting van een heerlijke wandeldag. 

We hopen dat Ton en zijn vrouw Carla deze traditie nog jarenlang in stand houden. 

Marijke Langhorst 

 



 

Om boven te komen moeten er acht trappen worden beklommen en gele trilzwam (foto's Peter 
Langhorst en André de Weerd) 

 


