
Verslagen 2015 
 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen - zaterdag 19 december 
 

Het was al weer de laatste KNNV excursie van 2015. 

 
Ondanks dat het de laatste zaterdag voor de kerstdagen was waren we met acht 
belangstellenden en vertrokken we om negen uur vanuit Harderwijk. Onderweg waren in de 

Flevopolder honderden ganzen te zien. Lopend naar de Zeearend vogelhut namen we, net als 

in voorgaande jaren, een Klapekster waar. Omdat het aantal nog staande (dode) bomen erg 

beperkt is was de Klapekster in een boom dicht bij ons gaan zitten (zie foto). Dit was een 
goede voorbereiding voor de klapeksterlezing en excursie op de Ermelose heide op 18 en 21 

februari. Een interessante en boeiende vogel. Vanuit de Zeearend hut zagen we honderden 

Kieviten en Goudplevieren in de lucht. Omdat de windrichting wat ongunstig was zaten de 

vogels op grote afstand in de grauwe en nevelige plas. Nog wel te zien waren tientallen Wilde 
eenden, Slobeenden en Tafeleenden. Op grote afstand waren grote groepen herten en paarden 

te zien. Op de terugweg verstoorden we de rust van een groep Edelherten enigszins (zie foto). 

Door de excursiedeelnemers werd het gebied van de “Nieuwe Natuur” door de vele dode 

bomen en verwoeste struiklaag wel onaantrekkelijk gevonden. 

 



We hebben aandacht besteed aan de plannen van Natuurmonumenten om de komende jaren 
het gebied drastisch onder handen te nemen (“moerasreset” van 2017). Door 

waterstandverlaging en onderhoud gedurende drie jaar en daarna weer verhoging van 

waterstand hoopt men zes jaar later de Oostvaardersplassen weer meer geschikt te maken voor 

vogels als broed- en fouragebiotoop. 
Tenslotte zijn we met de auto’s naar de Praambult gegaan, vanwaar we de grote groepen 

Heckrunderen (ca. 250), Konikspaarden (ca. 1400) en Edelherten (ca. 3200) goed konden 

waarnemen. Ook zagen we via de telescoop van een vogelaar een Smelleken in een boompje. 

Dit kleine roofvogeltje wordt hier regelmatig waargenomen. Op de terugweg waren op veel 
plaatsen in de polder Grote zilverreigers te zien. De excursie eindigde om half twee. 

Hans Fondse 

  

De Wandeling - woensdagmiddag 9 december. 
 

 
Woensdagmiddag 9 december j.l. starten we bij Hampshire Inn Mooi Veluwe en wandelen we 

met 19 deelnemers. 

Na het Leemhuusje en Groot Spriel van buiten bekeken te hebben, beginnen we met de 
Peppelerboomwandeling. Deze route wordt ook wel ‘Wegwijs in het Sprielderbos’ genoemd, 

een educatieve wandeling van 5 km. 

Het is prachtig zonnig weer en we genieten van bos, boerenlandschap en heide. De paden zijn 

soms erg nat, maar het geeft geen problemen. 
Langs de route staan enkele bordjes met info over de natuur. 

Na ongeveer 2 uur zijn we weer bij het beginpunt. We constateren dat het een prachtige 

wandeling is, maar langer dan 5 km! 

Anne en Marian. 
  

 

 



Mossen excursie bij Soerel - zaterdag 5 december 2015 
 

 
Bij het ontbijt werden we al verrast met een prachtige zonsopkomst. Dat hield een belofte in 

voor de rest van de ochtend. Warm aangekleed togen we om 09.00 uur naar de parkeerplaats 

bij het kerkelijk centrum in Ermelo. Daar kwam Dick al aan en even later kwamen ook Ati 

met Annemarie en Hans en Anne-Marie, onze excursieleidster. Even wachten nog op een 
eventuele laatkomer en daar gingen we heen, naar de Johanniterlaan in Harderwijk, waar 

Henk Jager en Ruby ons al stonden op te wachten. Hierna reden we (met de wind in de rug) 

naar het uiterste puntje van ons KNNV gebied, bij landgoed Welna, grens Epe – Nunspeet. 

Hier stond Mariet van Gelder ons al op te wachten. Mariet is van de Werkgroep Mossen van 
de afdeling Epe – Heerde. Net toen we wilden beginnen kwam er nog een deelnemer op de 

fiets aanrijden. 

Mariet legde het e.e.a. uit over mossen. Ze toonde ons ook de Veldgids Mossen van Klaas van 

Dort en de Beknopte Mossenflora van Nederland en België (Siebel en During). Ze vertelde 
iets over de leefwijze en voortplanting van mossen. Mossen zoeken hun eigen substraat. De 

een doet het op zand, de volgende op bomen, en de andere op beton. Sommige doen het op 

meerdere substraten. Vlakbij stond een zendmast met daarnaast een betonnen 

transformatorhuisje. Op het dak daarvan stonden meteen al een aantal mossoorten, waaronder 
het zogenaamde tankmos (een invasieve soort). De officiële naam is Grijs kronkelsteeltje. Dit 

mos wordt sinds 1960 in Nederland waargenomen. Het neemt de plek in van Haarmos. Dan 

liet ze ons Gedraaide knikmos zien. Aan de hand hiervan vertelde ze iets over sporenkapsels, 

sporen, generatiewisseling, broedlichamen, etc. Dat Knikmos is een lastige familie. En zo 
liepen we even later door een stukje vrij open bos met diverse bomen en struiken, van het ene 

mos naar het andere, zoals Duinsterretje, Gewoon klauwtjesmos, Fraai Haarmos, Gewoon 

Sterrenmos, Groot laddermos, Rond boogsterrenmos etc. etc. Er waren mosjes bij waar de 

loep bij nodig was om minuscuul kleine tandjes aan de blaadjes te kunnen zien, andere met 
zeer kleine tandjes aan de uiteinden van het blad en ook nog een met rimpels in de blaadjes. 



 
 

En passant vonden we ook nog een paar paddenstoelen, zoals Gewone zwavelkop, Gele 
trilzwam, Spekzwoerdzwam, Goudvinkzwam (Rode lijst soort) en vermoedelijk ook de 

Grootsporige raspzwam. Nog een paar leuke plantjes, zoals Liggend walstro, bloeiende 

Rankende helmbloem, een bloeiende Gewone steenraket en een Gewone eikvaren. Kortom 

voor elk wat wils. Verrijkt met kennis namen we ruim na 12:00 uur afscheid van Mariet van 
Gelder. Maar pas nadat we haar bedankt hadden voor haar geweldige inzet.  

Jan Willem Jonker 

 

Verslag van de vogelexcursie Harderbroek - zaterdag 28 november. 
 

Vrijdag had ik even de paden naar de Giezenhut in Harderbroek verkend om te zien of deze 

nog wel bereikbaar was door de hoge waterstand en de modder. Deze hut is ontworpen door 
de kunstenaar Krijn Giezen (1939 – 2011) en in 2012 heeft deze hut de bestaande en vervallen 

vogelhut vervangen. Ondanks de vele regen was het pad naar die hut nog net toegankelijk. 

Toen we zaterdag naar die hut toeliepen hoorden we het geluid van de baardmannetjes, kleine 

rietvogels die daar altijd wel te horen en te zien zijn. Op het pad langs de bosrand zagen we 
dankzij een paddenstoelkenner op verschillende plaatsen de gekraagde aardster. 

 



Vanuit de hut in het Harderbroek (zie foto) zagen we dichtbij alleen vijf wilde zwanen en op 
grote afstand met telescoop honderden kuifeenden en wat tafeleenden. Omdat de 

“strobalenhut” (ook van Krijn Giezen) tegenwoordig vrij te bezoeken is keken we ook daar 

naar paddenstoelen en hebben we de viltige inktzwam gezien. Terug bij de polderdijk hebben 

we nog gekeken over het Wolderwijd en al een aantal nonnetjes gezien. Tenslotte richting 
Zeewolde en vanuit de Burcht gekeken over de drassige gebieden van het Harderbroek en 

over het Wolderwijd. 

 
In het Harderbroek was zeer weinig te zien (zie foto); op het Wolderwijd honderden 

meerkoeten in de luwte van wat eilandjes. Ondanks het redelijke weer hebben we wat betreft 
vogels niet zo veel gezien. We stopten de excursie om twaalf uur. 

Hans Fondse 

  

Lezing over Spitsbergen door Dr. Maarten Loonen - woensdag 25 

november 
 
Georganiseerd door KNNV Noordwest-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noordwest-

Veluwe. 

Over Brandganzen, Noordse sterns, IJsberen en ......... grote gevolgen van de 

klimaatverandering. Maarten Loonen is deze zomer op radio en televisie vooral bekend 
geworden als leider van de Spitsbergenexpeditie 2015. Hij heeft in het verleden als bioloog al 

tientallen malen deze noordelijke eilanden bezocht. 

Bij de lezing gaf hij eerst aandacht aan de Brandganzen die op Spitsbergen broeden en in de 

winter in onze omgeving verblijven. Waarom deze ganzen dit trekgedrag vertonen en waarom 
de laatste jaren deze ganzen (en ook andere ganzen) steeds vaker in de zomer in onze 

omgeving blijven, werd verklaard. Uitgebreid werd ingegaan op de rol die de moderne 

landbouw daarbij speelt. 

Sinds enkele jaren doet de heer Loonen ook onderzoek naar het trekgedrag van de Noordse 
Stern, een vogel die van noordelijke gebieden naar het uiterste zuiden van onze aarde vliegt. 

Om de trekroutes van deze wereldreiziger te bepalen, worden sommige sterns uitgerust met 

een zogenaamde geolocator, een minuscuul apparaatje dat zaken als daglengte, temperatuur 



e.d. registreert. Wanneer zo’n stern weer wordt gevangen kan door uitlezen van de gegevens 
de vliegroute van de vogel bepaald worden. Om deze apparaatjes te bekostigen maakt hij 

tegenwoordig gebruik van “crowdfunding” wat voor ons het plaatsen van een collectebus 

inhield. Op vrijwillige basis konden belangstellenden daarin een gift plaatsen. Na afloop bleek 

deze bus het mooie bedrag van € 162,15 te bevatten. Hiermee kan de door ons geadopteerde 
Noordse Stern “Sterna” met een geolocator worden uitgerust. Wanneer van Sterna later 

gegevens bekend zijn, zal dit gemeld worden. Wij wensen Sterna een goede en behouden 

vlucht toe. 

 
Na de pauze kwamen ook de problematiek van de opwarming van de aarde en de gevolgen 

daarvan aan de orde. Deze opwarming verloopt in het poolgebied veel sneller dan in onze 

omgeving. Door het smelten van het ijs en de witte sneeuw verwarmt de zon het donkere 

water heel sterk. Dit houdt een verandering van het gemiddelde weer in, met meer regenval. 
Dit geeft op de bevroren bodem soms dikke lagen (vele centimeters) ijs waardoor mos- en 

planteneters verhongeren en doodgaan. Hiervan maken poolvossen en ijsberen dan weer 

(tijdelijk) gebruik. Ook liet de heer Loonen plaatjes zien van modderlawines, veroorzaakt 

door het smelten van de permafrost bodem. Tijdens de Spitsbergenexpeditie 2015 was het 
duidelijk dat de klimaatverandering op aarde grote gevolgen heeft voor landschap en natuur in 

het poolgebied. Dankzij de uitstekende spreker, de goede opkomst en de mooie inhoud van de 

collectebus was deze avond bijzonder geslaagd. Alle royale gevers hartelijk dank voor hun 

bijdrage.  
Hans Fondse 

  

KNNV Paddenstoelenexcursie Speulderbos bij Boshuis Drie - 

donderdagmiddag 5 november 
 

Het was een beetje regenachtig op donderdagmiddag 5 november. Prima paddenstoelenweer. 
Buienradar voorspelde dat het droog zou worden. Met mijn introducé toog ik naar de 

parkeerplaats bij het Kerkelijk Centrum. Daar ontmoetten we een vaste deelneemster uit 

Almere, en onze gids Annemarie. Op naar Boshuis Drie. Daar stond Harm Werners ons al op 

te wachten met een hele club deelnemers en deelneemsters.  Annemarie had de zaak voor 
verkend, dus gingen we naar de Garderenseweg, nabij de Koningsweg, om vandaar het 

Speulderbos te betreden. Na een korte inleiding over het Malenbos, konden we bij de ingang 

meteen al de Berkenzwam bewonderen. Eenmaal in het bos bleek dat daar behoorlijk wat 

paddenstoelen te zien waren, waaronder diverse houtzwammen, zoals de Echte en de Platte 
tonderzwam, het  Plooivlieswaaiertje, de Roestbruine kogelzwam, de Geelbruine 

plaatsjeshoutzwam, de Vermiljoenhoutzwam, de Vaalblauwe kaaszwam, de Blauwe 

kaaszwam, de Asgrauwe kaaszwam, de Doolhofzwam, het Gewoon elfenbankje, de 

Roodgerande houtzwam, het Waaiertje, etc. Daarnaast kwamen diverse Mycena’s voorbij, de 
Gele aardappelbovist, de Witsteelfranjehoed, verschillende soorten Melkzwammen, de 

Sparrenkegelzwam, de Muizenstaartzwam, enkele Amanieten, zoals de Narcisamaniet en de 

Vliegenzwam. Verder de Botercollybia, de Zwavelkop, de Spekzwoerdzwam, de Witte 

bultzwam. Tussen al dat fraais wat te zien was begon zowaar de zon ook nog te schijnen.  Dat 
was een welkome aanvulling tijdens deze natuurwandeling.  Ook zagen we de Roze 

knoopzwam, de Grijze buisjeszwam, de Korsthoutskoolzwam, de Paardenhaartaailing, het 

Kleverig Koraalzwammetje, de Pijpknotszwam en nog veel meer moois, teveel om op te 

noemen. In totaal 60 soorten. Bijna aan het einde van de excursie vonden we ook nog een 
Rupsendoder. Annemarie gaf bij een aantal soorten een toelichting. Zoals bij de Echte 

tonderzwam, waarvan vroeger de vezels werden gebruikt door bosarbeiders om het bloeden te 

stelpen. De tonderzwam werd vroeger gebruikt als tondel (licht ontvlambaar materiaal)  voor 



het maken van vuur. De tondel werd samen met vuurstenen in een tondeldoos bewaard. Door 
het vonken van de vuursteen werd een plukje aangestoken, waarna met de smeulende tondel 

een houtvuur kon worden aangeblazen. Ook de Gewone krulzoom werd behandeld. Vroeger 

werd gedacht dat dit een eetbare paddenstoel was, na het koken van de paddenstoelen. Totdat 

Flammer  in 1980 een antigeen in de paddenstoel ontdekte. Dit veroorzaakt  en auto - immuun 
reactie waardoor het immuunsysteem de eigen rode bloedcellen aanvalt met als gevolg een 

hemolyse met dodelijke afloop. Sindsdien geldt de Gewone krulzoom als giftig.  

Het was een hele belevenis, en erg leerzaam. 

Kortom: het was een zeer geslaagde paddenstoelenexcursie, zeker voor herhaling vatbaar.   
Jan Willem Jonker 

 
 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek - zondag 1 november. 
 

Aan het begin van de (succesvolle!) Gelderse Vogelaarsdag op zaterdag 31 oktober was een 
vroege excursie gepland die ook naar de Delta Schuitenbeek ging. Met deze excursie heb ik 

meegedaan om vast goed te kunnen waarnemen hoe de samenstelling van de vogelbevolking 

eind oktober was. Op het Putter weiland werd door jagers vanuit jachthutten geschoten op 

ganzen, een activiteit die alle vogels van het weiland had verjaagd en in he Delta gebied 
hadden grote groepen watervogels ook wat afstand van de dijk genomen. 

Excursie. 

Op zondagmiddag begonnen we me uitzonderlijk fraai weer met de wandeling over de dijk 

richting Nijkerk. Nu geen jacht en alleen maar fietsers die van het mooie weer en van de vele 
vogels genoten.  Direct hoorden we (net als zaterdag) de merkwaardige schreeuw van een 

paar waterrallen, die zich verscholen hielden in de rietkraag. Omdat de waterstand al wat 

verlaagd was bevonden zich grote groepen vogels op vrijwel drooggevallen eilandjes. Grauwe 

ganzen, grote zilverreigers, kieviten, goudplevieren, smienten, slobeenden, pijlstaarten, 
wintertalingen en krakeenden waren overal aanwezig. Met enige moeite zagen we ook de 

(beloofde) watersnippen en enkele kemphanen. Maar het meest opvallend waren de grote 

groepen kleine zwanen. We telden er 116, terwijl de dag daarvoor daar nog maar enkele 
tientallen kleine zwanen te zien waren. Een lezing van Martin Jansen op de Vogelaarsdag 



ging speciaal over het grote belang van de Randmeren voor deze noordelijke vogels. Best wel 
belangrijk om de komende jaren de ontwikkeling van de aantallen kleine zwanen te blijven 

volgen. Door opkomende nevel stopten we deze geslaagde excursie om half vier. 

Hans Fondse 

 
  

 



Inventarisatie Vanenburg - zaterdag 17 oktober 
 

De langverwachte inventarisatie van paddenstoelen op landgoed De Vanenburg ging 

zaterdagochtend van start, met twaalf deelnemers en deelneemsters. Nico Dam, al meer dan 
25 jaar actief als paddenstoelenkenner, was bereid gevonden deze excursie te leiden. Nico 

Dam is bestuurslid van de NMV (Nederlandse Mycologische vereniging) en mede auteur van 

de Veldgids paddenstoelen, de eerste helemaal Nederlandse veldgids. Hij is zeer deskundig op 

het terrein van paddenstoelen. 
Om 09.45 uur kwamen we bij elkaar op de parkeerplaats voor het kasteel aan de 

Vanenburgerallee. Daar stonden Nico en Marjo Dam ons al op te wachten (helemaal uit 

Malden, bij Nijmegen). De doelstelling van deze ochtend was om zoveel mogelijk soorten te 

kunnen bewonderen, in het kader van de inventarisatie. Marjo hield de lijst bij. 

 
Nico zou zoveel mogelijk soorten determineren. Volgens Buienradar zou het droog zijn, maar 

het was somber weer en een constant druilerig motregentje zorgde voor vochtige condities. 
De parapluis bij de ingang van de kasteeltuin vonden gretig aftrek. Omdat dit weertype 

minder geschikt was voor de fotowerkgroep mochten we enkele leden hiervan verwelkomen 

tijdens onze excursie in Putten. Prima paddenstoelenweertje natuurlijk. Meteen bij de ingang 

van de kasteeltuin begon het al met Barnsteenmosklokje. Diverse boleten, gordijnzwammen, 
inktzwammen, Mycena’s, melkzwammen, russula’s, amanieten en vaalhoeden passeerden de 

revue. Halverwege de excursie bezochten we ook de boomgaard achter de druivenkas, waar 

onze druivelaar onlangs zijn overwegingen te boek gesteld heeft naar aanleiding van onze 

excursies in augustus van dit jaar, toen we zijn kas gebruikten als uitvalbasis. Achter deze kas 
dus stond een appelboom die ons al sedert januari 2014 bezighield, omdat een zwam die aan 

twee takken groeide was benoemd tot Boomgaardvuurzwam. Dit nu werd betwijfeld, maar 

wat was het dan wel? Enfin: Nico Dam bracht vandaag uitkomst. Het bleek de Rookzwam te 

zijn. Later werden ook nog enkele soorten bekerzwammen aangetroffen. Verder vonden we 
Mosschelpjes, Ziekenhuiskorstzwam, Tengere stekelzwam, Grijze purpersteelgordijnzwam 

(zeldzaam) , Paarse galgordijnzwam, Vissige eikenrussula en dergelijke.  



 
Ook voor gevorderde paddenstoelenkijkers was de excursie erg leerzaam. Moe maar voldaan 

namen we ruim na 13.00 uur afscheid van Nico en Marjo Dam.  
Bij het vergelijken van de lijsten kwamen we al op ruim 80 gedetermineerde soorten. Nico 

Dam heeft er nog een aantal meegenomen om te proberen ze op naam te brengen. Door deze 

naderterminatie kan het aantal soorten mogelijk nog iets groter worden.  

Alle waarnemingen worden geplaatst op Waarneming.nl en zullen worden gebruikt voor het 
inventarisatierapport over het landgoed Vanenburg. 

Een paddenstoelenliefhebber. Jan Willem Jonker. 

 

Landschapsbeheer - zaterdag 10 oktober 
 

Zaterdag tien oktober was de tweede werkdag gepland. In tegenstelling tot de eerste werkdag, 

die wegens de regen een week uitgesteld moest worden, was het dit keer schitterend weer. 
Waarschijnlijk een van de laatste nazomerdagen. Om kwart voor negen vertrokken bijna 

twintig vrijwilligers, voornamelijk mannen, maar gelukkig ook een paar enthousiaste dames, 

richting Putten. Op het programma stond het uitdunnen van de houtwallen op het “landgoed” 

van Roef Langendijk in de buurtschap Huinen iets voorbij Putten. Het betreft een prachtig 
terrein voornamelijk bestaande uit weilandjes omzoomd door houtwallen. Omdat deze snel 

dichtgroeien komen we hier jaarlijks om hazelaar, vogelkers, braam, vlier etcetera te 

verwijderen. Voor de dikkere stammen gebruiken we de kettingzaag, maar de meeste opslag 

kon door middel van edel handwerk met handzaag en snoeischaar worden verwijderd. Het 
afval werd vervolgens verzameld in lange rillen. Er werd zoals gewoonlijk weer stevig 

doorgewerkt door de groep, waarvan de gemiddelde leeftijd boven de zeventig ligt (en een 



enkeling de 80 al is gepasseerd). En in de loop van de ochtend kwamen er steeds meer 
zweetdruppels tevoorschijn. Toen we tegen twaalven stopten bleek dat een behoorlijk stuk 

van de houtwallen was opgeschoond, waardoor het landschap weer een fraai open karakter 

heeft gekregen. Traditiegetrouw trakteerde de gastvrouw daarna op een broodje en 

overheerlijke pompoensoep, die in het warme najaarszonnetje kon worden genuttigd. Waarna 
we tegen half een weer huiswaarts togen. 
Cees Doets. 

 

Excursie Oosterschelde (Schouwen-Duiveland) - zaterdag 3 oktober 
 

We vertrokken om negen uur vanuit Ermelo en reden de route via Rotterdam-Pernis, het 

gebied van Nederland waar de hartslag van onze economie goed waar te nemen is. Toen we 
eenmaal het Haringvliet in beeld kregen was de natuur van het Nederlandse Delta gebied 

overweldigend. 

De eerste stop was bij de slikken van Viane, een mooi wadden en kwelder gebied in de 

Oosterschelde in de buurt van Bruinisse. Het weer was zonnig en het was laag water, dat 
betekende dat de steltlopers ver weg en tegen de zon in wat moeilijk herkenbaar waren. De 

telescoop bood uitkomst. Tureluurs, scholeksters, zilverplevieren, wulpen, zwarte ruiters, 

groenpootruiters, steenlopers, kieviten, grutto’s en rosse grutto’s waren te zien in het 

kustgebied. Op het land zagen we onder andere een  bruine kiekendief. Een volgende stop was 
bij de kreken van  Ouwerkerk, bij het Stormvloedmuseum. Hier zagen we in de kwelder ook 

nog de kleine zilverreiger. In het restaurant daar werd onze lunchpauze gehouden. 

 Vervolgens reden we voorbij Zierikzee en parkeerden bij het bekende restaurant De 

Heerekeet. Daar maakten we een wandeling en keken naar de talloze steltlopers in de 
inlaaggebieden. Hier zagen we, zoals al eerder, de rotganzen, samen met brandganzen en 

canadese ganzen. Drie soorten zwart/wit ganzen duidelijk gelijktijdig gezien. Daarna zagen 

we plotseling een voortdurend duikende bruinvis op de spiegelgladde Oosterschelde. Hiervan 

zie je alleen maar een rugvin boven water komen (zie foto). Zoals wel bekend is dit geen vis 
maar een zoogdier (zoals een walvis) en ook niet bruin maar zwart. In de Oosterschelde 

worden er de laatste jaren enkele tientallen waargenomen. Toch wel bijzonder dat we er een 

(of twee) gezien hebben. 

De volgende stop was bij de Koudekerkse Plompetoren. Ook hier speurden we naar 
bruinvissen, maar zagen hier wel een stuk of acht zeehonden; die worden hier trouwens altijd 

wel gezien. Tenslotte hebben we bij de Brouwersdam nog gekeken naar een (grijze?) zeehond 

die zich ophield bij en spuisluis. Hiermee sloten we de excursie op Schouwen-Duiveland af. 

Hans Fondse 
 

 



  
   

Excursie Landgoed Schaffelaar bij Barneveld - zondagmiddag 27 

september 
 
Landgoed Schaffelaar is van Geldersch Landschap met een fraai landhuis dat eigendom is van 

de Gemeente Barneveld. Het landhuis dateert van rond 1850 en is gebouwd in de Engelse 

Neogotische stijl. Voor de bouw van het huidige landhuis stond in de 16e eeuw dicht in de 

buurt een kasteel met de (familie)naam Hackfort. Dit kasteel is in 1585 verwoest door de 
Spanjaarden. De slotgracht is nog altijd aanwezig en het terrein van dit kasteel heet nu de 

Koewei. Het nieuwe landhuis “De Schaffelaar” is genoemd naar de beroemde Jan van 

Schaffelaar. Het landgoed heeft voor een groot deel het karakter van een park met 

watergangen en een merkwaardige ster van bospaden. Het geheel is in de periode 1977 tot 
1979 volledig gerestaureerd. Allerlei landschapsstijlen zijn in het park herkenbaar. 

Om twee uur gingen we met acht deelnemers door het toegangshek het landgoed op. Direct 

bewonderden we het landhuis en de mooie Oranjerie. Er zijn fraaie tuinen aangelegd die ook 

in het najaar nog beslist de moeite waard zijn. Daarna liepen we over bospaden met mooie 
vijvers omgeven door grote Rododendrons. Plotseling zagen we een IJsvogel over het water 

scheren. Hierdoor bleven we vanaf een verhoging met een koepeltje kijken of we de vogel 

nogmaals konden zien. De IJsvogel vloog herhaaldelijk heen en weer over de vijver. De 

oorzaak daarvan was waarschijnlijk het feit dat een visser voortdurend voedsel in het water 
strooide om vissen te lokken. We zagen dan ook  talloze visjes opspringen rond de visser. 

Ieder van ons heeft hierdoor duidelijk de IJsvogel zien rondvliegen. Om vier uur beëindigden 

we de excursie met een bezoek aan het terras van een restaurant. 

Hans Fondse 



 
  

 
 

Minicursus spinnen - zaterdag 26 september 2015 
 
Om 11 uur zaten 23 deelnemers in het Pakhuis in Ermelo  te wachten op wat Ben Prins zou 

gaan vertellen over de kenmerken en het leven van spinnen. Van spinnen hebben de meeste 

mensen weinig kennis. Wel hebben velen er een mening over. 

" Spinnen zijn gevaarlijk. Spinnen zijn eng en vies. In de ogen van veel mensen zijn spinnen 
daarom harige griezels." Voor spinnen geldt helaas: onbekend maakt onbemind!  



Ben Prins was - samen met zijn vrouw - helemaal uit Uffelte gekomen om ons te vertellen 
over spinnen. Aan de hand van een uitgebreide presentatie met veel illustraties en foto's wist 

hij iedereen te boeien met uitleg over het gedrag van spinnen.. Daarbij vormt het sexleven van 

de spinnen een interessant onderdeel. Uiteindelijk draait het om de voortplanting, maar 

daarbij moeten de mannen wel heel voorzichtig zijn, want als de vrouwen nog honger hebben, 
lopen ze kans zelf de maaltijd te gaan vormen. Het komt er op neer dat de mannetjesspin  de 

vrouw moet benaderen als ze voldoende te eten heeft of haar afleiden met voedsel om te 

kunnen paren.  

Daarnaast ging Ben uitgebreid in op de belangrijkste kenmerken van de verschillende 
spinnenfamilies. De spinnen die een web maken zijn het bekendst. Daar zijn vele soorten van 

die elk op hun eigen manier een web bouwen. Maar er zijn ook veel spinnen die op heel 

andere manieren hun prooi vangen. 

Na een korte pauze volgde een excursie langs de sloten op het landgoed Vanenburg, ons 
inventarisatiegebied dit jaar. Hieraan namen 19 personen deel . 

Ben kon voor ons een groot aantal spinnen op naam brengen en uitleggen hoe je ze kunt 

herkennen. De meest algemeen in deze periode waren de gewone kruisspin en de 

rietkruisspin, beide spinnen die een web bouwen. Ook zagen we o.a. de zebraspin, de 
brugspin en enkele soorten strekspinnen en hangmatspinnen. 

Daarnaast werd zoals afgesproken ook op andere beestjes gelet. We zagen 8 soorten wantsen, 

diverse soorten kevers (o.a. schaakbord- en  vloeibladlieveheersbeestje), dagvlinders (met 

name bont zandoogje) en de rups van de populierenpijlstaart. 
Resultaat: een geweldige dag met veel boeiende informatie, mooie waarnemingen  en ook nog 

mooi weer. Met dank aan de familie Prins gingen de deelnemers zeer tevreden naar huis. 

Dick Dooyewaard 

 



  

 
 

Dagexcursie Hoge Veluwe - zaterdag 19 september 
 
Ik ben vroeg wakker. Het regent. En onderweg naar Hoenderloo is de lucht donkergrijs en 

krijgen we een flinke stortbui.  Oei... als dat maar goed komt vandaag. Toch zijn er inclusief 

de leiding 19 personen die zich tegen10.00 uur melden bij de ingang van de Hoge Veluwe.  

Door ziekmeldingen zijn er paar deelnemers minder, maar verder is iedereen present. 
Als we allemaal een witte fiets hebben uitgezocht, miezert het nog een beetje en de buienradar 

meldt nog regen tot ongeveer 11 uur. Zullen we dan eerst naar het museum ? We besluiten het 

er toch op te wagen en gaan op pad. Jaap Norg en Henny Rave zijn onze gidsen deze dag.  

Vandaag gaan we niet alleen de natuur bekijken, maar we worden uitgenodigd dit ook met 
ons schildersoog te doen. Het van Gogh-jaar is de inspiratiebron. 

Grote houten schilderijlijsten zijn in het landschap geplaatst. Op bijzondere plekken. We 

krijgen uitleg bij plekken in het landschap over de relatie met Vincent van Gogh. In het 

meditatiebos staat een groep cypressen en Henny vertelt hoe Vincent de moeilijke kleur 
"bomengroen" mengde voor het schilderen van cypressen. Uiteraard kunnen we dat later in 

Kroller Muller in het echt bekijken! Aan het meer met uitzicht op het prachtige gebouw van 

Berlage drinken we koffie met cake, verzorgt door Ria Thijs. Het miezert nog steeds, maar 

onder de bomen deert dat niet. We laten de fietsen even staan en wandelen langs de 
watertoren en Jaap vertelt hoe dit gebouw is ontstaan en dat het is geïnspireerd op de Incastijl. 

Via een prachtige metalen trap kunnen we in de toren van het - nog miezerige- uitzicht 

genieten. Via de houten loopbrug lopen we door een moerasgebied, dat nog volop in 

ontwikkeling is. Inmiddels is het heerlijk weer geworden.  
We krijgen informatie over de familie Kröller-Muller en de kunstcollectie die mevrouw kocht, 

o.a. bij het enorme beeld van zuidafrikaanse generaal De Wet op het Otterlose zand. 

Tijdens de fietstocht zien we overal paddenstoelen, o.a. parelamanieten, gele knolamanieten 

en porseleinzwammen. En we horen o.a. buizerd en raven roepen,  
Heel bijzonder is dat we de bunker (met klimaatregeling !) mogen bezoeken. Normaal 

gesproken is dat geen onderdeel van een excursie. Deze bunker is aangelegd om kunstwerken 



op te slaan tijdens de oorlog. De fietstocht gaat ook langs de "Deelense was" (ven) waar we 
nog verbrande bomen zien als gevolg van de grote brand van april 2014. Maar het is 

verbazend hoe goed het landschap zich al weer heeft hersteld.  

Jaap, Ria en Henny bedankt voor deze unieke culturele natuurbeleving! 

Na de excursie bezoeken de meeste deelnemers het Kröller-Muller museum en de 
Beeldentuin.  6 personen blijven nog om s avonds het burlen mee te maken. 

Dick en Sieby Dooyewaard. 

 
  
  

 



  

Verslag paddenstoelenexcursie Koopmansbos - zaterdag 5 september 
 

Kijkend naar de buienradar kon er een leuk paddenstoelenmiddagje in het verschiet liggen.  
Annemarie Kooistra verwelkomde ons op het terrein van Natuurmonumenten en gaf enige 

uitleg. Alhoewel we niet met velen waren werd het een prachtige wandeling  op een 

uitstekende locatie met veel soorten. Ook een beloofde bui om 14.00 uur hield zich keurig aan 

de tijd en liet ons na slechts 10 minuten opgefrist achter. 
Bij de parkeerplaats vonden we al meteen het leuke sparrenveertje en de wortelende 

aardappelbovist.  

Lopend over het fietspad werden we in de berm verrast door een paartje hazenoren dat er 

stevig en fris bij stond. Het vochtige Koopmansbos staat altijd garant voor veel leuke soorten. 
Ook nu werden we daarin niet teleurgesteld. Ondermeer soorten als  breedplaatstreephoed, 

eekhoorntjesbrood, cantharel, bepoederde rupsendoder en witsteelfranjehoed gaven ‘acte de 

présence’.  

Verderop zagen we exemplaren van de grote bloedsteelmycena, het schaapje en mooie 
waaierkorstzwammen. Dat de, grotendeels door zwijnen omgeploegde, berm van het fietspad 

verder nog zwammen zou herbergen leek ons onwaarschijnlijk. Toch vonden we tussen de 

everzwijnenravage  een aantal wieltjes, takruitertjes en een vroege verschijning van de 

porseleinzwam. 
Hoewel het nog vroeg in het jaar was, stond de teller in mijn telefoon toch met gemak op de 

60. Dat is heel bevredigend. Annemarie heeft ons weer fantastisch begeleid, bedankt 

daarvoor. 

 
Breedplaatstreephoed 



 
Hazenoor 
  

Verslag Boomkikkerexcursie - zaterdag 29 augustus 
 
Een onverwachte en extra excursie bovenop het al zo boeiende KNNV zomer programma. We 

gaan met een spontaan samengesteld groepje van 11 personen boomkikkers kijken in de buurt 

van Neede in de Achterhoek. Als eerste bezoeken we het daar het tot een waar boomkikker 

paradijs  omgevormde voormalige buitenzwembad van Neede. Nog voordat we aan de rand 
van het deels gedempte bassin staan, ziet Harm de eerste boomkikker. Eerst één, maar zodra 

het 'zoekbeeld'  bekend is volgen er steeds meer. Op een hoekje van enkele vierkante meters 

met bramenstruiken – het favoriete land biotoop voor boomkikkers –  tellen we al snel negen 

boomkikkers. Even verderop aan het fietspad treffen we enkele juveniele exemplaren aan. De 
boomkikkers laten zich vrij eenvoudig fotograferen en  daar maken we dan ook gretig gebruik 

van. In de middag bezoeken we een prive boomkikker reservaat. We hebben toestemming 

gekregen om hier wat rond te struinen. Ook hier tot bij benadering wel 40 boomkikkers, 

merendeels juveniele exemplaren. Wat een eldorado om hier enkele uren te mogen vertoeven. 
Het zijn niet alleen de boomkikkers, maar ook  de vuurlibel, de bruine en de blauwe 

glazenmaker, citroenvlinders en de weelderige plantengroei die ons doen verbazen. Want een 

geweldig oord hier in de Achterhoek. Omstreeks 3 uur in de middag breken we op, onderweg 

genieten we een ijsje en langzaam aan, aanvaarden we de terug reis. Weer een mooie KNNV 
dag. 

Peter Pfaff 



 

 

Plantenexcursie - woensdag 26 augustus 
 

De reis ging naar de landgoederen Erica en Groot-Bylaar, in de Gelderse Vallei. Het gebied is 
afwisselend. We zien akkertjes die omgeven zijn met houtwallen, beekdalbosjes en vochtige 

heide. We beginnen  ’s morgens in het landgoed Erica, waar een vlonderpad doorheen loopt, 

een vijver is uitgegraven en een aantal stukjes kaal zijn afgeplagd.  In het bos er naar toe 

groeit Echte guldenroede. Bij het vlonderpad  vinden we Kleine zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw. Op het afgeplagde stuk bekijken we een plant die mogelijk het zeldzame 

Waterlepeltje is. Deze heeft hier ook gestaan. Maar wij stellen vast dat het hier om 

Waterpostelein gaat, die er sprekend op lijkt. Bij een plasje op de hei groeit nog een enkele 



Klokjesgentiaan. Na de lunchpauze lopen we door het landgoed Groot-Bylaar, ook wel  “Het 
Paradijs” genoemd.  Het is hier dan ook werkelijk paradijselijk. De  meanderende Kleine 

Barneveldse beek en direct daar achter de grote Barneveldse beek geven een romantische 

beeld. We zien een nat broekbos met in de ondergrond Gele lis. Opmerkelijk zijn steeds 

herhaalde groepen bruine beuken. We waren maar met vijf mensen, maar als we bij een 
boerderij onder het genot van koffie met paradijskoek even napraten, zijn we het erover eens 

dat dit toch wel een heel bijzonder en fraai gebied is en bovendien nog niet ver ook. 

Anne-Marie Fondse 

  

 
  

 



  

Verslag inventarisatiedag .... "Dagboek van een druivelaar" 
 

Ik zal mij even voorstellen:  
Ik ben ongetwijfeld één van de mooiste blauwe druivelaars op de Noordwest-Veluwe en groei 

inmiddels al weer jaren in de plantenkas van landgoed ‘De Vanenburg’. Een gelukje, mag ik 

wel zeggen, want het is een oude, maar  prachtige gerestaureerde kas, die onderdeel uitmaakt 

van een schitterende ommuurde planten- en kruidentuin. Ik leid een rustig leventje met niet al 
te veel spannende gebeurtenissen. Af en toe lopen  er wat gasten van het landgoed naar binnen 

om zich te verwonderen over mijn prachtig blauwe druiven of is Marco, de tuinman, aan het 

werk. 

Vrijdagmorgen 21 augustus 
09.00 uur: 

Er hangt iets in de lucht. De deur gaat open en een medewerker van het kasteel zet een aantal 

tafels onder mij neer. Even later komt hij weer terug met een stapel stoelen. Dat betekent: 

mensen.  
Ik kijk van nature altijd een beetje op mensen neer en die kijken op hun beurt weer tegen mij 

op. Enfin, ik ben benieuwd wat er staat te gebeuren en hoop dat mijn trosjes er goed bij 

hangen. 

Vrijdagavond 
22.30 uur:  

Vanavond is er in de boerderij naast de kas weer een bruiloft, mijn sapstroom zal vannacht 

pas laat tot rust komen. Er zijn ook wat mensen bij de kas aangekomen die er bepaald niet 

uitzien als bruiloftsgasten. Ze stoppen een stekker in het stopcontact en er gaat een felle lamp 
branden. Het lijkt of ze een wit laken aan een waslijn hebben gehangen, onbehoorlijk! Mijn 

druiven hangen in het volle licht! Het groepje groeit gestaag. Ze kijken heel geboeid naar het 

laken waar inmiddels allemaal beestjes op zitten. Ze hebben het nogal naar hun zin, zo te 

horen. Volgens mij hebben twee mensen de leiding. Zij roepen steeds namen waar ik niet 
vrolijk van wordt, zwart weeskind en rood weeskind hoor ik regelmatig noemen. Ik denk dat 

het nachtvlinders zijn en tjonge, wat ben ik blij dat de ramen van de kas dicht zitten. Als al dat 

vliegend gespuis hier naar binnen vliegt….! 

Zaterdagochtend 22 augustus 
09.00 uur: 

De deuren van de kas zijn al vroeg open gezet. Er zijn een paar mensen binnen gekomen die 

meteen het keukentje in zijn gedoken. Hm, koffie, dat ruik ik niet vaak. Er komen steeds meer 

mensen de hoge kas in, onder het uitroepen van de gebruikelijke oooh’s en aaah’s. Ja, ik ben 
een mooie druif in een mooie kas  mensen, geniet er maar van! Ze doen allemaal erg 

vriendelijk tegen elkaar en kennen elkaar blijkbaar al een tijdje langer. Een paar  

binnenkomers heeft het over een vroege vogelwandeling, Ik begrijp dat ze een ijsvogel op een 

hek in het weiland hebben zien zitten, lijkt me sterk, maar iedereen gelooft hen blijkbaar. Die 
lange man  met een verrekijker heeft het over ‘veel jong spul’, mogelijk vliegenvangers? 

10.00 uur: 

Hé, daar heb je Marco, ik dacht dat hij nog vakantie had. Blij dat hij er weer is, ik kan wel 

weer een beetje snoei gebruiken. De lange begint te praten en heet iedereen welkom, lijkt me 
een aardige gast. Nu neemt Marco het over. Hij vertelt iets over het landgoed, interessant. 

Veel dingen wist ik zelf ook niet. Ik begrijp dat ze sinds kort proberen om het landgoed 

helemaal biologisch te beheren. Oei, dan wordt het helemaal belangrijk dat ze de ramen van 

de  kas goed dicht houden. Iedereen vertrekt nu in kleine groepjes met verrekijkers, grote 
visnetten en plantenboeken. Ik ben benieuwd wat dat oplevert. Er blijven een paar mensen 

zitten aan een tafeltje met uilenballen, die zullen wel van de kerkuil zijn, want die woont 



volgens mij in de schuur verder op het landgoed. Grappig, ze zitten ijverig te pluizen en 
poetsen met tandenborstels de skeletjes schoon. Lekker werkje… Ze murmelen namen als 

huisspitsmuis, veldmuis bruine rat(!!) brr……, wat ben ik blij dat er kerkuilen bestaan! Ik 

bedenk me trouwens dat ik die kerkuil al lang niet meer op het dak heb zien zitten, hij zal toch 

niet van het landgoed verdwenen zijn? 
12.00 uur: 

Iedereen druppelt weer binnen. Zo te horen hebben ze veel gezien. Bootsmannetjes, blauwe 

glazenmaker, eenogige cyclops, larve van een eironde watertor. Ik hoor ze ook over een 

pieptor, dat beest maakt blijkbaar geluid als hij in het netje zit. Ze zijn enthousiast!  Eén van 
die  ‘plantenlui’ hoor ik vertellen dat ze warempel hangende zegge en schaduwgras hebben 

gezien ……., dat zal dus wel bijzonder zijn. Hé, ik ruik soep, lang geleden dat ik zulke 

lekkere soep geroken heb! 

 
13.15 uur: 

Ik denk dat ze er weer vandoor gaan. Die lange roept iets over boktorren en kevers, vlinders 

en een plantenexcursie, wat dat dan ook moge zijn. In no-time is iedereen weer verdwenen, 
deze mensen hebben echt geen rust in hun kont! Ik zie die vlindermensen trouwens nog wel 

een tijdje door de vlindertuin loeren, die hebben geen haast. ‘De lange’ blijft achter, hij houdt 

kennelijk van opruimen. Later krijgt hij gezelschap van een mevrouw die elke keer de koffie 



maakt. Plotseling zie ik ze naar buiten rennen, “een boomvalk, een boomvalk”. Is dat niet wat 
overdreven voor zo’n klein beestje? 

15.00 uur: 

Iedereen is toch weer teruggekomen. Ze hebben zo te horen veel vlinders gezien en een 

zeldzaam plantje aan de andere kant van het landgoed. Kleverige ogentroost. Ze zien er een 
beetje moe uit, maar lijken wel tevreden. De man van de kevers kijkt een beetje sip. Ik denk 

dat hij niet zo veel gevangen heeft... Ze gaan blijkbaar nog effe kletsen over de dag, want er 

staan chips en nootjes op tafel. Die koffiedame komt aanlopen met wat pakken perensap en 

appelsap of iets dergelijks, hm. Ah kijk, ze heeft ook nog een paar andere flesjes: rode en 
witte wijn, zo hoort het.  

Gezellige lui. Als ik het ooit nog eens mee mag maken dat er van mijn druiven wijn wordt 

gemaakt, dan mag die wat mij betreft wel door deze mensen worden opgedronken ….. 

Zondag 23 augustus 
09.00 uur: 

De stoelen worden weer opgehaald en ik hoor de twee medewerkers tegen elkaar zeggen dat 

die natuurgasten gisteravond  ook nog een rondje hebben gelopen om ‘vleermuizen te 

luisteren’! Het moet niet gekker worden. Ze hadden verschillende soorten waargenome: een 
grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis. Ook nog een rosse en een 

laatvlieger. 

Ik zal vannacht ook eens opletten….. 

  
De druivelaar 

  

Excursie langs het Zeepad - 19 augustus Harderwijk 
 

19 augustus 2015 was de dag die we voor de excursie in het kader van het jaarthema: ‘Natuur 

in stad en dorp’ hadden gepland. Annemarie Fondse begeleidde ons en met haar waren er een 

aantal experts op het gebied van planten en vlinders en insecten meegekomen. Het was lekker 
zonnig en het bleek al gauw dat er veel te zien was, met name op het gebied van de flora. 

Chris Herzog zei heel gemeen dat je ook op de pakjes had kunnen kijken om te zien wat je 

kon verwachten, maar ja, niet alles uit zo’n zakje komt ook op, dus we gingen toch maar 

kijken. Het beheer van de stroken is niet helemaal duidelijk, het eerste jaar werd er in juni 
gemaaid (te vroeg) en de tweede keer in oktober. Deze keer (het tweede jaar) is er in juni 

helemaal niet gemaaid. In fasen maaien zou een optie kunnen zijn, en ook eens in de zoveel 

tijd de boel plaggen (gefaseerd) om de variatie te vergroten. Maar het is ons niet duidelijk wat 

het beleid van de gemeente is. Toch was er nu al veel te determineren: ik zag nog witte 
bloemetjes in het water achter de berm, bij Randmeer, maar dat bleken uiteindelijk veertjes te 

zijn. 

We maakten enigszins arbitrair onderscheid tussen ingezaaid en aan komen waaien, 

bijvoorbeeld in de rietkraag langs het Wolderwijd en bij het fameuze stadsstrand. Daar zag je 
vlinderstruiken tussen de stenen en  zeepkruid en hazenpootjes, maar ook bezemkruiskruid dat 

oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, en een bijzondere vorm van helmkruid waarop de 

geleerden wel een tijd moesten studeren. Vlinders als klein koolwitje, bonte zandoogjes, een 

gamma-uiltje, en de atalanta kwamen voorbij. Ook zagen we zweefvliegen en hommels zoals 
de steenhommel. De uitputtende lijst stuur ik nog door naar Annemarie, die uiteraard bedankt 

wordt voor het begeleiden van deze excursie. 

Ellen Smal 



 

 
  

Sleedoornexcursie Nunspeet - 13 augustus 2015 
 

Wel VLINDERS, MAAR GEEN SLEEDOORNPAGES 

Voor de verandering startte de excursie van de Vlinderwerkgroep op 13 augustus deze keer 
niet met regen. Met volop zonneschijn en temperaturen ruim boven de twintig graden leek 



deze zomerse dag uitstekend omstandigheden op te leveren om de doelsoort, de zeldzame 
sleedoornpage te vinden. Het achttal deelnemers doorkruiste welgemoed het dorp Nunspeet 

en zagen in de diverse dorpstuintjes kleurrijke dagvlindersoorten als atalanta, kleine vos, en 

dagpauwoog. De gemakkelijk herkenbare citroenvlinder werd eveneens regelmatig gezien. 

Waar we echter ook keken, de sleedoornpage liet zich niet betrappen, terwijl we de afgelopen 
winter toch wel degelijk eitjes hadden gevonden. De soort is echter moeilijk te vinden en we 

wisten van tevoren dat er een dosis geluk nodig zou zijn er eentje te zien. Volgende keer 

beter. 

De excursie werd afgesloten met een bezoek aan de Bijentuin aan de Eperweg, maar ook hier 
zagen we ondanks de talrijk aanwezige volop in bloei staande Canadese guldenroede, geen 

enkele sleedoornpage. 

Harm Werners 

 
  

 
  



Vlinderexcursie Harderbos - 19 juli 2015 
 

 
Zo langzamerhand begint het dit seizoen een gewoonte te worden dat we (toch nog met zeven 
deelnemers) in de regen beginnen aan een vlinderexcursie. Zo ook deze middag. Terwijl we 

optimistisch bleven, het zou immers droog worden, moesten weldra de regencapes eraan te 

pas komen om niet doorweekt te raken. Toch viel er ook in de regen veel te zien. Natuurlijk 

talloze slakken, al dan niet met een huisje, maar ja, daar kwamen we eigenlijk niet voor. Maar 
weldra trotseerden enkele bruine zandoogjes de regen en fladderden even op, om vervolgens 

weer met dichtgeklapte vleugels neer te strijken op een verregend bloemhoofdje. Vooral 

distels waren hier de vlinderlokkers. Dit laatste maakten ze helemaal waar toen na een klein 

uurtje afzien dan eindelijk de zon doorbrak. En toen ging het los met de vlinders. Over de 
vijftig bruine zandoogjes, de hoofdrolspelers van deze excursie naar de polder, zodat onze 

missie al helemaal geslaagd was. We werden echter ook verwend met landkaartjes, diverse 

witjessoorten, distelvlinders, atalanta, gehakkelde aurelia en een prachtige dagpauwoog. 

Daarnaast nog libellensoorten die zich geduldig lieten fotograferen, mooie grote 
sabelsprinkhanen en een enkele nachtvlinder. Kortom; we genoten van deze regenachtige 

middag die omsloeg in een stralende zondagmiddagexcursie dicht bij huis! 

Betty Dekker 

 



 
                                                      Foto’s Betty Dekker 
  

De Wandeling - 15 juli 2015 
 
Ondanks de regen zijn er toch 6 wandelaars, waaronder 2 Belgen die de wandeling op de 

KNNV-site hebben gevonden. De start is bij zwembad Calluna in Putten. De wandeling gaat 

over de heide, door het bos en langs boerderijen. We lopen over paadjes die de wandelaars 

nog nooit hebben gelopen! 
We zien o.a. de Gewone boomwrat (Lycogala  epidendrum), door de Belg “blote billetjes” 

genoemd. 

Na koffie gedronken te hebben in het nieuwe Theehuis op Landgoed Groevenbeek gaan we 

via de heide terug naar de parkeerplaats bij Calluna.  
Marian de Keijzer. 

 

Plantenexcursie Erkemederstrand - 1 juli 2015  
 

Op een zeer warme zomeravond slenterden wij langs het Erkemederstrand, een gebied vol 

recreanten en toegankelijk voor honden. Dit was voor ons niet merkbaar ten opzichte van de 

plantenrijkdom. Wat is het daar bijzonder! Er zijn diverse zones van droog naar nat en van 
kalkrijk tot kalkarm. Op het droge gedeelte groeit dwergviltkruid. Meer naar het water 

kwamen stukken met grote ratelaar voor met daartussen het paars-roze van de rietorchis. Ook 

zagen we fraai en echt duizendguldenkruid.  De eerste heeft geen bladrozet en bloeit met een 

enkel paars-roze bloempje. We zagen ook een aantal witte, wat vrij zeldzaam is.  De tweede 
heeft  meer paars-roze bloemetjes in een schermachtige bloeiwijze.  Langzamerhand 

verandert het beeld en komt dopheide en struikheide naar voren. De dopheide stond prachtig 

in bloei, evenals de ronde zonnedauw. Op de overgang van deze zones troffen wij tot onze 

verrassing de moeraswespenorchis, te midden van een rijke vegetatie met geelhartje. Al 
wandelend kwamen we steeds meer stukjes met deze zeldzame verschijning tegen. Ook naar 

rupsen en insecten werd goed gekeken. Zo zagen we de rups van de rietvink en bewonderden 

we de prachtige brons met rode sint jansvlinder. We bleven lang bij het water, want het werd 

maar niet donker. A midsummernight dream. De muzikale begeleiding kwam van de 
rietzanger en de karekiet. Met zijn vijven hebben we er van genoten. 

Anne-Marie Fondse 



 
  

 
  

Excursie Landgoed Leusveld - 27 juni 2015         
 
De excursie van de vlinderwerkgroep ging deze zaterdag naar landgoed Leusveld in de buurt 

van Eerbeek. Dit landgoed is bekend omdat de kleine ijsvogelvlinder er voorkomt. Hier 

gingen we dan ook voor. De weersomstandigheden waren in de ochtend niet echt geweldig 

om deze vlinder te zien maar in de middag zou de zon doorkomen volgens de 
weersverwachting en dat klopte ook. Het landgoed is in bezit van Natuurmonumenten sinds 



de jaren zeventig en het ligt op een zandrug tussen twee beken. Het beheer is er op gericht om 
de populatie kleine ijsvogelvlinders te behouden. Dit gebeurt door het  bos open te houden 

zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Hierdoor kan er kamperfoelie groeien wat de 

waardplant is van deze vlinder. De vlinder legt hier zijn eitjes op en de rups groeit en 

overwintert op deze plant. Verder groeit er veel braam wat een goed nectarplant is voor 
vlinders en ander insecten. Ook gaat men de verdroging tegen door het kwelwater zo lang 

mogelijk vast te houden.  

Bij aankomst was het nog bewolkt en hebben we een stuk gewandeld en gekeken naar wat we 

zo al tegenkwamen aan insecten, planten en rupsen. Op een stukje nat grasland stond het vol 
met rietorchissen en valeriaan. Op deze schermbloemigen komen allerlei insecten af. Zo 

zagen wij een slakkenloopkever die huisjesslak aan het eten was. Verder drie soorten 

boktorren en een spinnendoder. Ook de bonte brandnetelmot en de rupsen van de donsvlinder 

ontkwamen niet aan onze scherpe blik. Op een omgevallen boom zagen we een paddenstoel 
met de mooie naam blote billetjes. Het zijn ook net babybilletjes om te zien.  

Bij de auto’s zijn we gaan lunchen en toen was ondertussen de zon al gaan schijnen. Na de 

lunch zijn we weer gaan wandelen en toen was het duidelijk warmer, want al gauw zagen we 

de eerste vlinders vliegen. Niet lang daarna zagen we eerste ijsvogelvlinder die zich goed liet 
zien en fotograferen.  

 
Daarna zagen we steeds meer vlinders zoals groot dikkopje, bruin zandoogje en koevinkje. Bij 

een vochtig hooilandje vol met gevlekte orchissen zijn we even gaan zitten op een bankje. 
Hier zagen we nog een wespendief vliegen. Terwijl we daar zaten kwam er een groep mensen 

aan die ook duidelijk op excursie waren. Dit bleek de KNNV afdeling Wageningen te zijn en 

daar zaten voor sommige van ons bekenden bij. Zo ontstond er een soort reünie. Zij waren 

hier ook heen gekomen voor de kleine ijsvogelvlinder en ze vertelde ons dat als we iets verder 
liepen er nog wel een paar zouden tegenkomen. Na dat we afscheid hadden genomen liepen 

we de kant op die ons was gezegd. Daar zagen we meerder ijsvogelvlinders vliegen. Het 

waren voornamelijk mannetjes die rondvliegen om hun territorium te bewaken en te zoeken 

naar een vrouwtje. Helaas gingen deze niet zo mooi zitten. Nadat we hier een tijd naar hadden 
staan kijken zijn we terug gegaan in de richting van de auto’s. Het was weer een leuke 

excursie met mooi weer in de middag waardoor we de kleine ijsvogelvlinders hebben gezien.  

Michiel de Vries. 



                          
                                                     Foto Michiel de Vries 

  

Excursie Leemputten - 20 juni 
 

Ook dit jaar kregen we weer toestemming van de gemeente Ermelo om een excursie te 

houden in de Leemputten op 20 juni j.l. Voor plantenliefhebbers een van de hoogtepunten van 
het jaar. Leo van der Graaff opende voor ons het hek en sloot ook weer af. Leo is vrijwillig 

boswachter bij het Gelders Landschap en Kastelen( GLK). De gemeente Ermelo heeft voor 

samenwerking met GLK gekozen, omdat zij buren zijn en in het aangrenzende Verbrande Bos 

ook excursies worden gehouden, die tot in de Leemputten doorlopen. Helaas is gebleken dat 
groepen in de Leemputten zich niet altijd aan de regels houden. Planten worden uitgestoken 

en niet toegankelijke gebieden betreden. Vandaar dat nu bij wijze van proef een vrijwillige 

boswachter van GLK bij de excursies aanwezig is. Leo kon er zeze keer niet bij blijven, zodat 

wij toch weer zelfstandig de Leemputten in mochten. Wij genoten het volle vertrouwen. Leo 
mailde mij na afloop, dat hij een inspectie had gehouden en alles in orde was bevonden. 

Gelukkig maar, want wij hebben ons zeer behoedzaam door dit fraaie en kwetsbare gebied 

bewogen, op de paden en niets plukken. Direct aan het begin komt de orchideeenpracht al in 

beeld. Gevlekte orchis en welriekende nachtorchis groeien doorelkaar, vergezeld van hier en 
daar een begin van de bloei van beenbreek. De moeraswespenorchis bloeide nog niet. De 

geelgroene zegge en de vlozegge zijn vondsten die indicator zijn voor de zeldzame 

plantengroei. Veenpluis, veenbies en witte snavelbies kleuren bedekken flinke plekken en 

geven fraaie kleurnuances. Kleine zonnedauw, gewone en liggende vleugeltjesbloem, 
moeraskartelblad, zomaar een greep uit de vele soorten. Veel vlinders vlogen er niet, op een 

klein geaderd witje en een heideblauwtje na.  Er waren wel  wat rupsen van de 

heideringelrups. In een plasje zagen we kleine egelkop en ook de wateraardbei werd bloeiend 

aangetroffen. Terug langs de schitterende koningsvarens en op de kale plekken miniplantjes 
dwergvlas. Nog een laatste blik  op de orchideeen, nog een enkele foto en deze excursie was 

weer ten einde. Dat we genoten hebben, is wel duidelijk met dank aan de gemeente Ermelo. 

Anne-Marie Fondse 



 
  

 
  

De Wandeling 17 juni 
 
De Wandeling - Klompenpad Oldenaller 

Met 15 personen, waaronder  2 gasten uit Lelystad, vertrokken we met mooi droog weer bij 

de Zoete Inval. Toen we nog maar net in een lange rij op het klompenpad liepen, zag Sieby 

een jonge das in de berm. Een grote verrassing, want het is best uniek om een das overdag te 
ontmoeten. De eersten in de rij konden de das goed zien, maar de laatsten hadden pech. Want 



hoewel de jonge das rustig weg kuierde het bos in, kwamen zij toch te laat. De das was weg ! 
Maar gelukkig kon Sieby nog een paar mooie foto's laten zien die ze snel had weten te maken. 

Onze (mid)dag kon niet meer stuk. De rest van de  wandeling werd vooral genoten van de 

fraaie uitzichten. In het begin moesten nog wat hindernissen worden genomen, maar daarna 

werd in flink tempo gewandeld langs weilanden, tussen metershoge adelaarsvarens, langs 
plasjes en door bos . Een enkele keer werd even stil gehouden voor een  vlinder of voor een 

bijzondere plant. 

Het grootste deel van de groep koos voor het inkorten van de tocht tot ongeveer 6 km. Een 

klein groepje maakte de wandeling compleet met een rondje langs het landhuis Oldenaller. En 
allen konden zich na afloop bij de Zoete Inval tracteren op een drankje of ijs.  

Het was een mooie en afwisselende wandeling. 

Dick Dooyewaard  en foto's: Sieby Dooyewaard 

 
  

 



  

Gezamenlijke excursie Hierdense Poort - zaterdag 30 mei 
 
Met een kleine 40 deelnemers van vijf natuurverenigingen op de Noord West Veluwe 

verzamelden we om half tien met donkere wolken en harde wind op de parkeerplaats bij de 

Essenburg. 

Hans Fondse, die met de vogelexcursie mee ging, vertelde: 
“In het park daar hoorden we het geluid van vogels die in het boomrijke gebied te verwachten 

zijn: vink, zwartkop, tuinfluiter, winterkoning en zanglijster lieten zich duidelijk horen. Nadat 

we het smalle pad langs de Hierdense Beek hadden gelopen kwamen we in (agrarische) 

weidegebieden met boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw. Ook zagen we daar de eerste 
roofvogel, een buizerd die boven het bos cirkelde. In het bosgebied met de vele 

“boswoningen” hoorden we naast tjiftjaf, fitis en groenling ook het hoge geluid van de grauwe 

vliegenvanger. We vervolgden de excursie over de weg richting de Bloemkampen. Onderweg 

werd een sperwer gezien en een havik duidelijk gehoord. Op het pad door de Bloemkampen 
hoorden we direct een bosrietzanger. Nadat we achter elkaar lopend weer uit dit bijzondere 

essenhakhoutbos waren gekomen keken we uit over het kustgebied van het Veluwemeer. 

Gelukkig was het weer opgeknapt en zelfs wel zonnig geworden. Grasmus, roodborsttapuit en 

kneu zijn door sommigen duidelijk gezien vanaf het pad naar het Veluwemeer. Op het meer 
zagen we tientallen knobbelzwanen en zelfs een broedend op het nest. Kijken naar de 

camping Hoophuizen was een kustwalletje te zien met veel gaten van nesten van 

oeverzwaluwen. Omdat we ook graag een bezoek wilden brengen aan de uitkijktoren bij de 

monding van de Hierdense Beek liepen we een afstand langs de kust, waarbij een aantal 
prikkeldraadversperringen genomen moest worden. Mooi door de zon beschenen zagen we 

daar een aantal flamingo’s en een vijftal mannetjes krooneenden. Deze vormden wel een 

zekere kroon op deze geslaagde excursie. Terug komend op de Essenburg leverde telling, 

inclusief een laatste boomvalk, een totaal van 59 vogelsoorten op.” 

 
  

Petra de Vries ging met de Planten- en insectenexcursie mee en vertelt daar het volgende 

over: 



“Onder de bezielende leiding van Anne Marie Fondse en Lucie Wessels zijn we rond het 
kasteel De Essenburg de flora gaan bekijken met een groep van ca. 20 man.  

Zo hebben we geleerd dat hopklaver een puntje aan het blad heeft. 

En verschillen tussen litrus en heremoes, haag- en akkerwinde, groot en klein springzaad. 

We hebben kennis gemaakt met de zwartkopvuurkever, het elzenhaantje en verschillende 
soorten soldaatjes (dit zijn kevertjes). Helaas was het een winderige en frisse dag waardoor er 

weinig vlinders werden geteld. De enkele soorten die we hebben gezien, waren het klein 

geaderd witje, het bontzandoogje en de lieveling. Al met al een leerzame excursie. In totaal 

hebben we ca. 50 soorten wilde planten & bloemen geteld.” 
Na de excursie stond het terras van de Essenburg weer garant voor een lekker kopje koffie 

met appelgebak. Het was het gezellig bijpraten door mensen met dezelfde hobby die elkaar 

anders wellicht nooit ontmoet zouden hebben….. 

Nico Hoogteyling. 
  

  
  

Verslag Inventarisatie Planten en Vogels Vanenburg - 3 en 6 juni 
 
Dit jaar heeft het landgoed Vanenburg bijzondere aandacht van onze KNNV afdeling wat 

betreft de biologische rijkdom van dit gebied. Dit uiteraard na overleg met en goedkeuring 

van de beheerder. Hoewel het landgoed midden tussen agrarisch gebruikt land ligt valt ons 

steeds de rijkdom op wat betreft planten, vogels en insecten. Ook wordt het gebied 
doorsneden door beekjes en waterlopen. Dit geeft hier en daar meertjes en plas en dras 

veldjes. Veel planten en vogels geven een voorkeur aan zo’n afwisselend gebied.  Het kasteel 

Vanenburg, de bijbehorende gebouwen en de tuinen zien er fantastisch goed onderhouden uit. 

Plantenexcursie 3 juni. 
Met 9 personen startten we deze inventarisatie om zeven uur tegenover het kasteel Vanenburg 

om vervolgens verder te gaan aan de andere kant van deze weg. Er werd gelopen langs de 

kustmatige vijver en langs het nabij liggende beekje. Vervolgens werd verder gegaan langs de 

boerderij en het kantoorgebouw. De meest opvallende en bijzondere planten waren grote 



ratelaar, dagkoekoeksbloem en rode waterereprijs. Alle voorkomende planten werden 
nauwkeurig genoteerd. Ook werd even gekeken naar een bewoond haviksnest . 

Vogelexcursie 6 juni. 

Met 4 personen begonnen we voor en achter het kasteel. De algemene vogels van tuin en park 

waren dankzij het fraaie weer goed te zien en te horen. De haviken, waarvan wij woensdag 
het nest al gezien hadden, lieten zich duidelijk horen. Bij een plas achter het kasteel nam een 

van ons plotseling een ijsvogel waar. Na wat zoekwerk zagen we twee bij elkaar horende 

ijsvogels, die daar ergens kennelijk een nest hadden, mogelijk in de oeverwal van de plas. 

Ook zijn we gaan kijken naar een dassenburcht, maar van duidelijke bewoningssporen was 
geen sprake. We hebben wel wat krabsporen van een boommarter gezien. Iemand heeft recent 

ook een actieve marter daar waargenomen en gefotografeerd. Bij een weiland met hoog 

opgeschoten gras hoorden we eenmaal duidelijk het geluid van een kwartel. In een schuur van 

de boerderij is een (forse) uilenkast geplaatst, maar van bewoning daarvan was niets te zien. 
Vanuit een bosje, aan de kant van Putten, liep plotseling een vrouwtjes edelhert. Enkele hazen 

liepen ook rond in dit deel van het landgoed. Tijdens deze excursie werden ook veel 

azuurwaterjuffers, kevers (o.a. junikever) en heel veel goudbandlangsprietmotten 

waargenomen. Om negen uur beëindigden we deze (vroege)vogelexcursie.    
Hans Fondse 

 
  

 
  



Excursie Ringslangen in Flevoland - zaterdag 6 juni 
 

Op uitnodiging van de  KNNV afdeling Lelystad  gingen we op zaterdagmiddag 6 juni 2015 

op zoek naar ringslangen in het Oostvaardersveld in Flevoland. Dit gebied is een van de 
belangrijkste ringslanggebieden van Flevoland. Sinds 1999 wordt het gebied gemonitord door 

o.a. Jeroen Reinhold die de excursie leidde. Bij deze monitoring van ringslangen, maar o.a. 

ook bevers wordt het Staatsbosbeheer geholpen door vrijwilligers van de KNNV Lelystad. 

Vol goede moed vertrokken we om 12.15 uur met z’n vieren vanuit Ermelo naar de 
opstapplaats in Harderwijk. Hier ontmoetten we nog twee leden van de KNNV Noordwest 

Veluwe met in hun gezelschap twee belangstellenden. Daarna reden we met twee auto’s naar 

de Torenvalkweg bij Lelystad. Onderweg bespraken we onze kansen op een ontmoeting met 

een ringslang. Het weer was goed, lekker zonnig, lekker windje, niet te warm, dus de 
ringslangen moeten gewoonweg wel behoefte hebben om naar buiten te komen om eens 

lekker op te warmen in de zon.  

Op de startplaats bij de kruising  van de Knardijk met de Lage Vaart  (vlakbij de Lage 

Knarsluis)  stond al een groep KNNV leden van de afdeling Lelystad op ons te wachten. 
Jeroen Reinhold  hield een korte inleiding en gaf de tien geboden van een ringslangexcursie 

door. Dit namen wij zeer ter harte. En met succes. Nog geen tien minuten later werd de eerste 

ringslang gezien. De fototoestellen maakten overuren. Nadat iedereen de ringslang uitbundig 

had bewonderd en na een bondige beschrijving van het gedrag en de leefwijze van de 
ringslangen werd het reptiel weer in vrijheid gesteld. Binnen een paar tellen was hij in de rijke 

vegetatie verdwenen. Hij ging ook meteen de goede kant op (….) Vlakbij lag een broedplaats 

van de ringslangen. Deze is aangelegd door de landschapsbeheerders en bestaat uit maaisel, 

takken en stammen, om diverse diersoorten de gelegenheid te geven in zo’n hoop binnen te 
dringen. Daarna maken de ringslangen hiervan gebruik en gaan ook in de hoop binnen om 

eieren te leggen.  In augustus of september komen de eieren dan uit en de jongen verspreiden 

zich. Bij onderzoek van zo’n composthoop werden enkele jaren geleden 2.800 ringslang 

eieren aangetroffen. Een ringslangvrouwtje legt tussen de 8 en 40 eieren, soms 50. Er is een 
legsel bekend van 108 eieren.  

Dat geeft ongeveer aan, hoeveel ringslangen er eieren kunnen leggen in zo’n composthoop. 

We wandelden weer verder, ondertussen genietend van het prachtige weer, de weelderige 

vegetatie, supergroot koolzaad (meer dan twee meter hoog) de kruldistels en de speerdistels, 
alsmede hun bezoekers, diverse soorten vliegen, bijen, vlinders, boktorren en wat dies meer 

zij. Voor Dick Dooyewaard was dit een uitgelezen dag. Na een paar minuten kwamen we bij 

een volgende composthoop. Opnieuw ging een excursie leider voorop en hij dook meteen 

tussen de brandnetels en ja hoor: alweer een ringslang, nu een iets grotere. Waarbij we het 
dier goed konden bewonderen en fotograferen. Wat opviel was de rust die er van het dier 

uitging. Het bleef gewoon rustig. Wel bleef het voortdurend met zijn tong de omgeving 

aftasten. Bij het bekijken van de composthoop werden nog enkele ringslangen gezien.  

Vlakbij werden we ook nog verrast door de aanwezigheid van een kudde Konikspaarden.  
We keken nog even in een vogelkijkhut, maar het water erachter bleek dunbevolkt.  We 

vervolgden onze weg op zoek naar nog meer ringslangen. Onderweg zagen we er nog een 

wegschieten vanaf zijn zonnebank het struweel in. Opnieuw zagen we een scala aan insecten, 

zoals Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Geaderd Klein Koolwitje, en libellen.  We kwamen ook 
langs een eilandje met een beverburcht.  Ook zagen we omgevallen bomen die kennelijk het 

slachtoffer geworden waren van bevervraat.  

Aan het einde van de excursie zagen we ook nog enkele bijzonder fraaie insecten, zoals de 

Rode vuurkever, een libelle met de betekenisvolle naam Glassnijder, en in een rozenstruik iets 
verderop zat – hoe kan het ook anders -  de Rozenkever.  Verder zagen we ook nog de 

Distelvlinder, de Atalanta en de Jacobsvlinder. 



Aangekomen op het beginpunt werd hartelijk afscheid genomen van de leden van de afdeling 
Lelystad en van onze excursieleider, Jeroen Reinhold. 

Daarna gingen wij als leden van de afdeling Noordwest Veluwe met onze twee introducés 

(David en Karel) nog even naar de Lage Knarsluis, om te kijken of er in het maaisel op de 

taluds rond de sluis nog een ringslang zou kunnen liggen te zonnen. Helaas werd die niet 
aangetroffen.  Wel hoorde Nico Hoogteyling een appelvink die we even later ook nog zagen 

overvliegen.  Op de terugtocht naar Ermelo zagen we nog enkele ooievaars en een bruine 

kiekendief. Om 16:30 uur waren we weer terug in Ermelo. Dit was een zeer geslaagde 

excursie, die zeker nog eens voor herhaling vatbaar is. Zonder iedereen bij name te (kunnen) 
noemen wil ik langs deze weg ook alle deelnemers en deelneemsters aan deze excursie 

bedanken die deze middag tot zo’n succes hebben gemaakt. 

Ermelo, 6 juni 2015  

Jan Willem Jonker 
  

 
  

 



  

Verslag Excursie Drentse Aa - 27 mei 
 

's Ochtends vertrokken we met 7 personen richting het Drentse land. Het was ongeveer 
anderhalf uur rijden naar Gasteren waar we zouden vertrekken en de weersvooruitzichten 

waren goed. In Gasteren aangekomen was het even zoeken naar het begin van onze 

wandeling. Annemarie had het goed voorbereid door een aantal wandelroutes aan elkaar te 

knoppen en zo konden we een rondwandeling maken. De route zou zo veel mogelijk langs de 
Drentse Aa lopen. Al heeft de Drentse Aa op de verschillende plekken wel een andere naam. 

Dus tijdens de wandeling hoorde we Annemarie dan ook dikwijls roepen zie jullie ook een 

zwart, blauw (donker of licht) paaltje want daar moeten we heen. Nadat we het begin van de 

route gevonden hadden zagen we al de eerste bloeiende brede orchis. Hiervoor waren we 
gekomen. Het zou tijdens de excursie niet bij deze ene blijven op sommige plekken stonden er 

tientallen bij elkaar.  Niet alleen planten maar ook de vlinders, libellen en de vogels hadden 

onze aandacht. Een geelgors liet zich mooi zien en een bruine winterjuffer konden we ook 

mooi fotograferen. We zagen hooibeestjes , witjes en een oranjetip. Annemarie had een lijst 
van bijzondere planten die in dit gebied voorkomen. Zo moest er ook kleine valeriaan staan en 

eenarig wollegras en ook die hebben we gezien. Het is namelijk zo dat je op de weilandjes 

langs de beek kan komen en de planten goed kan bekijken. Zo waren we de brede orchis aan 

het bekijken en fotograferen en toen riep Marjo hier staat de zwart blauwe rapunzel. Dit is ook 
een plant die in de gebied nog wel voorkomt maar verder in Nederland erg zeldzaam is. Weer 

een soort die we graag wilde zien. Later waren we bij een weilandje wat op het eerste gezicht 

niet zo interessant leek maar toen Harm met de verrekijker keek bleek er ook zwart blauwe 

rapunzel te staan.  Het bleek een groep van wel dertig stuks.  Al lopend kwamen we bij 
Molenhoek waar een ooievaar op het nest stond. Het was een paal met wiel erop waar het nest 

op gemaakt was. Het beest stond zo stil alsof het leek dat het namaak was en neergezet voor 

de toeristen. Al gauw bleek er leven te zijn op het nest het was een oudervogel met twee 

jongen. De oudervogel stond zo stil maar hield ons goed in de gaten. Bij landgoed de 
Schipborg  zagen we in de beek bitter veldkers in de beek staan. Volgens Annemarie zou hier 

ook nog goudveil moet voorkomen maar dat hebben we niet gezien. Verderop op een weiland 

langs een fietspad zag het paars van de brede orchis.  Prachtig om te zien. Bij de Gasternse 

duinen zijn Trineke en ik richting het restaurant in Gasteren gelopen terwijl de rest nog langs 
de vennen en duinen liep richting Gasteren. Waar ze de kwartel en de wielewaal nog gehoord 

hebben. Later is de groep weer samengevoegd en hebben we nog wat gedronken en we waren 

het erover eens dat een geslaagde dag was. 

Michiel de Vries 

 



  

Excursie Bargerveen - 23 mei  
 

Een op de verzamelpunten in Ermelo en Harderwijk zwaar bewolkte hemel, waaruit gestaag 
regendruppels neerdaalden, bleek het achttal deelnemers vreemd genoeg totaal niet te 

verontrusten. Onder deze weersomstandigheden lijkt het gekkenwerk een libellen- en 

vlinderexcursie te houden. Toch piekerden de organisatoren er niet over deze activiteit af te 

gelasten. Ze hadden een rotsvast vertrouwen in de weersvoorspelling. De tocht ging richting 
het Bargerveen, een uitgestrekt hoogveengebied in de zuidoosthoek van Drenthe. Toen het bij 

aankomst op de startplaats nog steeds een beetje miezerde werd met algemene stemmen 

besloten eerst een bezoekje te brengen aan het vlakbij gelegen theehuis d’Oale pastorie. De 

koffie met appelgebak (en als ultiem bewijs van de Drentse gastvrijheid voor de liefhebbers 
versierd met een gratis toefje slagroom) liet zich goed smaken. Na op deze aangename manier 

de inwendige mens te hebben versterkt trok het gezelschap -het was inmiddels droog 

geworden- welgemoed het veen in.  

Zoals echte KNNVers betaamt hadden we aandacht voor alles wat we zagen en hoorden. Dus 
ook de zangkunsten van de hier voorkomende vogelsoorten ontgingen ons niet. Onder meer 

braamsluiper, fitis, dodaars, grasmus, spotvogel, zwartkop en de koekoek zorgden voor de 

vrolijke noot. Al snel kregen we een paar kikkertjes in het vizier. Volgens sommigen 

heikikkers, maar misschien toch bruine kikkers. Foto’s zullen het uitwijzen. 
Spoedig doken ook de eerste insecten op. Op libellengebied vertoonden zich eerst 

azuurwaterjuffertjes, hangend aan de grassprieten langs het pad. Weldra gevolgd door een 

‘echte‘ libel in de vorm van een viervlek. Helemaal enthousiast werden we toen de zeldzame 

maanwaterjuffertjes zich aandienden. Na aanvankelijk wat magere pogingen ging ook het 
zonnetje flink meedoen en lieten de eerste dagvlinders zich zien. Na wat kleine vuurvlinders 

kregen we op een plaats waarop een van de voornaamste waardplanten, tormentil voor komt, 

de doelsoort van deze excursie in beeld: aardbeivlinders! Op het routebord bij het beginpunt 

van de route in onvervalst Duits (we bevonden ons tenslotte in de grensstreek) aangeduid als 
Würfel-dickkopfalter. En daarmee wordt meteen duidelijk dat deze vlinder bij de 

dikkopjesfamilie hoort en met enige fantasie qua uiterlijk wel iets weg heeft van een 

dobbelsteen. En het bleef niet bij deze eerste waarneming. We zouden er tientallen te zien 

krijgen, waarbij hetzelfde gold voor de bruine vuurvlinders. Andere soorten die ons pad 
kruisten: hooibeestje, groot koolwitje, klein geaderd witje en groentje. Tot slot mogen ook 

soorten als Noordse witsnuitlibel, schaakbordlieveheersbeestje, bleke eenstaart en (rupsen) 

grote beer, donsvlinder en rietvink niet onvermeld blijven.  

Al met al konden we terugzien op een heel geslaagd dagje in het veen. Gelukkig maar dat de 
weervoorspellers het deze keer bij het rechte eind hadden. 

Harm Werners 

 



  

 
  

De Wandeling 17 mei 2015 
 

Op 17 mei vertrok een kleine maar zeer geïnteresseerde groep van 7 personen voor een 

wandeling van 8 km door de bossen van DRIE: het Speulder- en Sprielerbos. Het is een van 

de mooiste en oudste bosgebieden van Nederland. Vol kromme, in grillige bochten gegroeide 
eiken- en beukenbomen. (Dit schrijft  toeractief) 

Het was Lente en de natuur liet zich van haar mooiste kant zien, afwisselend landschap en 

vogels zongen het hoogste lied.  

Halverwege de tocht werd er gestopt in de Schaapskooi voor koffie en zelfgebakken taart. En 
terwijl we genoten op het terras, kwam de herder met haar kudde en honden aangelopen.  

Een prachtig plaatje!!! en wij ............. wij hebben genoten van deze middag. 

Anne Norg 

  

Excursie Radio Kootwijk en omgeving - 9 mei 
 

Op 9 mei hield het Gewest IJsselstreek de eerste gewestelijke excursie in een nieuwe opzet. 
Na vele jaren door het gewestelijk bestuur georganiseerde excursies verder weg naar over het 

algemeen vogelrijke plaatsen in ons land is tijdens de gewestelijke vergadering van 3 

november 2014 op verzoek van afdelingen uit het gewest besloten om in het vervolg wat 

dichter bij huis te blijven. Vanaf dit jaar zullen de afdelingen uit het gewest bij toerbeurt een 
excursie organiseren in een voor  allen interessant gebied in de eigen afdeling. Daarbij zijn we 

dan ook niet aan de winterperiode gebonden met de mogelijkheid voor eigenlijk alleen 

vogelexcursies. 

De afdeling Apeldoorn beet de spits af met een drietal excursies in de omgeving van Radio  
Kootwijk. De excursies werden voorafgegaan door een rondleiding met zo’n 25 deelnemers 

onder leiding van een vrijwilliger van Staatsbosbeheer door het monumentale gebouw van 

Radio Kootwijk . Het gebouw dat uit gewapend beton bestaat heeft door zijn uitstraling de 



toepasselijke bijnaam “De Kathedraal”.  Het voormalige radiozend- en ontvangstation werd in 
de twintiger jaren van de vorige eeuw ontworpen door de Amsterdamse architect Julius 

Luthman. Voor werknemers werden  er woningen gebouwd dat het gelijknamige dorp 

vormde. Het voormalige zenderpark vormde vroeger een belangrijke communicatieverbinding 

tussen Nederland en haar toenmalige koloniën. Nu worden er onder andere tentoonstellingen 
gehouden en muziekuitvoeringen gegeven. Degenen die niet aan de rondleiding deelnamen 

maakten een eerste excursie in de directe omgeving. 

Omstreeks half elf vertrokken de geplande excursies met in totaal 42 deelnemers, waaronder 

10 leden van onze afdeling. Een excursie voerde door de buurtschap Hoog Buurlo met als 
thema cultuurhistorie. De route ging  onder andere langs schaapskooien, oude boerenerven 

met daaromheen kleinschalige extensief bewerkte landbouwgronden met mooie struwelen. 

Vervolgens over de heide met een gebied met jeneverbesstruiken. De tweede excursie had als 

thema  het landschap en geomorfologie (stuifzandontwikkeling) van het 700 hectare grote 
Kootwijkerzand, het grootste stuifzandgebied van Europa.  Het zand maakt onderdeel uit van 

de boswachterij Kootwijk met een totale oppervlakte van 3.600 hectare. De derde en langste 

excursie in de omgeving van Hoog Buurlo was gericht op landschap, vogels en vegetatie van 

in het bijzonder het grootschalig heidelandschap in deze omgeving. Het is jammer dat ook in 
dit heidelandschap het pijpenstrootje de boventoon voert. Het wordt dan wel beheerd met een 

schaapskudde van Staatsbosbeheer, maar dat is natuurlijk onvoldoende voor zo’n grootschalig 

gebied. 

Tijdens deze behoorlijk windrijke excursies door het mooie landschap, die ons noopten om de 
lunchpauze in de luwte te houden, werd toch wel veel gezien. Zomaar een greep!  

Er waren de kenmerkende vogelsoorten van stuifzand en heide zoals boompieper en 

boomleeuwerik die hun baltsvluchten uitvoerden en daarnaast roodborsttapuit en 

veldleeuwerik. Er werden totaal in de verschillende excursiegebieden 44 vogelsoorten 
waargenomen. Aardig waren ook soorten als dodaars, fluiter en bonte vliegenvanger. In de 

luwte zagen we enkele vlindersoorten, zoals groentje en klein koolwitje.  Daarnaast kruisten 

enkele rupsen van de veelvraatvlinder ons pad. Aan insecten was ook mooi het verschil te 

zien tussen de gewone en de driedoornige mestkever. En dan nog die glanssprietmot 
en……..ooit gehoord van de rokjeszwam?  Tenslotte zagen we verschillende planten zoals het 

hondsviooltje, viltkruid en liggend walstro. 

  

  



 
Kortom: het was een geslaagde afwisselende excursiedag. Het past dan natuurlijk ook om de 

afdeling Apeldoorn namens het gewestelijk bestuur en de deelnemende leden van de 

afdelingen uit het Gewest IJsselstreek hartelijk te bedanken voor de prima organisatie van 

deze dag en de leiding van de verschillende interessante excursies. Zo te horen heeft men er 
van genoten! 

Tjalling van der Meer 

 
  

Excursie Kievitsbloem - 18 april 
 

Op deze mooie zaterdagochtend vertrokken we met 6 mensen richting Hasselt. We zouden 

eigenlijk in de omgeving van Zwolle naar Kievitsbloemen gaan kijken maar Annemarie en 
Hans waren daar wezen kijken en daar viel het tegen wat betreft kievitsbloemen. Annemarie 

wist dat er bij Hasselt wel mooie plekken waren met kievitsbloemen dus gingen we daarheen. 

We gingen met twee auto’s dus kregen we een route beschrijving met een adres mee. Het 

adres was grindweg met een d en niet met een t zo als Hans zei. Dit ingetikt in onze TomTom 
en rijden maar. Wij kwamen als eerste bij de Grindweg. Deze moesten we oprijden en dan 

zouden we op een gegeven moment een P-plaats zien. Wij rijden dus de Grindweg af maar 

geen P-plaats. Dan maar bellen met Annemarie waar moeten we zijn. Annemarie wist het ook 

niet. Dus toen maar besloten om naar Hasselt te rijden want daar bij de molen moest het toch 
in de buurt zijn. In Hasselt aangekomen bleek dat we niet op de Grindweg moesten zijn maar 

op de Grintwal. Dus tocht grint met een t en niet me een d. Zo blijkt maar een vergissing is zo 

gemaakt en voor je weet sta je met de TomTom heel ergens anders. Maar we waren waar we 

zijn moesten. We zijn eerst maar een kopje koffie gaan drinken voor de excursie. De 
wandeling liep van uit het stadje langs de stenen zeewering en daarna de dijk langs de 

Overijsselse Vecht op. Dit is de langste en oudste stenen zeewering van Nederland. Bij het 

eerste weiland was het al raak. Hier stonden heel veel kievitsbloemen in bloei. Alleen we 

konden er alleen op een afstand van genieten omdat een vogelrustgebied was. Wel hebben we 
kunnen  genieten van de andere planten zoals de gulden boterbloem, vogels, vlinders en 

insecten. Ati wees ons op de rupsen van de rietvink. Zo liepen we te genieten van alles wat we 



zagen en ook genoten we van het prachtig oud Hollands landschap met zelfs ooievaars op een 
nest. Na een eindje over de dijk gelopen te hebben waar de fietsers ons af toe bijna 

omverreden kwamen we bij een sluisje met een weiland vol kievitsbloemen. Hier mochten we 

wel in want het hek stond open en er stond een groot bord waarop de levenscyclus van 

kievitsbloem stond. Hieruit blijkt dat dat het toch wel een bijzondere plant is. Van de 
ontkieming van het zaad tot aan de eerste bloei duurt ongeveer 6 tot 8 jaren dan kunnen ze 

wel 40 jaar blijven bloeien in het voorjaar.  Ze staan op vochtige graslanden in buitendijks 

gebied vooral langs het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht in de buurt van Zwolle. De 

plant heet daarom ook wel de Zwolse Tulp. Alleen door de uitbreiding van Zwolle neemt het 
aantal hier af. Na dat we  de kievitsbloemen hadden bekeken en van alle kanten hadden 

gefotografeerd gingen we weer richting Hasselt. Bij de auto’s aangekomen besloten we deze 

leuke dag af te sluiten bij een ijsboerderij in de buurt. Hier hebben we genoten van vers 

Yoghurtijs met kersen.   
Michiel de Vries 

  

 

 



De Eerste WANDELING ...... 
 

Op de eerste WANDELING van de KNNV afd. Noordwest-Veluwe hebben we 

woensdagmiddag 15 april met 7 KNNV-ers heerlijk gewandeld in het Leuvenumse Bos. We 
hebben genoten van het prachtige weer en van de gele pijltjeswandeling. 

Als extraatje zagen we een familie wilde zwijnen met jongen. 

Langs de Leuvenumse Beek genoten we volop van de mooie natuur. 

De volgende wandeling is 17 mei a.s. Waar? Dat zoeken we nog uit. 
Kijk voor 17 mei even op het Gastenboek van de website. 

Tot ziens. 

Hartelijke groet van Anne en Marian. 

 
  

Vogelexcursie 
 

Om kwart over negen vertrokken we met twaalf belangstellenden en met mooi weer vanuit 

Harderwijk naar de Flevopolder. Het eerste gebied dat we gingen bezoeken was het 
Harderbroek met de vogelhut die uitzicht geeft over de grote vogelplas direct in de polder. 

Langs het modderige pad hoorden we de zang van de kleine karekiet, de rietzanger en de 

bosrietzanger. Voor verschillende van ons was het geluid van die laatste wel onbekend, we 

hebben er een poosje bij stilgestaan. Ook de bekende geluiden van fitis en tjiftjaf waren goed 
te horen. Vanuit de schuilhut was onder andere een aantal slobeenden te zien, mooi beschenen 

door de zon. Op de terugweg naar de auto's hoorden en zagen we even de baardmannetjes en 

een blauwborst. Van dit laatste vogeltje wist een van ons (een goede fotograaf!) snel een 

aantal foto's te maken. We vervolgden de excursie bij de strandgaperweg waar we de bekende 
vogelhut gingen bezoeken. Op deze plas werd de aandacht getrokken door een paar duikende 

dodaarsjes in zomerkleed. Ook zagen we daar de exotische rosse stekelstaarteend, voor de 

meesten van ons een merkwaardige eend met zijn blauwe snavel. Omdat het inmiddels al 

twaalf uur was geworden liepen we in fors tempo naar de plas aan het eind van de 
strandgaperweg. De sloot van de weg is vorig jaar helemaal vervangen door een 

natuurvriendelijke brede beek. Omdat dit kortgeleden is aangelegd was daar het riet nog niet 

opgeschoten. Rietvogels, zoals blauwborsten, misten we daar dan ook. Bij de plas was wel 

riet aanwezig en daar was het geluid van de blauwborst goed te horen. Op de plas ook veel 
slobeenden en een enkele tafeleend. Een paar kieviten stond op het eilandje in de plas waarop 

ook een drietal grote, witte en onbeheerde (ganzen?)eieren lag. Erg veel tijd hadden we niet 

meer omdat de aangegeven eindtijd van de excursie, half een, al aangebroken was. Voor 

degenen die nog andere activiteiten hadden, zoals het vieren van verjaardagen werd het een 



snelle wandeling naar de geparkeerde auto's. Ik denk dat het een geslaagde halve dag 
vogelexcursie was. 

Hans Fondse 

  
  

 
  



Stinsenplanten Maarssen - 21 maart 2015 
 

Met zijn vijven vertrokken we zaterdag 21 maart richting Maarssen. Hoewel op de eerste dag 

van de lente, was het toch koud en regenachtig weer met een gure wind. In Maarssen 
begonnen we met koffie en gelukkig was het daarna, op een enkel buitje na, droog. We gingen 

eerst naar  Goudenstein, een park met veel stinsenplanten. Bij de ingang van het park was een 

slootkant vol met Groot hoefblad. Hier keken we naar mannelijke of vrouwelijke bloemen. In 

het park zelf stond zowel Vingerhelmbloem als  Holwortel in bloei en konden we goed zien, 
dat het schutblad bij Vingerhelmbloem echt vingers heeft. 

 
De Holwortel heeft een wat meer rechtop groeiende bloeiwijze en is prachtig van kleur. 
Vanuit dit park reden we naar Vechtenstein, waar we in de kantine van de kinderboerderij 

even wat konden opwarmen en zelfs wat eten. Tosti, appelpunt of saucijzenbroodje, het was 

er allemaal. In dit park ligt de Commelinhof en hier werden we verwelkomd door Pien en 

Dirk.  Hoewel we maar met vijf personen waren, werd het groepje toch gesplitst. Dirk was 
een botanicus in hart en nieren. Met een totaal versleten Heukels kon hij van alle planten 

feilloos de verschillende kenmerken opnoemen. Er waren heel veel soorten aangeplant. Wat 

knap dat zo’n tuin helemaal door vrijwilligers van het IVN wordt onderhouden. Ze hadden 

hun handen vol aan de Doorwaskervel en het Armbloemige look. Deze planten zaaien 
geweldig uit. Leuk was  om in het varenhoekje de Stippelvaren te zien, met zijn sporen in een 

keurige lijn langs de rand. Een soort van het lijstje van Egbert de Boer. Al met al een fijne en 

leerzame excursie, waarbij ’s middags zelfs de zon nog ging schijnen.  

Anne-Marie 



 

 
  

Winterwandeling Harderbos - 8 maart 2015 
 
De zon bleef onze metgezel tijdens deze excursie, die door Dick Dooyewaard werd begeleid. 

Hij verving Nico Hoogteyling. 

Het Harderbos in Flevoland is jong in vergelijking met de Veluwe. Desondanks heb ik mooie 

dikke bomen gezien. Een cadeautje van de natuur! Al aan het begin van de wandeling zagen 
we een boompje, waarvan de stam voor meer dan de helft was doorgevreten. Wie zou als 

eerste de bever zien? 

Het bos heeft inmiddels charme met alles wat er leeft. We zagen kornoelje met gele bolletjes 

aan kale takken. Ook de eerste vlinders kwamen voorbij, o.a. een kleine vos. 

 
(foto: Frank ten Bolscher) 



De beloofde dodaers in het Linnaeusklokje lieten zich zien, evenals andere eenden. Sloten en 
meertjes zijn hun leefruimte, maar daartoe beperkte het water zich niet. Sommige paden 

waren drassig. Dan was het naar de grond kijken in plaats van vogels of vlinders spotten. Op 

drogere delen zagen we het klein hoefblad; gele oogjes in het landschap. 

Sommigen vonden de wandeling eigenlijk te lang en zijn wat eerder afgehaakt. Na de modder 
liepen we het laatste stukje over het fietspad. Kwiek liepen we het laatste stukje naar de 

parkeerplaats.  

En de bevers? Tja, die lieten zich niet aan ons zien. 

Desondanks: bedankt Dick voor de fijne wandeling. 
Norie Vertregt. 

 
(foto: Frank ten Bolscher) 

 

Jaarvergadering - 28 februari 2015 
We zijn met 27 leden inclusief bestuur te gast in het verenigingsgebouw van buurtschap 

Huinen bij Putten voor onze jaarvergadering. 

Nico opent om 11 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.   
Hij vertelt dat de KNNV en het IVN samen op landelijk niveau praten over het opgaan in een 

nieuwe vereniging met een nieuwe naam. Dat kan al binnen een paar jaar gerealiseerd zijn. 

Vervolgens laat hij via de beamer foto’s zien van de activiteiten van het vorig jaar, en we 

concluderen dat er weer heel wat activiteiten zijn geweest in 2014. 



 
Er zijn vorig jaar diverse leden gestopt met hun coördinatorschap of redacteurschap, en zij 

worden nog eens bedankt voor hun jarenlange inzet en krijgen bloemen en een KNNV-mok. 

Die mok wordt nog een collectors-item volgens Nico, als de KNNV opgaat in de nieuwe 
vereniging. De meeste vacatures zijn intussen gelukkig al weer opgevuld. 

De voorzitter vraagt of er iemand is die een “wandelclub voor doordeweeks” wil opzetten. Op 

de landelijke vergadering werd dit idee genoemd en er bleek bij andere afdelingen een 

behoorlijk animo voor te zijn. 
De vergaderagenda wordt punt voor punt behandeld en nét voor 12.30u klinken de woorden: 

“hierbij sluit ik de vergadering”. 

Er staat een heerlijke lunch klaar met pompoensoep en groentesoep, krentenbollen en 

broodjes gezond, en verse salades. We laten het ons goed smaken en praten ondertussen met 
elkaar. 

 
Om half twee gaan we met Harm op pad om een stuk van het klompenpad te wandelen. We 

zijn nog maar nét buiten of we zien twee ooievaars overvliegen. Nu woont mijn dochter in 

Putten, zou zij …..? 
We lopen over boerenerven, door weilanden en moeten soms via houten “overloopjes” over 

slootjes en prikkeldraad heen. Er is hier en daar al gegierd en we zakken letterlijk in de sh.. 



Het waait behoorlijk en er schijnt een heerlijk zonnetje terwijl we gezellig door het 
buitengebied van Putten struinen. Hier en daar zien we een roofvogel of horen we zangvogels. 

Onderweg vertelt Harm nog het een en ander over de boerderijen waar we langskomen. 

Bij terugkomst blijkt dat Marjo de thee en koffie al klaar heeft en we gaan er eens uitgebreid 

voor zitten. Ook de wijn en kaas smaken prima. Om 16.00 uur, als alles is opgeruimd, gaan 
we huiswaarts. Het was weer een gezellige jaarvergadering. 

Ati Vijge 

 

Klapeksterexcursie - 21 februari 2015 
 

Het weerbericht was slecht: veel buien en kans op hagel en onweer. Maar omdat het ook in 

kranten en op websites had gestaan, wilden we de excursie niet laten vervallen of verplaatsen. 
Dat bleek een goede beslissing want om 10.00 uur stonden er 14 mensen klaar om op pad te 

gaan. Hieronder 2 gasten uit Almere en 4 Belgische deelnemers uit de buurt van Brussel [die 

het in hun hotel in Hoenderloo op het interne hotelnieuws hadden gezien!]. 

     
                                                                         Foto Dick Dooyewaard 

Onder de achterklep van de auto liet Paul al wat foto's van de klapekster en van verschillende 

prooien zien. Daarna gingen we in regenkleding en/of onder paraplu's op pad. 

Het eerste halfuur constant regen en geen klapekster te zien. Alleen wat veldleeuweriken en 
een paar zwarte kraaien. Maar de excursie was toch al boeiend omdat Paul veel interessante 

zaken over de klapekster kan vertellen.  

Na ongeveer een uur werd de klapekster op afstand waargenomen in de top van een boom. 

Door de kijkers en de telescoop was hij te zien, maar nog wel ver weg. We zagen ook enkele 
oude prooien, met name enkele jonge zandhagedissen, die gespietst waren. 



  
                                                                                     Foto Inge Maijer 

En toen werd het droog en we zagen de klapekster nog een aantal keren, steeds dichterbij. 

Door de telescoop van Paul was hij nu prachtig en beeldvullend te zien. Op de terugtocht naar 

de schaapskooi poseerde hij zelfs in een dode boom direct naast het fietspad. Dat het toen 
weer begon te regenen maakte niet meer uit want ons doel was al volledig bereikt. En dankzij 

de kennis en ervaring van Paul en Loes van der Poel hebben wij niet alleen de klapekster heel 

mooi gezien maar ook veel geleerd over het gedrag van deze boeiende rovende zangvogel.  

Dick Dooyewaard 
  

Bomen en struiken herkennen in de winter - 15 februari 2015 
 
Excursie op Nieuw Groevenbeek op zondagmiddag 15 februari 

Met tien belangstellenden vertrokken we om half twee te voet over de lanen door het 

landgoed dat al vanaf 1895 in particulier bezit is. Beuken, eiken en berken werden al snel 

herkend aan de knoppen en de schors. Bij naaldhout was dat al snel wat lastiger: is het een 
(hoge) fijnspar, een douglasspar, een grove den of een (japanse) larix. Ook werd stilgestaan 

bij esdoorn, vlier en hazelaar. Het verschil in knoppen en schors van paardenkastanje en 

tamme kastanje was goed te zien, maar een walnoot gaf wel meer problemen. Al met al een 

excursie over een bijzonder fraai landgoed, met erg mooi weer. De tocht duurde tot ongeveer 
half vier. 

Anne – Marie Fondse 

  



 
  

 
(foto's Hans Fondse) 

  

Sleedoornpage-eitjeszoektocht Nunspeet - 7 februari 2015 
 

Op zaterdagmiddag 7 februari begon onze zoektocht naar de vlindereitjes van de 

sleedoornpage eerst langs het Veluwemeer. Het prachtige gebiedje langs het Veluwemeer, wat 

ik gemakshalve “de Duintjes” noem vanwege het geaccidenteerde karakter, lag er verwilderd 
bij.  Het oude sleedoornstruweel wat een groot weiland omzoomt, had een ware kaalslag 



ondergaan. Gelukkig stonden er nog wel sleedoornstruiken, maar hoe we ook speurden, we 
troffen nergens eitjes aan. Terwijl we toch met acht paar ogen alle takken konden afspeuren 

waarbij niets aan onze aandacht ontsnapte. Vorig jaar hadden we hier met zo’n 13 eitjes meer 

succes. Overigens vonden we wel een paar eitjes van de blauwrandspanner, een nachtvlinder 

die ook zijn eitjes afzet op de sleedoorn. En een rupsje van de rietvink, eveneens een 
nachtvlinder, zat goed gecamoufleerd op een  takje.  

Omdat er tegenover de Kijktuinen in het dorp zelf ieder jaar nog eitjes van de sleedoornpage 

gevonden worden was de keus snel gemaakt; op naar het volgende sleedoornstruweel. En ja 

hoor, hier hadden we meer succes. Al gauw klonken er enthousiaste kreten en werden er in 
totaal nog 10 eitjes gevonden. Ondergetekende en Menno van de Vlinderstichting 

onderzochten ook nog een paar andere plaatsen met sleedoornstruweel in Nunspeet, maar daar 

werd niets meer aangetroffen. Toch kunnen we constateren dat de sleedoornpage nog steeds 

voorkomt in Nunspeet! 
Betty Dekker 

  

 
(foto: Annemarie Kooistra) 

  

 
(foto: Ria Thijs)  

  



Kleine Wolfsklauw De Haere - 21 januari 2015 
 

Anne-Marie Fondse wist een plek bij zandverstuiving De Haere bij Nunspeet waar de Kleine 

wolfsklauw te vinden zou zijn. In de Flora van Heukels staat dat deze op de Rode lijst staat en 
ernstig bedreigd is. Spannend dus. 

Met 2 auto's en 6 personen reden we via Doornspijk naar de Badweg waaraan de 

zandverstuiving ligt. Het is een mooie grote zandverstuiving met heide, veel kraaiheide, een 

kudde Veluwse heideschapen sinds 1953, jeneverbes struiken en vliegdennen en aansluitend 
bos. De Haere maakt deel uit van een smeltwaterterras tussen Nunspeet en Hattum en is 

gevormd in de voorlaatste ijstijd door ijssmeltwater tussen het landijs en de stuwwal. 

Op de parkeerplaats wachtte nog een persoon en we liepen de open zandverstuiving op. Een 

mooie wandeling met in de verte de kudde schapen, veel vliegdennen en langs het pad 
bloeiend haarmos en de korstmossen heidelucifer en bekertjesmos. Er was veel rendiermos en 

op een plek stonden bij elkaar het rendiermos, varkenspootje en ezelspoot. Zo waren de 

verschillen duidelijk te zien. Vlak bij een hek kwam de 8e deelnemer aan deze excursie ons 

tegemoet. Henk Dekker wist namelijk ook de Kleine Wolfsklauw te vinden.  
Na het hek zijn we een stukje het bos ingelopen en daar op een heuveltje stonden ze. Veel 

donkergroene Kleine wolfsklauwen bij elkaar, gemiddeld zo'n 10 cm boven de grond, als 

piepkleine struikjes. Duidelijk waren nog de uitgebloeide aren, 2 tot 6 bijeen, te zien. Anne-

Marie heeft ze in september zien bloeien. Voor een mooie foto moesten we door de knieën. 
Klein, maar duidelijk aanwezig. Even verderop op een andere heuvel was nog een groep 

Kleine Wolfsklauw en het leek er op dat deze groep zich aan het uitbeiden was. 

Heel bijzonder dus dat we dit mochten zien deze ernstig bedreigde Kleine Wolfsklauw. 

 
  



 
(foto's Hans Fondse) 

  

Vogelexcursie Zuidpier Ijmuiden - 17 januari 2015  
 

Met vijf leden van onze KNNV afdeling en zeven leden van de Vogelbeschermingswacht 

startten we de excursie om tien uur aan het begin van de Zuidpier van IJmuiden. 
Hoewel er vrij windstil weer beloofd was viel de windkracht (4 - 6 bf.) toch nog wel wat 

tegen. Gelukkig was de pier voor vogelaars (en vissers) wel opengesteld. Aan het begin 

namen we enkele bontbekpleviertjes waar, duidelijk zichtbaar in de zon. Iets verder zagen we 

de bekende steenlopers en paarse strandlopers in de luwte van de stenen, ook zwom er een 
zeehond tussen de pieren. Het laatste gedeelte van de pier, na zo'n 3 km., was wel wat lastiger 

omdat de sterke zeedeining af en toe over de pier heensloeg. Dit gaf verschillende deelnemers 

een stortvloed van zeewater op hun hoofd. Door de zon en de wind droogde alles weer 

tamelijk snel. Voor iedereen was het eind van de pier wel een belevenis van een onstuimige 
zee. Terug op het strand zagen we grote groepen zilvermeeuwen en we zochten daartussen 

een kleine burgemeester, die daar de week daarvoor steeds waargenomen was. Helaas werden 

alle meeuwen steeds verjaagd door kitesurfers en de burgemeester hebben we helaas niet 

gezien. We besloten de excursie met een tocht door de duinen en langs het Kennemermeertje.  
Hierin zagen we onder andere flinke aantallen tafeleenden. Om half vier beëindigden we deze 

excursie. 

Hans Fondse 

  



 
  

 
(foto's H Fondse) 

  
 


