
Verslagen 2016 
 

 

“Eindejaars Plantenjacht” in het Harderbos op 29 december 2016. 
 

Door Floron werd ook dit jaar weer een eindejaars plantenjacht georganiseerd in de periode 
van Eerste Kerstdag tot 3 januari 2017. Deze organisatie wil graag weten voor onderzoek 

welke planten in de winter nog bloeiend te vinden zijn. Voor dit doel is er een kaart 

uitgebracht met de “top 15” van bloeiende planten die afgelopen twee jaar ’s winters in 

Nederland zijn waargenomen. Dit jaar wilden we als KNNV graag meedoen aan deze 
inventarisatie en als gebied is gekozen voor het Harderbos in de gemeente Biddinghuizen. 

Met elf deelnemers startten we de speurtocht om kwart voor twee bij de parkeerplaats aan de 

Karekietweg. We liepen de beverroute die door het hele Harderbos gaat. Op verschillende 

plaatsen werden bomen gezien waar de bevers duidelijk hun tanden in hadden gezet. Met 
spanning keken we uit naar planten die ondanks de vorst toch in bloei stonden met een of 

meerdere bloemen of bloeiaartjes. Als eerste werd het weinig spectaculair bloeiende straatgras 

gevonden, maar kort daarna zagen we ook een kleurig bloem van de paarse dovenetel. Verder 

vonden we een bijna uitgebloeide paardenbloem; er was nog net een stukje geel zichtbaar. De 
bodem was overal bedekt met allerlei soorten planten, maar toch maar weinig bloei. Op een 

paar plaatsen nog wel de kleine witte bloemen van vogelmuur, akkerhoornbloem en 

bosveldkers. Deze laatste soort werd door Nico met de Eggelte gedetermineerd. Ook zagen 

we op Hazelaar naast de mannelijke katjes ook de kleine rode vrouwelijke bloeiwijze. In een 
uur tijd werden zes bloeiende planten en een bloeiende struik gezien. De resultaten zijn 

doorgegeven aan Floron. We eindigden de 8,3 kilometer lange wandeling om half vijf, een 

tijd waarop de ijzige mist snel kwam opzetten. 

Anne - Marie Fondse 

 
  



 
  

Verslag vogelexcursie Delta Schuitenbeek bij strand Nulde zondag 10 

december  
 
De Delta Schuitenbeek is 2001 aangelegd om het water van de Schuitenbeek op een 

natuurlijke wijze te zuiveren voordat dit het Randmeer instroomt. Het Delta gebied is 

bijzonder vogelrijk; grote aantallen eenden, ganzen en zwanen komen daar voor. 

Met acht “vogelaars” liepen we om twee uur eerst over het begeleidingsdijkje naar de 
waarneemhut. Op het Randmeer zagen en hoorden we grote aantallen Smienten en 

Kuifeenden. Al die vogels zagen er blakend gezond uit en we hebben ook nergens dode 

vogels aangetroffen. In de buurt van de hut zagen we een IJsvogel en hoorden we het 

bijzondere geluid van een Waterral. Vanuit de hut was in de Delta niet direct erg veel te zien. 
Omdat het afsluithek van de begeleidingsdam vanwege onderhoudswerkzaamheden open was 

liepen we een stuk over het dijkje om vogels beter te kunnen zien. In de Delta daar veel 

Grauwe ganzen te zien en op het Randmeer groepjes Grote zaagbekken. We vervolgden de 

excursie over de oude (zee)dijk. Hier waren veel Kleine zwanen (meer dan 150) aanwezig, 
grote groepen Pijlstaarten en veel Wintertalingen. Omdat de schemer en regenluchten het 

kijken bemoeilijkte hebben we deze excursie om vier uur beëindigd. 

 

  



 
  

Verslag wandeling 9 november 2016. 
 
De wandeling ging door de bossen van Oud- en Nieuw Groevenbeek.  

Ondanks de nachtvorst van enkele dagen ervoor, hebben we veel paddenstoelen gezien. 

Bij de geschiedenis van de gebouwen en het landschap hebben we stilgestaan, voor enkele 

wandelaars was het gebied onbekend. 
We liepen op mooie paden, ook door ruig landschap omdat de paadjes soms niet te vinden 

waren vanwege veel bladval! 

Met 8 wandelaars hebben we, ondanks wat motregen en lage temperatuur, genoten van de 

wandeling. 
Marian. 

 



  

 
  

Verslag Paddenstoelen excursie zaterdag 29 oktober 2016 bij Boshuis Drie  
 
Op zaterdag 29 oktober was het prachtig herfstweer. Met een groep van ongeveer 25 personen 

begonnen we aan de excursie. Er werden prachtige paddenstoelen gezien, zoals de 
Porseleinzwam, Geschubde bundelzwam, de zeldzame Goudvliesbundelzwam, 

Beukenweerschijnzwam, en de Teervlekkenzwam. Onderweg vonden we een plek met veel 

Krulzomen. Vroeger werd dit als eetbare paddenstoel gekenmerkt. Totdat men er achter 

kwam (na het overlijden van enkele paddenstoeleneters) dat er een giftige stof in deze 
Krulzomen zit die werkt als een stapelend gif. Nu wordt deze Krulzoom als niet eetbaar 

aangemerkt. Er kwamen ook heel fotogenieke plekjes voorbij met o.a. Grote bloedsteel 

mycena’s, Bundelmycena’s en Echte tonderzwammen. Bijzonder was ook de Platte 

tonderzwam met zogenaamde tepelgallen veroorzaakt door de Tonderzwambreedvoetvlieg of 
Tepelgalvlieg (Agathomyia wankowiczi) Ook werden in die omgeving enkele Boleten 

gevonden. Op het eind van de wandeling kwamen we door een feeëriek stukje beukenbos, 

waar de zon een sprookjesachtig sfeertje creëerde. In dit prachtige stukje bos hield Annemarie 

Kooistra een gloedvol betoog over de Spekzwoerdzwam. In totaal werden zo’n 65 soorten 
paddenstoelen waargenomen  

Spekzwoerdzwam 



 

 
Deze excursie was erg leerzaam en is zeker voor herhaling vatbaar. Alle waarnemingen zijn 

ingevoerd op de website van Waarneming.nl. 
Jan Willem Jonker 

 

Verslag Vogelexcursie Randmeer Harderwijk – Nunspeet op 22 oktober. 
 
Om kwart over negen reden we met zeven vogelaars vanuit Harderwijk naar de 

“Willemshaven”, het jachthaventje achter Lorentz III. We werden hier met koffie gastvrij 
ontvangen door de eigenaar van de haven, Willem v.d. Berg. Snel zagen we al een paar 

ijsvogels die wat opgeschrikt werden door het ongewone aantal kijkers op het grasveldje. 

Vanaf het hogere plateautje konden we het winterrustgebied voor vogels goed overzien. In het 

gebied waren nog niet veel wintergasten; op het begeleidend dijkje wel veel kieviten, 
aalscholvers en een enkele kleine zilverreiger.  

Daarna reden we via Hierden over de Ooster Meenweg naar de verbeterde oever langs het 

Randmeer. Door Rijkswaterstaat is dit voorjaar de randzone van het Randmeer vanaf 

Harderwijk tot de Hierdense beek verbeterd voor vogels en vissen. Daarvoor zijn plassen en 
sloten gegraven, er is riet geplant en er zijn zelfs een primitief soort duintjes gemaakt. Wij 

waren het er over eens dat het er veelbelovend uitzag. 

Vervolgens gingen we verder naar de vogeltoren bij de monding van de Hierdense beek. We 

konden hier een torenvalk goed zien terwijl deze een muis ving en die op een paaltje 
verorberde. Ook zagen we wat soorten eenden en ver weg wat zwanen in de mist.  

Polsmaten was het volgende punt om vogels waar te nemen. Op de slikken voor de kust 

honderden kieviten en goudplevieren die af en toe met wolken opvlogen. Ook een aantal 

kleine zwanen dichtbij te horen en te zien en met honderden exemplaren verder weg richting 
Elburg. We hoorden een waterral en af en toe een ijsvogel. Ook zagen we, inmiddels door de 

zon beschenen, een tiental eenden die ons deden denken aan casarca’s. Omdat we hier wel 

eens een enkele casarca hebben gezien twijfelden we hier wel aan. Alleen de rood-bruine 

kleur, de zwarte snavel en de wat wittere kop maakte een andere vogel niet mogelijk. Later las 
ik via internet dat momenteel op alle delen van het Randmeer tientallen casarca’s worden 

waargenomen. Op het Eemmeer zelfs 80. 

Omdat het inmiddels kwart over twaalf was geworden hebben het bezoek aan de St. 



Ludgerusruïne maar overgeslagen. Hoewel het een nogal koude en wat mistige morgen was 
toch wel een geslaagde excursie. 

Hans Fondse  

 
  

 
  

Verslag inventarisatiedag paddenstoelen op Veldwijk op 19 oktober 2016  

 
De deelnemers zien terug op een zeer geslaagde inventarisatiedag. Tijdens het voorlopen van 
deze excursie op maandag 17 oktober was het nog erg droog in het gebied. Toch vonden Dick 

Dooyewaard en ondergetekende zo tegen de 40 soorten. Besloten werd om de excursie 

doorgang te laten vinden. Op dinsdag 18 oktober werd Nederland verrast door een korte 



periode van hevige regenval, die zelfs doorduurde tot in de ochtend van woensdag 19 oktober. 
Om 09.45 uur verzamelden zich de deelnemers bij de Lukaskerk op het landgoed Veldwijk. 

Marjo en Nico Dam waren helemaal uit Malden bij Nijmegen gekomen. Dan waren er twee 

deelnemers (Kjell en Betty) uit de regio Rotterdam en Ieko uit Nijkerk. Verder een aantal 

leden van onze afdeling en enkele belangstellenden. In totaal 13 deelnemers. Iedereen werd 
hartelijk welkom geheten door Dick Dooyewaard. Hij legde uit dat we maandag j.l. de route 

“voorgelopen” hadden en dat duidelijk de droogte van de voorgaande maanden te merken was 

geweest. De verwachtingen waren dus niet al te hoog gespannen. Wel had het gisteren en 

vannacht geregend, dus wie weet. Volgens Buienradar was het om 10.00 uur droog en even 
later begon de zon zelfs te schijnen. Dick vervolgde met een korte uitleg over de te volgen 

route en het doel van de excursie. Bij een blik op de torenklok van de Lukaskerk bleek dat 

ook hier rekening was gehouden met onze excursie: de begin- en eindtijd werden keurig 

aangegeven! Daarna gingen we van start en vrijwel meteen was het al raak: de eerste 
Vliegenzwammen waren net ontloken. 

Even later was het opnieuw raak met de Grote krulzoom, een uiterst zeldzame paddenstoel. 

We onderzochten een grasveld tegenover de Lukaskerk, waar diverse leuke soorten gevonden 

werden, waaronder de Okergele stropharia (een zeer fotogenieke paddenstoel, vanwege zijn 
gestreepte ring vlak onder de hoed). Daarna togen we richting de Van den Berghlaan, via een 

snipperpad, waar we op een naastgelegen grasveld ook nog verschillende soorten vonden. Iets 

verderop langs een beukenlaan vonden we de Spitsschubbige parasolzwam, een 

Panterchampignon, en kersvers uitgekomen Gekraagde aardsterren. Daarna togen we naar de 
Oude begraafplaats van Veldwijk, waar we ook het e.e.a. aantroffen. We namen een stukje 

bos tussen de Van den Berghlaan en de Horsterweg, en vervolgens staken we de Horsterweg 

over in de richting van de Nieuwe begraafplaats van Veldwijk. Maar voordat we daar 

arriveerden was het al weer raak met de vondst van diverse mooie soorten, zoals bijvoorbeeld 
Grote bloedsteelmycena’s op eikenhout. Op de Nieuwe begraafplaats werden ook “leuke” 

soorten aangetroffen, zoals Okergele korrelhoed, Bieten gordijnzwam, en nog enkele 

exemplaren van het Oranje moskelkje. Bij een oude Berkenboom we de Roze Berkenrussula 

staan. Bij het verlaten van de begraafplaats kwamen we nog langs een Witte esdoorn met de 
gallen van de Witte esdoornmijt en een stuk stam van een lang geleden omgezaagde Canadese 

esdoorn met Helmmycena’s. In die buurt vonden we ook een oude stam van een Grove den 

met daaraan de Teervlekkenzwam en de Dennenmoorder. 

De tocht ging verder langs de achterzijde van Fornhese. Daar in het grote sparrenbos vonden 
we o.a. de Goudvinkzwam en bij de zeer grote Douglasspar stonden acht 

Dennenvoetzwammen. Deze hadden zo te zien in de nacht ervoor zwaar te lijden gehad van 

de hevige regenval. Hierna staken we de Horsterweg weer over om onze weg te vervolgen 

door een sparrenbos richting tuinderij. Ook hier vonden we “leuke”zaken, zoals de Dikke 
kelderzwam, de Ziekenhuisboomkorst, het Eikelbekertje, de Porseleinzwam, de 

Adonistrechterzwam en nog verschillende andere soorten paddenstoelen. 

Omstreeks 13.30 uur waren we weer bij de Lukaskerk. Nico (paddenstoelenkenner bij uitstek) 

en Marjo Dam, die alles noteerde wat wij vonden, bedankten ons voor de leuke excursie. De 
aanvankelijk geuite scepsis met betrekking tot het aantal te vinden soorten was volledig 

weggenomen. Het aantal geschatte soorten was ruimschoots overtroffen. Nico en Marjo 

hadden in de week ervoor een werkweek paddenstoelen bijgewoond. In die hele week hadden 
ze niet zoveel paddenstoelen gezien als nu in ruim 3 uur tijd. Het echtpaar Dam werd door 

Dick Dooyewaard bedankt voor hun bijdrage. Ze kregen een stoffelijke blijk van waardering 

mee. Er werden nog wat afspraken gemaakt over verslaglegging en rapportage over 

determinaties achteraf. Volgens Marjo hadden we ruim honderd soorten gevonden. Dat aantal 
kan nog enigszins fluctueren, omdat een aantal paddenstoelen nog microscopisch onderzocht 

wordt. De deelnemers namen hartelijk afscheid van elkaar. Moe en voldaan keerden we 



huiswaarts, om met de woorden van Harm te besluiten: nog onder de indruk van de 
succesvolle inventarisatie van deze morgen. Iedereen was trouwens onder de indruk van het 

vele moois dat we gezien hebben. De deelnemers krijgen de lijst van de waarnemingen 

toegestuurd via de e-mail. Alle waarnemingen zullen op Waarneming.nl worden ingevoerd. 

Het complete overzicht zal te zijner tijd worden verwerkt in het verslag van de inventarisatie 
van Veldwijk en ’s Heeren Loo. Inmiddels hebben Marjo en Nico Dam de lijst samengesteld, 

mede naar aanleiding van een aantal microscopisch onderzoeken. Daarbij staat de teller 

inmiddels op 117 gevonden soorten padenstoelen. Daarmee overtreft het resultaat van deze 

inventarisatie / excursie de stoutste verwachtingen. 
Jan Willem Jonker  

 

 
  

Verslag Duinenwandeling bij Garderen. 
 
12 oktober j.l. hebben we de wandeling met 3 personen gelopen. Omdat het erg lang droog is 
geweest zien we niet veel soorten paddenstoelen. Wel zien we de aardappelbovist en veel 

zwammen op bomen, waaronder de porseleinzwam. Na de eerste helft op vlak-glooiend 

terrein, kwamen we bij de 'duinen'. Voor veel deelnemers een verrassing, ze zagen dit voor 

het eerst hier. 



Na ruin 1½ uur kwamen we weer terug bij het startpunt. 
Marian en Anne. 

 
  

Verslag van de bomenexcursie naar Natuurpark Lelystad op 2 oktober. 
 

 
Met nog redelijk weer vertrokken we om half twee vanuit Harderwijk met zeer slechte 

weersvoorspellingen, met name voor het IJsselmeer gebied, richting Lelystad. Direct al 
ondervonden we in de polder harde wind en hevige slagregens. Omdat in het Natuurpark het 

bezoekerscentrum geopend was, besloten we de excursie toch maar door te laten gaan en daar 

even iets beter weer af te wachten. Met zes belangstellenden bekeken we in het 

bezoekerscentrum de (nieuwe) film over de natuur van het park. Toen de neerslag wat minder 
was geworden, liepen we de beschreven en genummerde bomenroute langs allerlei bes- en 

zaaddragende bomen en struiken. Op een brugje zagen we prachtig een voorbij vliegende 



ijsvogel. Ook zat een grote groep ooievaars samen met een lepelaar te wachten op beter weer. 
Goed konden we de weinig schuwe roedel Pater-Davidsherten op het pad benaderen. Dit hert 

lijkt erg op ons Veluws edelhert, maar is daar niet direct verwant aan. Mede dankzij de dieren 

in het Natuurpark, is deze bijzondere hertensoort voor uitsterven behoed. Ook in China, het 

land van herkomst, zijn er de laatste jaren weer groepjes teruggeplaatst. Omdat de regen toch 
bleef aanhouden, hebben we voor de korte versie van de “bomenroute” gekozen. Wel hebben 

we nog even gekeken bij de Aziatische visotters, die duidelijk geen last ondervonden van de 

nattigheid. Om weer wat op te drogen besloten we deze excursie gezellig in het nieuwe 

restaurant van het park. 
Anne-Marie Fondse 

 
  

Vogelexcursie “waddeneiland” Wieringen en het Balgzand op 24 sept. 
 
Met vijf deelnemers vertrokken we om negen uur vanuit Harderwijk en we kwamen om half 

elf aan in haven van Den Oever. Om te beginnen bezochten we de fantastische 

zaterdagmorgen-vismarkt in de grote hal van de visafslag. In de haven lagen de tientallen 
vistrawlers die de vele vissoorten en de verse garnalen hadden aangevoerd.  

We vervolgden de excursie over de westpier van de haven. Op deze pier is een vogelscherm 

geplaatst waar fraai uitzicht is over de kwelder, het wad en de Waddenzee. Omdat de 

hoogwatertijd pas om drie uur in de middag was waren de duizenden vogels nog tamelijk ver 
weg op het wad. Dankzij de Swarovski telescoop van Henk en het mooie weer waren ze wel 

goed waar te nemen. We zagen veel scholeksters, wulpen en goudplevieren. Ook kleinere 

aantallen rosse grutto’s en kluten. Op zee ook rotganzen. Over de kwelder vlogen steeds 

groepjes kleinere vogels (o.a. putters). Daarna gingen we dezelfde groepen vogels waarnemen 
vanaf de dijk bij Den Oever. We zetten de tocht voort over het mooie Wieringen naar 

Vastrop, Hippolyteshoef en de camping bij Westerland. Overal duizenden wadvogels, helaas 

vrij ver weg omdat het zeewater nog niet op het hoogst was. We besloten het hoge water af te 
wachten bij de vogelhut op de hoek van de Anna Paulowna polder met wijds zicht over het 

Balgzand. Toen het hoogwater was om 15.07 uur viel de waterhoogte (door de maanstand) 

nogal tegen. De telescoop was nodig om de wadvogels goed te kunnen waarnemen. Een extra 

toegift was een mooi poserende slechtvalk op een paal. Deze roofvogel zit op de paal in het 



midden van de foto. Duidelijk is dat een kijker of telescoop hier wel nodig was. Om half vier 
stopten deze excursie met nog steeds mooi warm weer. 

Hans Fondse 

  

  

 
  



Verslag paddenstoelenexcursie Oud Groevenbeek 17 september 2016  
 

 
Met een select gezelschap gingen we op deze warme zaterdagmiddag onder leiding van 

Annemarie Kooistra op pad, vanaf de parkeerplaats bij het Christelijk College Groevenbeek 

aan de Paul Krügerweg. Ondanks dat we vanwege het langdurig aanhouden van warm en 

droog weer wat sceptisch waren over de te verwachten resultaten werden we verblijd met de 
vondst van een scala aan paddenstoelen, zoals de Berkenzwam, Beukendopgeweizwam, 

Beukenrussula, Biefstukzwam, Dennenzwavelkop, Doolhofzwam, Franjeporiezwam, Geel 

hoorntje, Geelwitte russula, Gele aardappelbovist, Gele korstzwam, Geweizwam, Gewone 

zwavelkop, Grote stinkzwam, zowel compleet als de Duivelseieren, Kleine aardappelbovist, 
Kleverig koraalzwammetje, Kostgangerboleet, Langsporige korstvuurzwam (zal nog 

nagekeken worden), Oranje dwergmycena, Paarse eikenschorszwam, Parelamaniet, Platte 

tonderzwam, Regenboogrussula, Roestbruine kogelzwam, Roestvlekkenzwam, Roodbruine 

slanke amaniet, Roodsteelfluweelboleet s.l., Scherpe schelpzwam, Takruitertje, 
Waaierbuisjeszwam, Witte bultzwam, Wortelende aardappelbovist, Vergroeide kogelzwam, 

Witte tandzwam en de zwavelzwam. 

Enkele vondsten zoals een Vezelkop, Bekerzwam en Franjezwam zijn later door 

ondergetekende voor microscopisch onderzoek meegegeven aan Atte van den Berg uit Wijhe. 
Het blijkt te gaan om de Zwavelmelkbekerzwam - Peziza michelii; de Gevlekte vezelkop - 

Inocybe maculata en de Gespleten franjezwam - Thelephora anthocephala, de laatste cf, want 

niet 100% zeker. 

  

 
 Beukendop geweizwam 



 
      Kostgangersboleet 

Al met al een leerzame middag voor de paddenstoelenliefhebbers. Voor herhaling vatbaar.  
Jan Willem Jonker 

 

Plantenexcursie Voorlanden Stichtse Brug en Groeve Oostermeent 03 

september 2016 

 
Op zaterdag 3 september vertrokken we om negen uur met acht deelnemers naar Blaricum. 
Het plantenrijke Voorlanden gebied ligt ten zuidwesten van de Stichtse Brug (richting 

Almere) en grenst aan het Gooimeer. Dit stuk is kort na 1970 opgespoten ten behoeve van de 

bouw van de Stichtse Brug. De opgespoten grond bestaat uit zand, klei en schelpen. Het 

gebied bestaat uit een recreatiestrand, bosschages en een vochtig gebied, het “groene strand”. 
Aan de rand van het recreatiestrand zagen we onmiddellijk grote oppervlakten met massaal 

bloeiende parnassia. We verbaasden ons erover dat deze bijzondere plant hier zo algemeen 

voorkomt. Via een smal paadje gingen we tussen de brandnetels door naar het groene strand. 

Helaas waren de grote aantallen moeraswespenorchis die hier voorkomen al uitgebloeid. Heel 
goed om hier later in juni/juli nog eens te komen om deze orchis en wellicht ook de rietorchis 

te zien bloeien. 

In de middag gingen we naar de Groeve Oostermeent, een gebied dat ook in Blaricum ligt. Dit 

afgegraven heidegebied is bekend van de daar voorkomende klokjesgentianen. Snel zagen we 
deze planten al tussen de heide staan, in deze tijd van het jaar in volle bloei. Overal waar we 

in het heidegebied liepen zagen we daarna deze gentianen en vaak ook ronde zonnedauw op 

vochtige plaatsen. In een poel stond ook prachtig de watergentiaan te bloeien. Deze geel 

bloeiende waterplant hoort niet tot de gentiaanfamilie, maar tot de watergentiaanfamilie. Leuk 
om beide soorten hier te zien. In de groeve broeden ook oeverzwaluwen, maar deze waren nu 

al weg. Groeve Oostermeent is een klein, maar boeiend heidegebied dat is ingesloten in de 

bebouwing van het Gooi. Om drie uur beëindigden we deze plantenexcursie.  

Hans Fondse 



 
  

 
  

Sprinkhanenexcursie Hei Hoef, Bonte Vos en de Holk 20 augustus 2016  
 
Bij de Schaapskooi van Natuurmonumenten werden wij op zaterdagochtend 20 augustus 

hartelijk welkom geheten door Henk van de Burg. In het kort vertelde hij ons iets over de 

kenmerken van de soorten sprinkhanen die we tegen zouden kunnen komen en liet ons daarbij 

verschillende afbeeldingen zien. Toch blijkt de praktijk vaak de beste leerschool en weldra 
gingen we met een sleepnet, vangpotjes en fototoestellen op pad. We startten bij hei Hoef op 



het zogeheten kleine heitje en werden nieuwsgierig gadegeslagen door twee buffels. Al gauw 
werden de eerste sprinkhanen gespot en gevangen. We troffen zwarte wekkertjes (voorheen 

negertjes genoemd) met "witte baardjes". De tasters onder de kop zijn een opvallend kenmerk 

van die soort doordat ze wit zijn. Krassers sprongen er ook rond. Vermeldenswaard is ook het 

schavertje. En van een heel andere orde waren de gewone doorntjes. Kleine gedrongen 
sprinkhaantjes die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Het was bepaald niet eenvoudig om de 

soorten te determineren en een vangpotje was vaak echt nodig. Ook het fotograferen is lastig, 

de sprinkhanen draaien, net als juffertjes overigens, steeds om een stengel of grasspriet weg. 

Onze tweede locatie was bij Zwartebroek. Op de Bonte Vos, een terrein waar een 
vlindermonitoringroute loopt, was het gelijk raak. De zompsprinkhaan, de soort waar we naar 

op zoek waren, troffen we meteen aan in het gebied. Met meerdere exemplaren. Ook waren 

daar veel gewone spitskopjes, sprinkhanen die wel heel lange voelsprieten hebben. Er werden 

geregeld wespspinnen waargenomen, een grote vijand van de sprinkhaan. We troffen menige 
sprinkhaan ingesponnen in hun web. Vooral in de Holk, het laatste gebied dat we bezochten, 

was dat het geval. Hier zagen we de forse moerassprinkhanen, die ook hoog op het 

verlanglijstje stonden. Wat zijn die prachtig fel gekleurd, met tinten rood, felgroen, geel en 

contrasterend zwart. Zoals de naam al aan geeft hebben ze een voorkeur voor vochtige 
terreinen. Al met al was het erg boeiend om eens met een andere soortgroep van de bonte 

wereld van de insecten bezig te zijn. Wij bedanken Henk dan ook heel hartelijk namens de 

Vlinderwerkgroep voor de moeite die hij heeft genomen om ons (een klein groepje 

belangstellenden) het een en ander bij te brengen! 
Betty Dekker 

  

 
Foto Moerassprinkhaan: Annemarie Kooistra  



Plantenexcursie naar de Leemputten 13 augustus 2016 
 

Om 13:00 uur verzamelden we ons bij het Kerkelijk Centrum in hartje Ermelo. Daar 

ontmoetten we onze introducé Gerrit van Duuren uit Dronten. Hij wilde de Leemputten bij 
Staverden nog wel eens terugzien. Hij vertelde onderweg dat hij in de jaren 60 van de vorige 

eeuw met de CJN (Chr. Jeugdbond van Natuurvrienden) vanuit Apeldoorn al inventarisaties 

deed in het gebied dat we nu gingen bezoeken. Op de bekende parkeerplaats bij het hek langs 

de Garderenseweg ontmoetten we de andere deelnemers. Omdat Annemarie Fondse wegens 
familieomstandigheden verhinderd was om de excursie te leiden, heeft Dick Dooyewaard de 

honneurs waargenomen en de leiding op zich genomen. Om te beginnen werd een inleiding 

gegeven alvorens het gebied te betreden. Eenmaal in het gebied werden we meteen al verrast 

door de aanwezigheid van Klokjesgentianen met eitjes van het Gentiaanblauwtje. Verderop in 
het gebied troffen we allerlei bekende en minder bekende planten aan, zoals Egelsboterbloem, 

Zomprus, Waternavel, Gewone Brunel, Akkerdistel, Duizendknoop fonteinkruid, Mattenbies, 

Koningsvaren, Holpijp, Dwergvlas, Pijlkruid, Grote waterweegbree en het cadeautje van de 

dag: bloeiende Parnassia. 

 
Ergens op de heide troffen we een jong exemplaar van de Grove den aan, die onder bruine 

korreltjes zat. Hier betreft het de eieren van de zeldzame Gewone Dennenspinselbladwesp – 

Acantholyda hieroglyfica. Iets verderop werd de aandacht getrokken door een bijzondere 

vergroeiing van een Struikheideplant. Dit bleken de gallen van de Struikheidemijt – Aceria 
exigua te zijn. Ook vonden we zogenaamde lensgallen van de gewone lensgalwesp op het 

blad van de Zomereik. Daarnaast werden vlinders gezien, zoals de Citroenvlinder, Bont 

zandoogje, Dagpauwoog, Gamma-uil, een Gerimpelde spanner, enkele Klein geaderd witjes, 

een rups van de Meriansborstel op zomereik. We zagen de Trechterspin en de Wespenspin of 
Tijgerspin in hun web. Ook een Oeverlibel en enkele Waterjuffers werden gespot. Achteraf 

zagen we op de foto's dat het een beekoeverlibel was geweest. Dan zagen we op het einde van 

de expeditie een Wortelboktor (leek wel wat op een Blauw vliegend hert) Een van de 

deelnemers kreeg een kevertje op zijn jas. Het leek een Lieveheersbeestje, maar het bleek een 
Viervlekschimmelvreter te zijn. En we vonden nog een paar prachtige paddenstoelen, zoals de 

Zwartwordende wasplaat, het Echte vuurzwammetje, een Eekhoorntjesbrood, en de gele 

Berkenrussula. We kwamen ogen en oren te kort. Wat hierboven genoemd wordt is slechts 



een bloemlezing. Alle waarnemingen kunnen worden teruggezien op www.waarneming.nl of 
via http://knnvnwveluwe.waarneming.nl 

Jan Willem Jonker 

 
Foto's: Dick Dooyewaard en Jan Willem Jonker 
  

Verslag Liesberg-wandeling 10 augustus 2016 
 

Woensdag 10 augustus 2016 hebben 

we met 7 KNNV'ers de Liesberg-

wandeling gelopen (Elspeter heide). 
Het was prachtig zonnig weer op een 

klein regenbuitje na. De heide stond al 

gedeeltelijk in bloei. We hebben 3 

soorten heide gezien: struik-, dop- en 
kraaiheide. De bijenkasten waren al 

geplaatst, het was een gezoem van 

jewelste. Tijdens de wandeling 

kwamen we langs enkele vennen die 
er erg mooi uitzagen. Na ruim 1 

1/2uur kwamen we weer terug bij de 

parkeerplaats Stakenberg. We zijn 

tevreden naar huis gegaan. 
Anne en Marian 

 

 

 
 

 

 

 
  

 



Nachtvlinders op de Veldkamphoeve in Ermelo, 29 juli 2016 
 

De Vlinderwerkgroep werd vrijdagavond 29 juli 2016 gastvrij ontvangen op het erf van de 

fraaie familieboerderij de Veldkamp in de Ermelose buurtschap Horst om nachtvlinders te 
inventariseren. Buienradar had voor de komende uren geen regen voorspeld en met een 

avondtemperatuur van rond de 19 graden werd tegen het schemeruur door de Soester 

nachtvlinderexperts Violet Middelman en Remco Vos de lamp boven het witte doek 

ontstoken. Het kunstlicht had nauwelijks de kans gekregen nachtelijke fladderaars te lokken 
toen de eerste regendruppels het inventarisatiefeestje dreigden te verstoren. Paraplu’s boven 

lamp en boekentafel boden gelukkig de nodige bescherming. De korte maar hevige regenbui 

vormde voor een hinderlijke onderbreking. Het twaalftal deelnemers aan deze nachtelijke 

activiteit liet zich er echter geenszins door uit het veld slaan. Al voordat het gespetter begon 
was er op het laken een peper-en zoutvlinder (Biston betularia) verschenen. Deze zwartwit 

getekende spanner heeft drie verschijningsvormen, van licht tot zwart. Dit exemplaar 

vertoonde de normale (lichte) vorm. Na de bui liep het niet direct storm met nieuwkomers, 

maar werd het doek mondjesmaat bezocht. De paardenmestkever (gegroefde dekschilden) die 
ook werd aangetrokken door het lamplicht was gelukkig geen voorbode van een ware 

keverinvasie.Toen na middernacht de balans werd opgemaakt bleken we 29 soorten te hebben 

‘gevangen’. De meeste waren eenlingen. Het kroonvogeltje (Ptilodon capucina) en donker 

klaverblaadje (Macaria alternata), waarvan respectievelijk 6 en 5 exemplaren genoteerd 
werden, waren het talrijkst. Het klapstuk van de avond kwam af op het sterk verzoete 

smeermengsel, dat op een aantal boomstammen was aangebracht. Deze tot de 

spinneruilenfamilie behorende vlinder draagt de merkwaardige naam rood weeskind (Catocala 

nupta). De naamgever heeft zich destijds laten inspireren door de roodzwarte kleuren van de 
kleding van de kinderen uit de Amsterdamse weeshuizen. De achtervleugels (zie de door Dick 

Dooyewaard ter plekke gemaakte foto) zijn namelijk rood met een brede zwarte zoom, een 

iets smallere zwarte middenband en een witte geschulpte franje. Evenals alle andere deze 

avond geïnventariseerde soorten geen zeldzame verschijning maar wel moeders mooiste.  
Harm Werners 

 



Wie belangstelling heeft voor de totale waarnemingenlijst kan deze vinden op de website 
Waarneming.nl. Selecteren op: waarnemingen, nachtvlinders, datum: 29-07-2016, gebied: 

Ermelo- horst 

Vlinderexcursie Waterleidingduinen zaterdag 23 juli 2016 

Zaterdag 23 juli vertrokken we met negen personen naar de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Op de heenweg bleek al snel dat voor sommigen dit een geheel nieuwe 

locatie was, maar dat anderen het gebied korter of langer geleden al eens hadden bezocht. 

Doelsoort voor deze dag was de zeldzame Keizersmantel, die zich in dit gebied enkele jaren 

achtereen heeft voortgeplant. De jaren daarvoor werd deze fraaie vlindersoort voor ons land 
als uitgestorven beschouwd en moest je echt de grens over om de Keizersmantel te spotten. 

Na het kopen van de voor dit gebied noodzakelijke toegangskaarten verwelkomden wij nog 

een 'gast' die gelezen had van onze excursie en zich spontaan aansloot. Altijd goed, hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. Tijdens de excursie bleek al heel snel dat buitenlandreizen voor de 
Keizersmantel niet meer noodzakelijk zijn. Al voor we het gebied goed en wel waren 

ingewandeld, werd de eerste Keizersmantel waargenomen. Ons doel was dus al heel snel 

behaald. Echter de groep viel al direct uiteen in een clubje voorlopers, een paar toiletgangers 

en enkele achterblijvers. Een valse start dus. Toen we weer compleet waren, wandelden we 
verder het fraaie gebied in. De Amsterdamse waterleidingduinen vormen met een oppervlakte 

van 3400 ha. een waterwingebied van allure. In het duingebied wordt 2/3 van het drinkwater 

van Amsterdam voorgezuiverd. Dit zuiveren gebeurt al sinds 1853 en in de loop van de jaren 

zijn hiertoe steeds meer kanalen en geulen gegraven. Het te zuiveren water komt uit de de 
rivier de Rijn, wordt voorgezuiverd en in de duinen geinfiltreerd. Hier wordt het water 

gedurende drie maanden door het duinzand op een natuurlijke manier verder gezuiverd tot 

drinkwater. Hoe dan ook, met de Keizersmantel gaat het klaarblijkelijk goed. Maar liefst 15 

exemplaren werden met gemak waargenomen en gefotografeerd. Maar we zagen o.a. ook 
Citroenvlinders, Kleine parelmoervlinders, de Dagpauwoog, Bruin blauwtje, de Kleine 

vuurvlinder, Bruin zandoogje, Bont zandoogje en nog veel meer fladderaars. Daarnaast 

natuurlijk ook de van dit gebied bekende Damherten, Grote keizerslibellen en veel ander 

fraais. Kortom de dag was weer een succes. Bedankt voor de organisatie Harm en Betty. 
Peter Pfaff 

 



 

  

  

Verslag van de excursie naar de Bennekomse Meent en de Groene Grens op 

9 juli 2016 
 
Samen met de beheerder van dit gebied Frank Klinge maken we een excursie door het 
beschermde natuurgebied “De Bennekomse Meent”. Dit gebied is heel bijzonder, want het 

vormt samen met het bij Veenendaal gelegen “Allemanskamp” een van de laatste stukken 

overgebleven blauwgrasland van enig formaat in Nederland.  

Voor mij is het een nieuwe biotoop. Nog niet eerder zag ik blauwe knoop en klokjesgentiaan 
in een gebied zo veelvuldig samen. Ook blauwe zegge, blonde zegge en zelfs de zeldzame 

vlozegge komen we tegen. Blauwgrasland dankt zijn naam aan de blauwe zegge en is een 

echte kensoort. De blauwe knoop wordt druk bezocht door tientallen witjes en zandoogjes. 

Samen met het geel van de grote wederik een fraai gezicht. Opeens is er een kleine 
vuurvlinder, zo mooi! Door de vele regen is het gebied klets en kletsnat. Af toe gaat Frank 

even vooruit om te kijken of we er door kunnen en of er soms een beter stukje is. Helaas, af 

toe moeten we bijna tot de knieën door het water. De mensen die voor laarzen hebben 

gekozen, hebben geluk. Extra droge sokken zijn ook heel fijn en welkom. Zonder dit alles 
moet je helaas met drijfnatte voeten verder. De waterhuishouding in zo’n kwetsbaar gebied is 

een heikel punt. Dit gebied nat te houden met stikstofarm water, is iets wat geld en moeite 

kost. Op plekken waar het voedselrijker wordt, verschijnt riet. Ook wateraardbei, hoe mooi 

ook, is al een teken van eutrofiering. 
’s Middags bezoeken we “De groene grens”, een natuurlijke buffer tussen Bennekom en 

Veenendaal. Deze “nieuwe natuur” is zeer gevarieerd ontwikkeld, met plasjes, moerasjes, 

brede sloten, akkers en ruigten. Dit alles levert een grote biodiversiteit op. We zien o.a. 

korenbloemen en klaprozen op de graanakkers en zonnedauw in de moerasjes. Zelfs vetblad 
moet er voorkomen. Helaas hebben wij dat niet gevonden. 



Anne-Marie Fondse 

 
  

 
  

Purperreiger excursie: Zouweboezem, zaterdag 2 juli 2016 
 
Met zes deelnemers vertrokken we om acht uur vanuit Harderwijk naar Meerkerk (Z 

Holland). 
Het plan was om de zogenaamde Zouweboezem rond te lopen en goed te kijken naar de 

grootste purperreigerkolonie van Nederland. De Zouweboezem is een vier kilometer lang 

moerasgebied tussen Meerkerk en Ameide. Dit gebied is een overblijfsel van een in 1385 
uitgegraven kreek en bedoeld om het water van de polder, de Vijfherenlanden, op te vangen. 

Van de vele watermolens die langs de boezem hebben gestaan zijn er enkele nog 

overgebleven en zijn er ook een enkele tot huisjes omgebouwd. 

In de polder zagen we bij Meerkerk nog geen reigers, maar wel honderden kieviten op het 
weiland. Regelmatig werden deze opgejaagd door overvliegende bruine kiekendieven. In het 

riet langs de oever van de watergang zagen we direct al een ijsvogel, door de zon beschenen 

fel blauw oplichtend. Plotseling hoorden we het geluid van een cetti’s zanger die we ook 

vanuit het riet naar een bosje zagen vliegen. Voor mij was het de eerste keer dat ik dit vogeltje 
duidelijk hoorde, zag en herkende. Een kilometer verder namen we de eerste purperreigers 

waar, die tegen de (harde) wind in neerstreken naar hun broedgebied. Volgens de Vogelwacht 

Vijfherenlanden broeden daar tegenwoordig ruim honderd (!) paar in het rietgebied. Wij 

zagen deze vogels dan ook voortdurend dalen en opstijgen. Hier en daar waren er ook in een 
boom neergestreken en in het hoge grasland aan het foerageren. Nog wat verder in de 

watergang een kolonie zwarte sterns met jongen. Deze jongen werden af en toe opgeschrikt 



door overvliegende bruine kiekendief. We moesten doorlopen tot de Lekdijk en langs de 
provinciale weg teruglopen naar Meerkerk. Bij een eendenkooi konden we op de plas kijken 

en een kleine kolonie blauwe reigers zien. Omdat de harde wind erg op deze kant van de 

Zouweboezem stond was het horen en zien van rietvogels niet goed mogelijk. Om half vier 

kwamen we weer in Meerkerk terug waar we in restaurant Het Kleine Brughuis de excursie 
beëindigden.  

Hans Fondse 

 
  

Verslag van de excursie naar de Westbroekse zodden 
 

Elf deelnemers voor deze pittige wandeling van 12 km naar de Westbroekse zodden is meer 

dan ik verwachtte, toen ik de excursie bedacht. Maar het combineren van twee wandelpaden, 
het Bert Bospad en de dijk langs het Tienhovens Kanaal maakt deze afstand noodzakelijk. 

Heb je ons naar het paradijs gebracht, wordt al opgemerkt als we nog moeten beginnen. En 

wat is het de moeite waard. Zo totaal anders dan bij ons. Moerasbos, trilvenen en moerasland 

staan borg voor een zeer gevarieerde flora en fauna. 
We beginnen met het Bert Bospad. Hier direct al een grote verscheidenheid aan planten, zoals 

op open water waterlelie en gele plomp door elkaar. Langs de waterkant groeien kalmoes, 

waterzuring, kattenstaart en grote boterbloem. Hier en daar zijn plekken met moerasvaren. We 

horen koekoek en bosrietzanger, wat bijdraagt aan de zomerse sfeer. Bij beginnende 
verlanding ziet het rood van de ronde zonnedauw. Waterdrieblad , wateraardbei en 

moeraskartelblad zijn hier bijzondere soorten, typisch voor dit milieu. Een zwarte stern vliegt 

over, een voorbode van wat we later nog zullen zien. 

Het tweede gedeelte van de tocht loopt langs het Tienhovens kanaal. Hier is de begroeiing 
anders, aanvankelijk wat verruigd, maar later aan de linkerkant prachtig moerasgrasland. Op 

drijftillen zien we jonge zwarte sterns, die gevoerd worden door de ouders, die af en aan 

vliegen. Een geweldig gezicht. Een ander hoogtepunt is de purperreiger, die prachtig voor ons 

poseert. De wandeling gaat verder langs een eendenkooi, die omgeven is door nat grasland 
met grote ratelaar en volop rietorchis.  

Helaas begint het wat te regenen, tijd voor een veenturfje in ’t Olde Regthuys. Dit is toch een 

lekker taartje! Hierna hebben we weer energie voor het laatste stuk, door Tienhoven en Oud 



Maarsseveen. Oude boerderijen met oude bomen en bloeiende hortensia’s krijgen door de 
regen misschien niet meer de aandacht die ze verdienen. Zelf ga ik deze wandeling zeker nog 

eens overdoen. 

Anne-Marie Fondse 

 
  

 
  



Inventarisatiedag van Veldwijk en 's Heeren Loo op 11 juni 
 

Verslag algemene excursie tijdens de inventarisatie dag van Veldwijk en ’s Heerenloo op 11 

juni 2016. 
Bij deze ochtendexcursie lag de nadruk op vogels en gaven we wat aandacht aan de 

geschiedenis. 

 

We startten onze fietstocht om kwart over tien vanaf restaurant “Het Theehuis” op ’s Heeren 
Loo. 

 
Omdat de recente geschiedenis van deze instelling al aan de orde was geweest bij het 

welkomstwoord keken we eerst nog kort bij de grote “slotgracht” en we vroegen ons af of het 
16e eeuwse Johannieter klooster “Des Heeren Loo” misschien binnen deze grachtengordel 

heeft gelegen. Van deze oude geschiedenis wist geen van de excursiedeelnemers verder iets 

af. 

Direct viel het uitbundige gezang van Zanglijsters en Zwartkopjes op. Bij het hertenkamp 
zagen we fraai op het hek een Grauwe vliegenvanger zitten die ons alle tijd gaf om goed 

bekeken te worden. Iets verder bij de Kinderboerderij hoorden en zagen we enkele 

Scholeksters vliegen, die op het weiland jongen aan het voeren waren. In het naaldhout 

hoorden we vaak het gezang van Goudhaantjes en van verschillende mezensoorten. Omdat we 
na ’s Heeren Loo nog een uur de tijd hadden voor de excursie besloten we de Kolbaan over te 

steken en verder te gaan door het (natuur)gebied van Veldwijk. Tussen de oude beuken en 

sparren de zelfde uitbundige vogelbevolking als op ’s Heeren Loo. 

 



De oude begraafplaats van Veldwijk is aan alle kanten open, daarom bezochten we het graf 
van de zuster van Vincent van Gogh, Willemina van Gogh (1862 – 1941). Direct om de hoek 

van de begraafplaats ligt een dassenburcht die we even bekeken hebben. Vervolgens staken 

we de Horsterweg over om het meer bebouwde deel van Veldwijk te bezoeken. Opvallend 

was het dat het vogelgezang hier veel beperkter was dan elders. Bij een vijver zagen we een 
Waterhoen druk bezig met het verzorgen van haar (piepkleine) jongen. Rondfietsend kwamen 

we bij een oude boerderij van Veldwijk waar op de voorgevel het jaartal 1867 staat en op de 

achterkant het jaartal 1883. Bij de achterkant zijn ook een aantal (kunstmatige) nestkasten 

aangebracht waar vele paren Huiszwaluwen dankbaar gebruik van maakten. 
Om half een stopten we deze vogelexcursie met de constatering dat we het hele gebied 

grondig hebben bezocht. Alle vogelsoorten zijn zorgvuldig doorgegeven. Mede dankzij het 

goede weer een geslaagde excursie. 

Hans Fondse  
  

Landelijke Nachtvlindernacht op 's Heeren Loo van 3 op 4 juni 
 
Code geel in Oost Nederland! Houden we het droog deze nacht? 

Om 22.15 uur zet Martin de lamp aan op een open plek in een donker stuk bos tegenover de 

begraafplaats van 's Heeren Loo en Groot Emaus. Tien mensen, waaronder 3 gasten uit de 

omgeving van Zutphen, wachten af wat er nu gaat gebeuren. We hoeven niet lang te wachten! 
Vrijwel direct komen tientallen schietmotten op het doek, die ook niet meer weg gaan. Een 

paar lieveheersbeestjes, een wants, een meikever en ook de eerste nachtvlinders en 

microvlinders melden zich op het doek. 

We kijken ook op de bomen waar Betty een zoet smeersel op heeft gestreken [recept van de 
Vlinderstichting]. Helaas maar 1 nachtvlinder: het Vogelwiekje heeft het lekkers gevonden. 

Terug bij het scherm is het inmiddels een komen en gaan van vlinders. We zien meerdere 

witte tijgers, (groene)appeltakken en gele beertjes verschijnen. 

In de loop van de nacht zien we mooie vlinders met prachtige namen zoals Schedeldrager, 
Meriansborstel, Koperuil, Gevlekte groenuil,Agaatvlinder, enzovoort. Een bijzondere soort is 

ook de Lindeknotsvlinder. Om de nachtelijke sfeer compleet te maken, horen we ook nog een 

uil enkele keren roepen. Na enige discussie zijn we het eens: een Ransuil. 

Rond 24.00 uur vallen de eerste druppels. Paraplu's worden gepakt, de kostbare lamp wordt 
afgeschermd. Helaas het gaat regenen!! Of toch niet? We hebben geluk, het blijft bij een paar 

druppels! De mooie avond met de temperatuur nog rond de 20 graden blijft mooi. En ook de 

vlinders vinden dat! Meer dan 50 soorten komen af op de lamp van Martin in het donkere bos. 

En Martin weet van vrijwel alle nachtvlinders direct de juiste naam te noemen. Van alle 
nachtvlinders worden foto's genomen voor controle en ook van een aantal micro-vlinders voor 

mogelijke determinatie. Alle waargenomen soorten worden de dag erna op 

www.waarneming.nl gezet. 

Want alle waarnemingen dienen ook voor de inventarisatie die de KNNV hier dit jaar houdt.  
Voor een beginnende nachtvlinderaar een overdonderend aantal soorten. Dan maar stoppen 

met dit nachtelijk gedoe? Nee, dit is verslavend. Dit wil ik ook de volgende keer weer niet 

missen! 

Betty, Harm en Martin bedankt voor de organisatie van deze geweldige nachtvlindernacht! 
Dick Dooyewaard 

http://www.waarneming.nl/


 
 

 
  

Vlinderinventarisatie ’s Heeren Loo 2 juni. 
 

Helaas was het geen vlinderweer, toen wij met negen mensen op donderdagmiddag over het 

terrein van ’s Heeren Loo aan de vlinderinventarisatie begonnen. Onze zoektocht leverde 
desondanks toch nog leuke andere insecten op. Zo zagen we diverse lieveheersbeestjes 

waaronder het Tweestiplieveheersbeestje, het Viervleklieveheersbeestje en natuurlijk het 

inmiddels ingeburgerde Aziatisch lieveheersbeestje. Tot onze verrassing bleken er op enkele 

ingezaaide wilde bloemenveldjes een paar Gevlekte – en Rietorchisssen te staan. Ook stuitten 
we op de Brede wespenorchis. Maar we kwamen natuurlijk voor de vlinders. Die zagen we 

nauwelijks, maar van nachtvlinders als de Gestreepte goudspanner en Appeltak werden we 



toch een beetje bij. En een rups verstopt in een opgerold brandnetelblad maakte ons 
nieuwsgierig. Bleek een rups van de Bonte brandnetelmot te zijn. Uiteindelijk fladderde er 

toch nog een klein koolwitje aan ons voorbij.  

Ondanks het zwaar bewolkte weer was er aan insectenleven toch nog wel het een en ander 

waar te nemen. Hommels waren gewoon actief en we bewonderden een tuinhommel die zich 
tegoed deed aan de nectar van het vingerhoedskruid en telkens even helemaal in een 

bloemkelkje verdween.  

Bij de vijver van de oude school troffen we nog enkele juffertjes en een libelle aan. Het ging 

om het lantaarntje, de variabele waterjuffer, de kleine Roodoogjuffer en een Platbuik. Bij 
diezelfde vijver werd ook even heel kort gepauzeerd op de bank onder een dikke boom. Want 

van al dat slenteren word je best moe. Ter afsluiting van de inventarisatiemiddag deden we 

die pauze nog eens uitgebreid over, maar dan op het terras van het Theehuis, waar het goed 

toeven was. 
Betty Dekker 

  

 Bonte brandnetelmot 

 Tweestip Lieveheersbeestje 



 
  

Nachtzwaluw excursie op de Ermelose hei op 1 juni. 
 
We verzamelden om 23.00 uur bij de Schaapskooi van de Ermelose heide. 

Direct hoorden we het zachte gesnor van een Nachtzwaluw dicht bij de Schaapskooi. Na een 
tijdje hoorden we nog een tweede verder weg op de hei. We fietsten een kilometer over het 

fietspad en hoorden weer een Nachtzwaluw dicht bij het fietspad. Toen we even stonden te 

wachten, met wat geluid, vloog de vogel een rondje om ons heen. Verder weg was er nog een 

aanwezig. Een probleem was de harde wind die het horen van de Nachtzwaluwen moeilijk 
maakte. Ook door het verkeer over de weg Harderwijk – Apeldoorn was daar in de buurt geen 

vogel te horen. Langs het fietspad richting kazernes hebben we regelmatig geluisterd, maar 

alleen geruis van de wind in de bomen gehoord. Wel hebben we vaak zwijnen (ook met 

biggen) gehoord en gezien. Rond middernacht stopten we deze excursie.  
Hans Fondse 

  

Met de KNNV de bus in... op 28 mei 
 

Het was het prachtig weer om te toeren door een stukje door het landschap rondom Nijkerk. 

Leendert de Boer en Arie van den Berg verzorgen namens het IVN Nijkerk regelmatig bus-

excursies door het polderlandschap, het kampenlandschap, de nieuwe heideontginning en het 
slagenlandschap rondom Nijkerk. Leendert was vooral begeesterd door de vondst van plekken 

waarvan men dacht dat het verdedigingswerken waren, maar die uiteindelijk gebruikt bleken 

te zijn door boeren die hun vee daar verborgen voor brandschattende legers. Op een andere 

plek was wel een verdedigingswerk ontdekt, met wallen er om heen, waarop vroeger een 
toren had gestaan waarin hop werd opgeslagen. Ook werd daar ijzererts gewonnen; in die tijd 

was ijzer meer waard dan goud, want je kon er gereedschap en wapens mee smeden. We 

maakten ook kennis met de plaats waar het kippenlijntje had gelegen; daar reed ooit een trein, 

maar niet op zondag i.v.m. de zondagsrust.  
We stopten onderweg een paar keer om de benen te strekken, o.a. bij het gemaal van 

Arkemheen voor een kop koffie met bevroren appelgebak, en werden daarbij nog vergast op 

rookontwikkeling toen een paar vrijwilligers probeerden de haard aan de praat te krijgen. Dat 

was nodig om het gemaal in werking te zetten voor een groep die die middag ook zou komen 



kijken. We hadden geen verrekijker nodig om de grutto te bewonderen die in de polder 
broedt. Wat een mooi dier is onze nationale vogel toch. Al met al was het een prachtige en 

leerzame tocht, en er zijn ook mooie wandelingen en fietstochten in het gebied uitgezet, zoals 

de Appelroute. Is dat misschien iets voor een volgende excursie? 

Na al dit moois verzuchtten de gasten bij ons in de auto:  
“Zoveel schoonheid; op ’n gegeven moment is het mooi geweest!”  

Ellen Smal 

  

 

 



Verslag Vlinderexcursie op 24 mei 2016 
 

Vlinderexcursie in Zuigerplasbos bij Lelystad 

Tijdens de werkgroepavond werd de suggestie geopperd een bezoek te brengen aan de 
Zuigerplas bij Lelystad. Gezien de recreatiedruk in het weekend is besloten er een midweekse 

excursie van te maken. Na enkele dagen onophoudelijke regenval was het op dinsdag dan 

eindelijk droog en de zon begon door te breken. Wel was er een frisse wind en de temperatuur 

bleef steken bij zo´n 12 graden Celsius. Toch togen we met zo´n zeven deelnemers naar de 
Parkeerplaats Zuigerplasbos en van daaruit gingen we op pad, op zoek naar vlinders. Het 

begon hoopvol met een Klein Geaderd Witje. Vervolgens zagen we verschillende soorten 

Lieveheersbeestjes, alsmede larven. Wat meteen opviel was de grote hoeveelheid 

Smeerwortels die daar groeien. Onderweg zagen we nog verschillende soorten vliegen, 
muggen, hommels, Juffers, vooral ruim honderd Lantaarntjes en enkele Libellen. O.a. konden 

meteen worden gedetermineerd het Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia 

axyridis f. spectabilis, het Tweestippelig lieveheersbeestje - Adalia bipunctata, Aardhommels 

en een Schorpioenvlieg - Panorpa communis, de Elzenwratmijt - Eriophyes laevis, met name 
aan de hand van gallen op Elzenblaadjes en de Miris striatus (een blindwants). Met de 

vlinders viel het wat tegen. Die bleven mooi in dekking en ze lieten zich niet zien. We werden 

getroffen door de uitgestrektheid van het gebied en de rijke vegetatie. Zo zagen we onder 

andere enkele orchissoorten. Een rijk gebied voor insecten. Zeker de moeite waard om het 
later nog eens te bezoeken, als het iets warmer is.  

Jan Willem Jonker 

 
  

Excursie van 21 mei 2016 naar het Zuidlaardermeer 
 
Gaan we ze zien? De Witwangstern of de Witvleugel stern? Spannend, we reizen er een flink 

stuk voor. Het gebied rond het Zuidlaardermeer ligt in een laagte die nat gehouden wordt door 
de Hunze en wordt beheerd door het Groninger Landschap, is plas-dras en wordt pas gemaaid 

na de broedtijd. Er is enige discussie gaande. In het gebied wordt het waterpeil verlaagd. Dat 



geeft een andere vegetatie, maar verschillende vogels blijven weg. Waaronder de 
Witwangsterns, die zoeken hun heil op een andere plek.  

Noordlaren is het beginpunt. Daar ontmoeten we Emo Klunder, onze excursieleider. Hij stelt 

voor om eerst over het Zuidlaardermeer te kijken. De uitkijktoren Oostpolder is goed te 

bereiken. De bermen waar we langs lopen zijn prachtig. En zoals gebruikelijk worden er niet 
alleen vogels gespot. Bloemen, vlinders en insecten. Niets ontgaat de groep. De rietgors laat 

zich in alle pracht zien, we horen de kleine karekiet. Koekoeksbloemen, ook de echte en de 

Koekoek horen we op de achtergrond. Vanuit de uitkijktoren hebben we een prachtig uitzicht 

over het Zuidlaardermeer. Tafeleenden, Kuifeenden, Slobeenden de Blauwborst. De Bruine 
kiekendief broedt aan het meer en laat ons zien wat vliegen is. 

We verplaatsen ons naar de Onnerpolder. Daar is het een luid gekrijs van kokmeeuwen. 

Gelukkig zien we de Geoorde fuut en horen we de Sprinkhaanzanger? Brandganzen met 

jongen en Brandganzen met een 'geadopteerd' Grauwe gans jong. De omgeving is prachtig! 
Op het lage water o.a. grutto's, krakeenden en tureluurs . 

Onze laatste plek is bij het gemaal van Oostermoer. Je hebt een prachtig uitzicht over het hele 

gebied. Daar zien we Steltkluten. Foeragerend, baltsend en parend. Jammer genoeg nog steeds 

geen Witwangsterns, maar we begrijpen dat door het droogvallen van dit gebied de sterns zich 
hebben verplaatst. De Koekoek laat zich zien, Gele kwikstaarten vliegen langs en boven onze 

hoofden vliegen de ganzen. Bovenop het gemaal kunnen we uitgebreid onze lunch nuttigen en 

ondertussen genieten van het uitzicht. De telescopen worden opgezet en we nemen uitgebreid 

de tijd om alles in ons op te nemen. Dan gaan 11 mensen terug, voldaan, geen sterns, maar 
wel een prachtige dag.  

De excursieleider gaat nog even een Griel bekijken en dat laten Dick en Sieby zich niet 

ontnemen. Zij blijven nog een dag. Nog nooit een Griel gezien. En daar gaan we. Dichtbij 

Zuidlaren in een omgeploegd veld zit de Griel. We zien alleen de kop en we besluiten 's 
avonds nog even terug te gaan. En daar loopt de Griel, foeragerend over het veld. We kunnen 

het prachtig zien. Wat een bijzondere vogel. Ons weekend kan niet meer stuk! 

Sieby Dooyewaard-Dijkstra 

  
 

  

  



 
  

Verslag van de excursie naar Radio Kootwijk  

 
Dinsdag 17 mei bezochten we met tien plantenliefhebbers een heidegebied bij Radio 

Kootwijk. Dit gebied is wat glooiend en als eerste werden we al verrast door de fraaie 

panorama’s waarin veel bloeiende meidoorns te zien waren. Een torenvalkje zweefde door de 

lucht. Maar de blik werd toch vooral op de grond gericht om de vegetatie te bestuderen. Het 
biotoop is droog zuur heischraal grasland, waarin Liggend walstro en Mannetjesereprijs 

kensoorten voor zijn. Deze soorten kwamen we direct al tegen en later ook o.a. Pilzegge, 

Tormentil, Stekelbrem, Struikhei, Gewone veldbies, Muizenoor en Schapenzuring. Een 

tweetal koekoeken vloog vlak boven ons hoofd om in een boom plaats te nemen. De zon 
bracht ook de vlinders in beweging en twee citroenvlinders, mannetje en vrouwtje fladderden 

druk om elkaar heen. Een driehoornmestkever werd bewonderd. Kortom een excursie waar 

volop van alle aspecten van de natuur genoten werd, met als hoogtepunt een enkel exemplaar 

van de Kleine schorseneer. Het is leuk om te zien, dat planten die in een plantengemeenschap 
horen er ook nog terug te vinden zijn. Al met al een geslaagde en leerzame excursie. 

Anne-Marie Fondse 

 



 

 
  

Vlinderexcursie Kievitslanden, zondag 8 mei 
 
Hoewel het moederdag was, gingen we toch nog met acht personen op zoek naar vlinders en 

libellen in de Kievitslanden. We hadden er stralend warm weer bij, al speelde de wind wel een 
negatieve rol bij het geheel. Begeleid door de zang van nachtegaal, kleine karekiet en koekoek 

troffen we al gauw de eerste juffertjes aan. Vuurjuffer, azuurwaterjuffer en variabele 

waterjuffer wel te verstaan. 

Vooral deze laatste soort was duidelijk in de meerderheid in het vochtige poldergebied 

Broekbos/Harderbos, waar Lydia Berghuis voor Natuurmonumenten al jaren de libellen telt. 

Grote libellen zagen we ook al; viervlek, de harige glassnijder en een beschadigde, maar nog 

vliegende smaragdlibel. Maar we kwamen natuurlijk vooral voor de vlinders. Die fladderden 
er gelukkig ook rond.  



 
Het vrolijke oranjetipje, nog wat dagpauwogen, bonte zandoog en het kleinere landkaartje dat 

nog met drie exemplaren vertegenwoordigd was. Het klein geaderde witjes spande de kroon. 

Al met al een fijne middagexcursie, dus Lydia bedankt, en bij deze is het vlinder- en 

libellenseizoen weer geopend! 
Betty Dekker 

  

Excursie langs de IJssel, dinsdag 19 april. 
 
Om precies tien uur waren we met zes leden van onze afdeling en een lid van de KNNV 

Zwolle aanwezig bij de oude kerk van Wilsum om te voet door de uiterwaarden te gaan op 
zoek naar de kievitsbloemen. Direct bij Wilsum zagen we een bezet ooievaarsnest met daarop 

gericht een camera, waarmee de activiteiten van het ooievaarspaar in een dorpscafeetje te 

volgen waren. Een paar kilometers verder zagen we de eerste kievitsbloemen, ook met de 

witte exemplaren. 

  



Met de kijkers waren in de zon velden met deze paarse en witte bloemen mooi te zien. Wat 
verder opnieuw een ooievaarsnest met actieve vogels. Wat wel opviel was dat er in de wijde 

omgeving van zo’n ooievaarsnest geen enkele weidvogel te zien was. Door meer vogelaars is 

al geconstateerd dat in de omgeving van ooievaarsnesten geen weidevogels meer broeden. 

Ooievaars houden kennelijk ook wel van een vers jong weidevogeltje. Aan het eind van het 
“laarzenpad” kwamen we bij een nieuwe vogelhut met zicht op de IJssel en op een gebied 

genaamd Scherenwelle, met velden vol kievitsbloemen. Terug naar Wilsum liepen we over de 

weg op de winterdijk. 

Daarna met de auto naar het voetveer Zalkerveer. Dit pontje voer naar Zalk, waar we het 
Zalkerbos gingen bezoeken. 

 
In dit bijzondere uiterwaardenbos zagen we verschillende soorten look: slangelook en 
moeslook. Ook bloeide de holwortel en vingerhelmbloem nog steeds. De bodem werd op 

sommige vochtige gebieden bedekt met schaafstro. Voor sommigen van ons een foto waard. 

Na het bezoek van een uur verlieten we het Zalkerbos weer en namen het pontje om weer 

terug te gaan naar de auto’s. Hiermee eindigden we deze plantenexcursie.  
Hans Fondse 

  

De Wandeling - Speulderbos, woensdag 13 april. 
 

Woensdag 13 april 2016 hebben we met 14 deelnemers de reuze-insecten wandeling in het 

Speulderbos gelopen. Er waren 10 KNNV-leden en 4 deelnemers die de aankondiging in de 

krant hadden gelezen. We hebben 7 reuze-insecten gezien: de kever, de duizendpoot, de 
oorwurm, de boktor met larve, de pissebed, het vliegend hert en de mestkever. 

De meeste insecten zijn in 2006/2007 gemaakt en zijn nu ongeveer 10 jaar oud. Sommige zijn 

al gedeeltelijk afgebroken door de natuur, andere zijn nog goed intact. 

Het weer was goed, al was er wel gerommel van onweer op de achtergrond. 
Een geslaagde wandeling. 

Marian de Keijzer. 



 
  

Verslag van de excursie ‘stukje Zuiderzeepad’ op 2 april. 

 
Met veertien mensen gingen we op pad voor een ‘stukje Zuiderzeepad, o.l.v. Gerard Plat. 

Gerard vind wandelen leuk, maar kijkt ook volop om zich heen. Die combinatie daar gaat het 

om. Hij kan boeiend vertellen over het landschap, de cultuur en de natuur die er voorkomt. Zo 
kijken we naar bodemlagen en reliëf in het landschap. Alles heeft een betekenis en oorsprong. 

Walletjes bij beken bijvoorbeeld, veroorzaakt door het uitgraven en daarna nog hoger 

geworden door humus. Hierin groeien weer allerlei planten zoals eikvaren, dubbelloof en al 

de eerste bosanemonen. We onderscheiden ijzerhoudende lagen, die in de beek een 
roodbruine verkleuring geven en door oxidatie een olieachtige laag vormen op het water. 

Maar als je het even met een stokje aanroert, vloeit het niet terug, wat olie wel doet. We 

genieten van de narcissen op Oldenaller en de reigerkolonie, waar af en aan gevlogen wordt. 

Groen-blauwe eierschalen liggen op de grond. Op de wilgenkatjes vliegen hommels en we 
leren dat dit alleen grote, dikke koninginnen zijn, die de winter overleven. Gerard vertelt over 

de tabaksindustrie rond Nijkerk en Michiel weet heel wat leuke aanvullingen te vertellen. Bij 

Salentijn bekijken we een duiventil en leren we over de gebruiken hierbij.  

Al met al een leerzame en gezellige excursie. 
Anne-Marie Fondse 

  



 
  

 
  

Vroege vogelexcursie op Oldenaller, zaterdag 19 maart. 
 
Om half zeven op die koude zaterdagmorgen verzamelden zes KNNV leden zich op de 
parkeerplaats van Oldenaller om te gaan kijken naar het vogelleven in dit mooie gebied. 

In de hoge beuken en eiken langs de oprijlaan was de activiteit van boomklevers en 

boomkruipers duidelijk te zien en te horen. Ook was er veel activiteit van houtduiven en van 

holenduiven rond het huis Oldenaller. Op de weilanden in de omgeving waren geen kieviten 
of andere weidevogels te zien, wel liepen hier en daar hazen rond. Er vlogen voortdurend 

blauwe reigers over die hoog in de bomen aan het nestelen waren. In de vijvers bij het huis 

grote groepen wilde eenden, met name woerden. We namen aan dat de bijbehorende 

vrouwtjes al aan het broeden waren. We vervolgden onze wandeling in het gebied aan de 
oostkant van de Putterweg. Hier hoorden we het geluid van spechten, de grote bonte specht en 

de kleine bonte specht. Van de kleine bonte specht hebben we zowel mannetje (rode kop) als 

vrouwtje duidelijk kunnen zien. Ook zagen we hoog in een boom een appelvink, 

waarschijnlijk vlogen er een aantal van deze soort rond. Wat later werd het duidelijke geluid 
van een goudvink gehoord. In totaal hebben we vijfendertig vogelsoorten waargenomen.  

De laatste jaren zijn de paden door dit gebied nogal gewijzigd; er is hier nu een fraaie 



rondwandeling te maken. We waren het er volledig over eens dat op een later moment, in 
april, mei of juni een (vroege) vogelexcursie met dan aanwezige zomervogels heel interessant 

zal zijn. 

Hans Fondse 

 
  

 
  

Verslag van de wandeling van 9 maart 2016. 
 
We gaan een gedeelte van het Oldenallerpad lopen. Er zijn 20 deelnemers, 10 KNNV leden en 
10 wandelaars die de aankondiging in verschillende kranten hebben gelezen. 

Na enige uitleg bij de waterbron (een artesische put), bij kasteel de Oldenaller en de 

boomgaard zien we wat verder in het bos blauwe reigernesten die bewoond zijn! 

Ook zien we stinzenplanten. Via een weg uit 1900 vervolgen we de route. De paden zijn soms 



nat, maar de korte route is goed te doen. Aan het eind komen we bij de vistrap in de 
Schuitenbeek. Het was een mooie wandeling waar natuur en cultuur samengaan.  

Marian de Keijzer. 

 
  

 
  



Excursie naar het Engelse Werk - donderdag 25 februari 
 

 
Met 12 KNNV-ers brengen we een bezoek aan het Engelse Werk in Zwolle. Wat een prachtig 

oud park is dat! En dat klopt ook wel, want het oudste gedeelte, het zogenaamde ‘Nieuwe 

Werk’ is al rond 1830 aangelegd in de romantische Engelse landschapsstijl. Tussen de oude 

bomen bloeien flink wat sneeuwklokjes en ook de holwortel laat zijn eerste bloemetjes al 
zien. We ruiken aan het blad van daslook. De intense uiengeur bevestigt de naam. Via het 

Spoolderbos, dat als waterwingebied fungeert, lopen we langs de Willemsvaart, door de 

buurtschap Spoolde. Deze vaart is begin 19e eeuw gegraven als waterverbinding tussen de 

IJssel en de grachten van Zwolle. Om het hoogteverschil van de IJssel en het water in de 
grachten te overbruggen zijn de katerveersluizen aangelegd. Een schilderachtige plek! In de 

slootjes komen lidrus en waterweegbree al op. Een kreet, het speenkruid bloeit al. De lente is 

in aantocht. De Spoolderberg was vroeger een heilige berg, waar de Saksen vergaderden. 

Later kwam er een bastion, als verdedigingslinie tussen Zwolle en het Katerveer. Het 
Katerveer was een veerdienst op de IJssel, die Overijssel met Gelderland verbond. De 

geschiedenis hiervan gaat terug tot de 10e eeuw. De veerdienst stopte met de komst van de 

Oude IJsselbrug in 1930. Een statig wit huis ‘Het Katerveerhuis’ markeert de plek en dit is 

een rijksmonument. Na de wandeling waarin natuur en cultuur hand in hand gaan, drinken we 
gezellig met elkaar nog iets in de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ met een prachtig uitzicht op 

de IJssel en uiterwaarden. 

 
Anne-Marie Fondse 



Klapeksterexcursie - zondag 21 februari 
  

 
Zondagmorgen 9.30 uur. Waar ben ik aan begonnen? Het regent. Dat is geen verrassing, want 
geheel volgens de voorspellingen. Ik ben op de verzamelplaats in Harderwijk. Er komt 

niemand opdagen. Begrijpelijk, want wie gaat er nu in de regen klapeksters kijken?  

9.45 uur verzamelplaats Ermelo. Harry, een nieuw lid uit Rotterdam (!) en regelmatig in onze 

regio aanwezig, is enthousiast geworden door de lezing van donderdag en staat klaar om mee 
te gaan. Mooi ! In ieder geval één deelnemer, denk ik. 

Om 10.00 uur bij de schaapskooi blijken er naast onze excursieleiders Paul en Loes van der 

Poel toch 6 enthousiastelingen te zijn die de regen willen trotseren. Allemaal hebben ze het 

"klapekster-virus" na de lezing van Paul. 
Na ongeveer een klein kwartier wordt het droog en blijft het droog. Haha, dat gaat goed! 

We spotten al snel de eerste klapekster, een juveniele vogel, die mooi te zien is door de kijker 

en vooral door de telescoop. Hij vliegt op en laat ons 2x zien hoe een klapekster bidt. Om ons 

heen stijgen veldleeuweriken zingend op en uit de plassen op de heide vliegen ongeveer 20 
watersnippen weg. Leuke waarneming. 

Tijdens de wandeling worden diverse prooien van de klapekster aangewezen. Een 

aardhommel, een juveniele zandhagedis (die er al vanaf half januari hangt) en een 

driehoornmestkever. Allemaal met kracht gespietst op takjes. Geen leuk einde voor deze 
beestjes, maar de klapekster wil ook eten. 

Aan de andere kant van de hei zien we een volwassen klapekster, een beetje verscholen in de 

luwte van een vliegden. Door de telescoop kijken we of hij een braakbal produceert, maar dat 

nemen we niet waar. 
Terug bij de schaapskooi zien we nog fraai een torenvalk met prooi en zien we de eerste 

klapekster nog even terug, mooi laag op een heidepol. Het was een zeer geslaagde excursie 

die we afsluiten met koffie in de Schaapskooi. 



 

 
Dick Dooyewaard 



Amfibieënafzetting 2016 
  

 
De afzetting voor het opvangen in emmers van padden, kikkers en salamanders is geplaatst op 

dinsdag 16 februari. Omdat het die nacht stevig gevroren had (7 graden onder nul!) was met 

name het wegharken van blad en het verwijderen van losse takken buitengewoon lastig. Het 
ingraven van emmers ging wat gemakkelijker, maar aansluitend maken met losse aarde was 

niet goed mogelijk. Dat het niet voor honderd procent goed was betekent geen probleem 

omdat de eerste dagen met vorst geen amfibieën op weg gaan naar de vijver bij Leuvenum. 

De Gemeente Ermelo had ons voorzien van ruim voldoende paaltjes en extra rollen gaas. 
Voor de medewerkers (helaas dit keer maar vijf) was de start van de activiteiten erg koud, 

gelukkig gaf de zon later wat warmte. Om twaalf uur was het werk klaar; het rooster start 

zaterdag 20 februari. Alle medewerkers hartelijk dank voor hun inzet, alle overzetters bij 

voorbaat dank voor hun medewerking. 

 
Hans Fondse 

  



  

Vogelexcursie 'Rondje Randmeer' - zaterdag 23 januari 
 

 
Met zeven deelnemers vertrokken we om negen uur vanuit Harderwijk met erg mooi weer om 
deze keer een volledige ronde om het Veluwemeer te gaan maken. 

Op het water waren nog grote gebieden met een laagje ijs bedekt wat betekende dat de veel 

watervogels zich in de open gebieden bevonden. Op vijf plaatsen hebben we stilgestaan om de 

vogels te bekijken. 
1. De “Kapiteinshut” bij het begin van de Strandgaperweg. 

Hier zagen we veel meerkoeten en ook enkele paren dodaarzen. De merkwaardige roep van 

een waterral werd gehoord en ook de roep van een ijsvogel. Deze laatste werd door enkelen 

even gezien. 
2. Het vogelscherm bij de plas aan het eind van de Strandgaperweg (zie foto). 

Een deel van de plas was nog met ijs bedekt. Hier hebben we grote groepen slobeenden en 

krakeenden gezien. Op de weilanden veel ganzen (kolganzen, grauwe ganzen en 

brandganzen) en groepen kieviten en goudplevieren.  
3. De St. Ludgerus ruïne (bij Doornspijk) 

Op het Veluwemeer zagen we op grote afstand veel kleine zwanen. We liepen traditioneel een 

stuk over de oude kerkdijk om de grote groepen kieviten en goudplevieren op de weilanden 

duidelijk te zien.  
4. Polsmaten 

Het Veluwemeer was hier buitengewoon vogelrijk: zeer veel kleine zwanen, enkele wilde 

zwanen, grote zaagbekken, brilduikers, pijlstaarten en groepen nonnetjes. Ook hier hoorden 

we de roep van een waterral. 
5. Vogelkijktoren bij de monding van de Hierdense beek. 

Zoals op het hele Veluwemeer ook hier honderden kleine zwanen en enkele families van de 

wilde zwaan. Bij deze excursie hebben we gezien dat het Veluwemeer in deze tijd bijzonder 

rijk is aan watervogels, wat betreft het aantal soorten als het aantal vogels. 
Omdat wij globaal ons “rondje randmeer” hadden voltooid beëindigden we hier de geslaagde 



vogel (en ook wel paddenstoelen) excursie. 

 
Hans Fondse 

  

Zoeken naar eitjes als speldenknopjes in een sleedoornstruik - donderdag 

14 januari 
 

Ondersteund door Sicco Ens, één van de bij de Vlinderstichting werkzame 
sleedoornpagekenners, ging een vijftal leden van onze Vlinderwerkgroep op 14 januari op 

zoek naar eitjes van de sleedoornpage. Het is bepaald geen sinecure de minuscule eitjes op te 

sporen, die het vlindervrouwtje aan het eind van de zomer heeft afgezet op de takken van een 

sleedoornstruik. Vorig jaar hadden we aan de zuidrand van het dorp Nunspeet 10 eitjes 
gevonden en dus waren we heel benieuwd of we deze keer er hier net zoveel of meer zouden 

vinden. Omdat de buienradar had aangegeven dat het in de namiddag een aantal uren droog 

zou blijven, gingen we vol goede moede van start. En al na enkele minuten had Sicco er 

eentje in het vizier. Hoe zes paar ogen ook de takjes van de kale struiken in de groenstrook 
aan alle kanten bekeken voorlopig bleef het bij dat ene eitje. Dat wil zeggen, inmiddels was er 

wel een aantal eitjes van de blauwrandspanner gevonden. Deze eitjes van een nachtvlinder 

lijken behoorlijk veel op die van de sleedoornpage, maar met behulp van een loep zijn ze goed 

te onderscheiden. Pas na een half uur intensief speurwerk werd het volgende 
sleedoornpageproduct gevonden. Toen de hele strook was afgelopen bleken er in totaal 9 te 

zijn gelokaliseerd. Op die plekken werd aan het takje een touwtje aangebracht om ze terug te 

kunnen vinden. Zeker ook het vermelden waard is de vondst van een eitje van de meidoornuil. 

Eindstand daardoor: 9 – 7 – 1. 
Omdat de winterkou behoorlijk in de botten was geslopen werden in een plaatselijk 

horecabedrijf de verkleumde ledematen opgewarmd met een hete kop chocolademelk of thee. 

Enkele diehards hebben daarna ook nog een stukje Veluwemeerkust bezocht, maar eigenlijk 

werd het toen al te donker om daar nog succes te boeken.  



 

 
De eitjes van de blauwrandspanner (links), van de sleedoornpage (midden) en van de 
meidoornuil (rechts). 

 

Landschapsbeheer - zaterdag 9 januari 2016 

 

 



Op de eerste werkdag van 2016 moesten we iets verder van huis. Zo’n 13 kilometer vanaf ons 
verzamelpunt aan de Groeneweg in Ermelo vertrokken om kwart voor negen ruim 20 

vrijwilligers naar de Tintelersteeg, in het gebied tussen Nijkerk en Putten. Het was een mooie 

winterdag, waarbij de temperatuur gelukkig weer eens normaal was voor de tijd van het jaar. 

Dat gebied vormt een prachtig natuur/cultuurlandschap met veel houtwallen en een 
afwisseling van landbouwgronden, bos en natte heidevelden. Ik wandel daar ook regelmatig 

en je proeft er nog de sfeer van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Veel van de landerijen 

vallen onder het beheer van het landgoed Oldenaller. 

 
We hadden dit keer een leuke klus: het snoeien van een rij van zo’n 70 knotwilgen. Gelukkig 

hoefden we maar de helft (om en om) te knotten. Ten behoeve van de vogelstand (vluchtplek 

en nestelen) wilde de beheerder niet dat de hele rij werd gesnoeid. Doordat het al enige tijd 

geleden was dat hier onderhoud was gepleegd waren de wilgen flink uitgelopen. 

 
Veel takken waren behoorlijk dik en vaak wel zo’n meter of drie lang. Het was goed opletten 
om geen tak op je hoofd te krijgen, vooral als je geen helm ophad. We hadden maar de 

beschikking over één motorzaag, waardoor we veel dikke takken met de handzaag of 

snoeischaar te lijf moesten gaan. 

  



Maar we zijn niet voor een kleintje vervaard en door dat handzagen gebruik je weer eens 
andere spieren dan normaal. Naast een zaagploeg hadden we ook een verzamelploeg, die de 

afgezaagde takken voor verdere verwerking op rijen legde na ze soms uit het naastgelegen 

slootje te hebben gevist. Tegen twaalf uur konden we tevreden terugkijken op ons werk. We 

hadden ruim de helft, ongeveer 20 bomen geknot. Aan een deel daarvan zaten nog dikke 
takken die een volgende keer met behulp van de kettingzaag, evenals de rest van de rij geknot 

kunnen worden. De beheerder complimenteerde ons na afloop met het resultaat en vond dat 

we wel een appelflap of rondo verdiend hadden. 

Cees Doets 

Nieuwjaarswandeling - zaterdag 2 januari 2016 
 

 
Foto’s: Gerrie de Gooijer 

Het is altijd een verrassing waar we heen gaan met de traditionele nieuwjaar wandeling. We 

weten dat Carla en Ton dit altijd op een bijzondere manier weten te organiseren.  

De opkomst was goed en we konden meteen de auto’s indelen om onze reis aan te vangen: dit 

keer naar Baarn. We zouden een Koninklijke wandeling gaan maken. We parkeerden onze 
auto’s bij het restaurant “De Generaal”. 

Uitstappen, wandelen en vechten met de natuurelementen. Iets ongemakkelijk strekten we de 

benen en ja hoor de eerste druppen vielen als dauwdruppels naar beneden. Direct werd de 

regenuitrusting tevoorschijn getoverd. 
Wat vreemd en nieuwsgierig liepen we langs onze uitrusting heen. Paraplu’s met stormgaten 

en met kapot gewaaide baleinen in alle soorten en maten. Grote en kleine capes, hoeden en 

hoedjes en zo gingen we de strijd aan met een zeer bijzonder weertype “miezerregen”. Het 

woord zegt het al: het is eigenlijk niets…. 
De tocht was prachtig, oer landschap, open- en heuvelachtige gebieden, smalle paden maar 

ook bossen die aangelegd waren. Gezellig praten met die en gene en kijken naar de natuur, zo 

vervolgden we onze weg. 

Langs het koninklijk paleis Soesdijk: de meesten kenden het van de tv, maar nu vlakbij en de 
rododendrons stonden er nog. Je weet wel, daar waar alle goed bedoelde rotzooi achter 



gegooid werd. 

   
     Paleis Soestdijk 
Halverwege de tocht koffiedrinken buiten, onder de waranda. Na één minuut: Ton: “ er 

ontbreken twee mensen, Annemarie en Hans. Wanneer hebben we die voor het laatst gezien?” 

Carla, zoeken en teruglopen …. Ton stond als een ware generaal alle mogelijkheden af te 

tasten om verbinding te leggen met de twee verdwaalden. Later bleek dat beiden op het laatste 
moment van groep gewisseld waren en nu achter een groep liepen met een hondje. Hans : 

“maar die hadden we toch niet mee?” Inmiddels waren de moderne smartphones ingezet om 

via de website van het KNNV het 06 nummer van Annemarie op te zoeken. Gelukkig waren 

ze nog in de buurt en al spoedig kon de hereniging met de goede groep plaats vinden. Na een 
prachtige tocht en veel villa’s van rijke kooplieden uit Amsterdam kwamen we weer in Baarn 

aan. 

Het napraten deden we in de koninklijke wachtkamer van De Generaal*  

“Beliefde het koningin Wilhelmina of Emma met de trein van Soestdijk naar Utrecht te 
reizen, dan zorgde de machinist dat de wagon exact voor de deur van de koninklijke 

wachtkamer van het Baarnse stationnetje tot stilstand kwam. Hare Hoogheid hoefde zo maar 

een paar stappen over het perron te zetten. In 1947 werd het boemeltje Baarn-Utrecht 

opgeheven.” Gelukkig hebben wij wat meer stappen mogen zetten in het landschap. 
Uiteindelijk viel de miezerregen mee en het laatste stuk was zelfs droog. Kortom het was een 

prachtige koninklijke wandeling door natuur en rustige gebieden. We zijn gezegend dat we dit 

zo met elkaar kunnen beleven in alle vrijheid. Kortom Carla en Ton bedankt voor jullie inzet 

en gezelligheid! Ook de andere wandelaars bedankt voor de gezelligheid en vriendelijkheid .  
Het was echt, een ont-moeten in het nieuwejaar. 

Een wandelaar, Wiebe de Groot. 

  

*De Generaal verwijst oorspronkelijk naar Van Heutsz, ooit oorlogsheld, later fout vanwege 
zijn optreden in Atjeh. Het eethuis tooit zich daarom liever met de beeltenis van die andere 

generaal, hoewel ook niet geheel onomstreden: Napoleon. 
 


