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 Verslag vogelexcursie “rondje Ermelose heide” op zaterdag 23 december 2017. 

Om negen uur vertrokken we vanaf de Schaapskooi bij de Drieërweg Ermelo. We liepen eerst 

over het fietspad naar de kruising met de weg naar Apeldoorn. Omdat vorige jaren in die 

omgeving in de winter daar steeds een Klapekster werd gezien hebben we heel goed gekeken 

of die ook nu waarneembaar was. Een rondvliegende vogel daar bleek een mannetje 

torenvalk te zijn. Helaas geen Klapekster. Het is daarom goed dat daarvoor een herkansing is 

op zondag 18 februari o.l.v. Paul en Loes van de Poel. Hun Klapeksterexcursie was altijd heel 

succesvol! Het aantal vogels was nu door de koude en harde wind ook maar heel beperkt. Dit 

werd goedgemaakt door het mooie beeld van de schaapskudde op de winterse heide. De 

herder, dit weekend van elders, wilde graag een praatje met ons maken over het hoeden van 

de schaapskudde met behulp van twee collies. Opvallend was het hoe nauwkeurig deze 

honden (fluit)kommando’s  gehoorzamen. Bijzonder om in deze tijd dit oude en eenzame 

beroep te zien. Om twaalf uur waren we weer bij de Schaapskooi terug en was de excursie 

beëindigd.  

Hans Fondse 

    

 
 

 



 

 Verslag van de paddenstoelenexcursie bij het Ronde huis op 11 november 2017. 

We begonnen onze tocht met een beetje regen, maar spoedig werd het weer droog. Zeven 

deelnemers waren er voor deze wandeling. We vonden o.a. 4 soorten trilzwammen; een 

gewone heksenboleet (heel groot); draadknotszwammen; narcisamaniet en gele ringboleet. 

Aan het einde van de route gekomen hoorden we jachthoorngeschal: er vertrok een excursie 

onder leiding van een SBB-boswachter vanaf de parkeerplek. 

Annemarie Kooistra 

 
  

       

                                  een waaiertje.         

Verslag van de paddenstoelenexcursie op 28 oktober 2017 
Er waren 18 deelnemers voor deze wandeling in het Speulder  en Sprielderbos.                 

Tijdens het grootste gedeelte van de excursie bleef het gelukkig droog, pas aan het eind van 

de wandeling begon het te regenen.                                                         

We zagen nog heel wat soorten                                                                    

Enkele hiervan waren: houtknotszwammen (ook wel dodemansvingers genoemd), 

goudvinkzwammen, roodgerande houtzwammen en trechtercantharellen.                          

Ook de kostgangerboleet werd gevonden.                                                                                    

Voor de verschillende fotografen was er genoeg keus. 

Annemarie Kooistra 



 

     

op de foto's: Annemarie geeft uitleg, en dodemansvingers 

 

 

 Verslag vogelexcursies zondag 15 oktober 

Met zes belangstellenden startten we de voettocht om kwart voor twee vanaf het Putter 

stoomgemaal in de richting van Nulde. Grote aantallen kieviten waren hier op de Delta 

Schuitenbeek aanwezig. Ook aantallen krakeenden en wilde eenden zwommen er rond. Iets 

verder meenden we de kleine geoorde fuut te zien (die we hier deze zomer vaker zagen). Het 

ontbreken van het opvallende rode oog bracht ons aan het twijfelen. Op het weiland zagen we 

een watersnip en na enig zoeken met de telescoop hebben we er totaal zes waargenomen. 

Best veel voor een rode lijst soort. Op de wat drogere stukken weiland veel grauwe ganzen. 

We stopten de excursie om half vijf. 

Hans Fondse 

  

 Verslag vogelexcursie zaterdag 23 september 
Het was de bedoeling om de excursie te houden op Tholen maar de excursie is toch een halve 

dagexcursie geworden in de Flevopolder. De oorzaak was een weeralarm door mist (code 

geel) in de ochtend en ook het kleine aantal deelnemers. 

We startten om kwart over acht in de Giesenhut in het Harderbroek. Boven de plas was de 

mist totaal verdwenen en waren vele honderden eenden duidelijk te zien. Met name 

honderden Tafeleenden en Kuifeenden bij elkaar in grote groepen. Ook Slobeenden en 

Krakeenden in eclipskleed hier en daar te herkennen. Ook hoorden en zagen we groepen 

Baardmannetjes in het riet. Vooral toen we terugliepen waren deze fraaie vogels met 

tientallen door de zon beschenen mooi te zien en te fotograferen. 

We vervolgden de excursie bij de “strandgaperplas” dicht bij Dorhout-Mees. Ook hier grote 

aantallen eenden en hoorden we duidelijk het fluitgeluid van Smienten. Zoekend met de 



telescoop zagen we dat de meesten in onherkenbaar eclipskleed waren, totdat we in de 

smientengroep een enkele in de zomerkleed zagen. 

Tenslotte gingen we naar de Kapteinshut, aan de andere kant van de strandgaperweg. Tot 

onze verbazing grote aantallen Krooneenden (zeker meer dan vijftig!) goed herkenbare 

mannetjes met de felrode snavel. Heel duidelijk dat deze fraaie eenden hier tegenwoordig 

verblijven in de ruiperiode. Sommige mannetjes zonder rode kopveren, sommige met rode 

kopveren en sommige met een rood “punkkapsel” van rechtopstaande rode kopveertjes. Het 

pad door dit broekbosgebied van 1,5 km. is door Natuurmonumenten “Krooneendenroute” 

genoemd. De terugweg was zeer nat en leverde natte voeten op. Op dit pad zijn kaplaarzen bij 

nat weer aan het eind van het vlonderpad voorlopig nog nodig. Om kwart voor twaalf stopten 

we de excursie die begon met dichte mist en eindigde met fraai nazomerweer. 

Hans Fondse 

     

 Verslag van de paddenstoelenexcursie van 20 september 2017. 
Deze excursie werd gehouden in het Koopmansbos, een onderdeel van het Leuvenums bos. 

Met aangenaam weer namen 18 personen deel aan deze excursie. 

Er werden voor deze tijd van het jaar veel soorten gevonden; wel 60 soorten. 

Enkele van deze soorten waren: spitsschubbige parasolzwam, gekraagde aardster, witte 

kluifzwam, 

Gestreept nestzwammetje, beukenridderzwam en sparrenveertje en niet te vergeten de 

vliegenzwam en het eekhoorntjesbrood. 

Annemarie Kooistra 



     

 
 foto's Volkert Bakker: gekraagde aardster en roodsteelfluweelboleet  

 

 Verslag van de excursie naar de Renderklippen op 31 augustus 2017 

Met zijn tienen maakten we een excursie naar de Renderklippen bij Heerde. Ik had gehoord 

dat daar het uitzicht over de bloeiende heide fantastisch moest zijn vanwege het 

heuvelachtige terrein. Helaas was de heide al een klein beetje over het hoogtepunt van bloei 

heen. Toch viel er nog veel te genieten. De Renderklippen zijn ontstaan in de middeleeuwen 

toen door boskap en intensieve landbouw op de Veluwe zandverstuivingen ontstonden. De 

Renderklippen zijn stuifduinen uit deze tijd en de naam betekent: op en neer gaande heuvels. 

We beginnen de wandeling bij de schaapskooi van waaruit de herder met zijn schapen over 

de heide trekt, om de heide vrij te houden van gras. Er is ook een informatiecentrum, waar we 

meer te weten komen over de schaapskudde en het natuurgebied de Renderklippen. Ook is er 

een uitkijktoren, van waaruit het gebied nog verder te overzien is. We wandelen dwars over 

de heide richting de nabijgelegen sprengen van de drie Horsthoekerbeken. Deze zijn in het 

derde kwart van de 17e eeuw gegraven voor het aandrijven van molens. Deze sprengen zijn 

redelijk goed bewaard gebleven en zijn uit cultuurhistorisch oogpunt interessant. Op de 

oevers groeit dubbelloofvaren. Via de heide lopen we terug, waar we vlakbij de parkeerplaats 

nog wat napraten en genieten van softijs op het terras van uitspanning De Schaapskooi. 

Anne-Marie Fondse  

  



       

  

    

 Verslag van een Nachtvlinderconcert op de hei 

Dat op 25 augustus 2017 het openluchtconcert bij kasteel Groevenbeek deze keer samen viel 

met de Nationale Nachtvlindernacht bleek geen enkel probleem te zijn. Hooguit wat meer 

geparkeerde auto's langs de toegangsweg aan de zuidkant van de Groevenbeekse hei. Bij tijd 

en wijle werden wat muziekflarden opgevangen tijdens de vlinderactiviteit aan de rand van 

de hei, maar dat kon de feestvreugde alleen maar verhogen. Met een 20-tal geïnteresseerden 

voor deze nachtvlinderinventarisatie was de organiserende Vlinderwerkgroep dik tevreden.  

Even na half tien was door nachtvlinderspecialist Martin Scheper lamp en laken in 

gereedheid gebracht. Al snel nadat de eerste stralen het stukje hei verlichtten dienden de 

eerste vlinders zich aan. Toen tegen het middernachtelijk uur de balans kon worden 

opgemaakt werd duidelijk, dat zo’n 50 soorten macrovlinders waargenomen waren, zoals 

zwarte c-uil, Agaatvlinder, bleke eenstaart, rozenblaadje, appeltak, bonte worteluil en nog 

vele andere soorten. Zoals gebruikelijk hadden we enkele uren voor zonsondergang enkele 

bomen van een geurend zoet mengsel voorzien. Tijdens het 'rondje smeer', zoals we onze 

wandeling langs deze bomen plegen te noemen, bleken met name huismoeders (een groep 

nachtvlinders met opvallend gele ondervleugels) en piramidevlinders (fors qua formaat en net 



als de huismoeders  ingedeeld bij de omvangrijke familie 'uilen') op de aanlokkelijke zoetstof 

te zijn afgekomen. De piramidevlinders wonnen het met 22 tegen 21 nipt van de 

huismoeders. Nog één andere bijzondere uilensoort troffen we aan op het smeersel. Dit 

exemplaar met afgesleten bovenvleugels viel nauwelijks van de piramidevlinders te 

onderscheiden. De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat Martin onmiddellijk door had dat we 

hier toch echt met een andere soort van doen hadden. Een glimp van de kenmerkende rode 

ondervleugels waren voor hem voldoende het karmozijnrood weeskind te herkennen. Hierin 

ontpopte zich in hem toch weer de echte expert.  

Tijdens het inventarisatierondje waren ook de vogeluilen opvallend actief want de bosuil liet 

via zijn karakteristieke roep duidelijk horen dat we ons in zijn domein bevonden.  

Tegen middernacht werd de sterke afkoeling niet alleen voelbaar, maar ook zichtbaar door de 

nevelslierten die over de hei trokken. We zijn nog wel even door gegaan, maar deze 

omstandigheid betekende, dat nieuwe vlinders zich nog maar mondjesmaat op het laken 

vertoonden. Om 01.00 uur werd dan ook besloten de inventarisatie te beëindigen. Met het 

gevoel een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan de Nationale Nachtvlindernacht ging 

een ieder zijns weegs.  

Harm Werners 

     

  

       

    karmozijnrood weeskind (foto Harm Werners) 



    

     foto Roel Pannekoek 

Verslag van de Wandeling op 9 augustus 2017 
Woensdagmiddag 9 augustus jl. hebben we met 6 KNNVers op het Speulderveld gewandeld 

in ideale weersomstandigheden. De heide bloeide prachtig en uitbundig. Ik heb info gegeven 

over het gebied. Op het natte heidegebied hebben we o.a. klokjesgentiaan, zonnedauw, 

graafwespen, trechterspinnen, gentiaanblauwtjes en een wespspin in haar web gezien. 

Het was een mooie interessante wandeling. 

Marian de Keijzer.  

 

 
wespspin   



             

                                                              zonnedauw 

 Verslag van de excursie naar Stoutenburg op 8 juli 2017 

Met een klein groepje van 5 deelnemers lopen we een groot deel van het klompenpad bij 

Stoutenburg. Hiervoor is gekozen omdat dit pad ook langs  de nieuwe natuur van De 

Schammer en Bloeidaal gaat. Bij de Schammer wijken we even af voor een stuk met een 

vlonder dat onderdeel is van de Vensterwandeling. Buitengewoon de moeite waard. In deze 

nieuwe natuur zijn  de beken weer meanderend gemaakt en is het maaiveld verlaagd en 

vernat. Het resultaat mag er zijn. In de Schammer is voedselrijke grond uitgegraven tot op de 

schrale bodem, waardoor een zeldzame vegetatie met blauwe knoop en Spaanse ruiter is 

ontstaan. De Spaanse ruiter hebben we helaas niet gevonden. Bloeidaal konden we slechts 

langslopen, maar ook dit stuk ziet er veel belovend uit. Het was prachtig weer dus ook 

vlinders als kleine vuurvlinder en landkaartje laten zich zien. Na De Schammer en Bloeidaal 

lopen we het klompenpad verder langs de Barneveldsche Beek, maar eerst drinken we koffie 

met werkelijk verrukkelijke citroentaart in Landwinkel De Kopermolen. Hier is veel lekkers 

van eigen boerderij en aan streekproducten te koop, dat we helaas in onze rugzak niet kunnen 

meenemen. De route langs de beek is prachtig met veel weidebeekjuffers, mannetjes prachtig 

glanzend blauw en de vrouwtjes groen. We vinden opvallende gele bloemen, wat later gele 

ogentroost blijkt te zijn. Een niet alledaags verschijning! Heel mooi in de beek ook een 

echtpaar knobbelzwaan met jongen. Als toegift lopen we nog langs kasteel Stoutenburg. Al 

met al een prachtige wandeling, die ook weer voor herhaling vatbaar is. 

Anne-Marie Fondse 



 

   

        

Verslag van de excursie naar de Wieden op 8 juni 2017 
Een flink aantal natuurliefhebbers had zich aangemeld voor deze excursie naar de Wieden. Er 

was zelfs een vrije dag voor opgenomen. Ook vlinderliefhebbers waren op deze 

plantenexcursie volop aanwezig. We combineerden het Veenweidepad en een deel van het 

Kiersche Wijde pad tot een wandeling van ongeveer 7 km. Veel langer moest het ook niet 

zijn, want met heel veel interessants te zien,  

schoot het niet erg op. 

Het eerste deel, het Kiersche Wijde pad, is een afwisselende wandeling met weiland, sloten, 

open water en elzenbroekbos. De vlinderliefhebbers halen hun hart op aan de vele motjes die 

op de brandnetels voorkomen.  

Het tweede deel, het Veenweidepad, bestond meer uit rechte paden langs voormalige 

trekgaten. Hier zeer fraaie hooilandjes met veel orchideeën, (vleeskleurige? en gevlekte riet 

orchis). Verder o.a. grote ratelaar, moerasrolklaver, kattenstaart, gewone wederik, kleine 

lisdodde, scherpe boterbloem, poelruit, kale jonker en moerasspirea. De echte koekoeksbloem 

is al uitgebloeid. Ook de vlinders en libellen beginnen nu te vliegen.  

Als lijst van waarnemingen wat vlinders, rupsen en libellen betreft, kreeg ik van Dick 

Dooyewaard de volgende lijst toegestuurd: 



Geoogde spanner, tweevlekspanner, gerande spanner, bruine eenstaart, sneeuwwitte 

vedermot, brandnetelbladroller (onzeker), waterleliemot, egelskopmot, 

geelbandlangsprietmot, rups van grote beer, rups van donsvlinder, gevlekte witsnuitlibel, 

glassnijder, viervlek libel, gewone oeverlibel, smaragdlibel, variabele waterjuffer, lantaarntje, 

azuurwaterjuffer.  

Na afloop klonk volop het verzoek: “Volgend jaar weer”.  

Anne-Marie Fondse 

   

 Egelskopmot 

                                                                                                                               

Cursus Grassen op 1 juli 2017 
Op 1 juli hebben we ons met twintig deelnemers verdiept in de grassen. Naast leden van onze 

afdeling waren er deelnemers uit het hele land op afgekomen. Van Rosmalen tot Groningen, 

het bericht verspreidde zich als en olievlek. We moesten zelfs een wachtlijst maken. ‘s 

Morgens verdiepten we ons in de theorie, waar Arie van den Bremer zich uitermate goed op 

voorbereid had. Aan de hand van vele voorbeelden, zowel aan de hand van een PowerPoint 

presentatie als met levend materiaal, bestudeerden we de kenmerken van grassen, 

cypergrassen en russen. De hand-out hierbij werkte heel prettig. De ruimte in Het Pakhuis 

werd alom geprezen: praktische tafels met plastic zeil opgesteld in Carrevorm, koffie en thee, 

beamer, laptop en witte muur om op te projecteren, het is allemaal even praktisch. Precies op 

schema vertrokken we om 12.30 uur naar het excursiegebied in het Harderbos. Hier ging de 

uitleg verder. Verschil tussen kweek en Engels raaigras, fioringras met worteluitlopers, 

bermzegge, uitgebloeide vossenstaart naast timothee. Al met al een fijne en leerzame dag. 

Anne-Marie Fondse 



 
 

 
  

 Excursie naar Tongeren op 23 mei 2017 

Met maar 4 deelnemers maakten we een mooie wandeling bij Tongeren op zoek naar de 

zevenster. Dit bijzondere plantje groeit hier op een enkele plaats in het bos. Maar dan moet je 

ze wel weten te vinden. Gelukkig hadden we de nieuwe, bij de KNNV-uitgeverij verschenen, 

Cross Bill gids van de Veluwe bij ons. Hier staat de vindplaats precies in aangegeven,  maar 

dan nog. Gelukkig heeft Ati een goed gevoel voor locatie en we waren er ooit al eens geweest 

en daardoor waren de zevensterren toch snel gevonden. Op de kaart van de Cross Bill gids is 

de plek aangegeven door een minimaal dwarslijntje van de route af. Dat moet je wel even 

opmerken! Na de zevensterren uitgebreid gefotografeerd te hebben, vervolgden we ons pad 

richting de vochtige heide. Een schitterend gebied. Midden op het pad lag een hazelworm te 

zonnen. Heel traag, prachtig te zien. Bij informatie over de hazelworm op het internet stond 

dat je hem zelden te zien krijgt en dat de kans hierop in mei het grootst is als ze op de paden 

opwarmen. Dat klopte dus precies. We vervolgden de route en zagen tussen het blad van 

vuilboomstruiken af en toe een meikever. En die vind ik zo mooi en ook die zie  je in 

tegenstelling tot vroeger niet veel meer. Al met al een fijne excursie die we met een kopje 

koffie op een mooi terras afsloten.  



Anne-Marie Fondse 

    

   

 Verre reis Vlinderwerkgroep met vleugje buitenland 
Zaterdag 3 juni zette een zevental KNNVers bij het ochtendgloren koers naar het zuidelijkste 

puntje van onze meest zuidelijke provincie. De bedoeling was naar vlinders te zoeken in het 

onder Maastricht gelegen Poppelmondedal en vier kilometer verderop te gaan kijken naar 

orchideeën  in het Belgische Petit Lanaye. Op het verzamelpunt in Kanne sloten zich nog vier 

deelnemers aan bij het excursiegroepje. 

Aanvankelijk vielen er door toedoen van een stevig briesje weinig vliegende insecten te 

bespeuren. Wel ontdekten we direct al een kluwen zwarte rupsen op brandnetel: 

dagpauwogen. En ook weldra verscheen in een korenakker tussen korenbloemen en 

klaprozen de eerste klaverspanner, een nachtvlindertje, dat gedurende de dag regelmatig 

opdook. Waardplanten (vooral witte klaver) in overvloed. Toen de eerste zonnestralen er in 

slaagden het dunner wordende wolkendek te doorklieven begon ook een algemeen 

dagvlindertje te fladderen. Her en der doken zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren op 

van het icarusblauwtje (vroeger ‘gewoon’ blauwtje genoemd). Niet lang daarna werd met 

veel enthousiasme het zeldzame bruin dikkopje bekeken. De toon was gezet en ijverig werd 

naar meer zeldzaamheden gespeurd. Van alles om ons heen werd volop genoten, maar toen 

een kakelverse koninginnenpage ons pad kruiste waren de ‘aahs’ en ‘oohs’ niet van de lucht. 

Het was een vrouwtje, dat op zoek was naar waardplanten om een eitje op af te zetten. Geen 

moment was ze in rust en voor het fotograferende deel van de excursiegangers vormde ze een 

ultieme uitdaging een redelijke opname te maken. Hare majesteit de koningin werd 

achtervolgd door een stel paparazzi. Dat pal erboven een torenvalkvrouwtje haar uiterste best 

deed een muisje te verschalken ontsnapte evenmin aan onze aandacht.  



Na het succesvolle eerste deel van de excursie volgde in het land bij onze zuiderburen een 

minstens zo interessant tweede deel. We waanden ons, verspreid over een vijftal veldjes, in 

een luilekkerland van orchideeën. Waar vind je tegenwoordig nog soorten als gevlekte, grote 

kever-, muggen- welriekende orchis, en soldaatje bij elkaar. En dat ook nog eens bloeiend en 

in behoorlijke aantallen. Het vlinderhart ging sneller kloppen toen naast het boswitje 

roodbruin gekleurde parelmoertjes opdoken. Lang werd getwijfeld of het hier ging om de 

bosparelmoer- of de veldparelmoervlinder. Stipjes op de achterrand van de bovenvleugels 

deden de balans doorslaan naar de laatste. Helaas kon er geen duidelijke foto gemaakt 

worden van de ondervleugels want dat zou elke discussie overbodig gemaakt hebben. 

Natuur in optima forma. De lange reis was het dubbel en dwars waard. 

Harm Werners 

Hieronder foto's van de Veldparelmoervlinder (HvWijngaard), de paparazzi, en de 

koninginnenpage eileggend 

                  

 

 
     

 Excursieverslag Buurserbeek en Bekendelle 21 mei 

Op deze zonnige zondagochtend vertrokken Koos, Hennie, Betty en ik uit Harderwijk om in 

Ermelo te verzamelen en dan richting het oosten van Nederland te vertrekken. In Ermelo 

aangekomen merkten we dat het zondag was. De anders zo rustige parkeerplaats stond vol 

met auto’s van kerkgangers. Hoe konden we hier nou de rest van excursiedeelnemers vinden. 

We hebben de auto maar langs de stoep van de weg geparkeerd zodat de excursiedeelnemers 

ons konden zien. Gelukkig waren Harm en Ati er nog niet, die kwamen later maar Henk was 

er al wel en gelukkig was die  goed te herkennen aangezien de kerkgangers er erg zondags uit 

zagen.  Nadat de personen over de auto’s verdeeld waren en Harm het adres had gegeven 

zodat we die in het navigatiesysteem konden zetten gingen we richting Haaksbergen.  Na 

toch nog wat zoeken kwamen we bij de Buurserbeek net buiten de bebouwde kom van 

Haaksbergen. Hier gingen we een stuk langs de beek lopen om het Bont Dikkopje te vinden. 



Ook werd er gelet op andere vlinders, rupsen, libellen en insecten. We waren nog maar net 

uitgestapt of Ati zag de eerste rupsen in een eikenboom. Vier soorten maar liefst. Ook vlogen 

hier hooibeestjes, rozenkevers en weidebeekjuffers. Verder hoorden we de wielewaal en de 

groene specht. Dat beloofde wat voor vandaag. Na een korte tijd gelopen te hebben werden 

de eerste Bonte Dikkopjes gezien. Door de fotografen werden deze prachtige vlinders op de 

foto gezet. Het eerste doel van de excursie was gehaald. Natuurlijk sprongen we niet gelijk in 

de auto om in Bekendelle de Bosbeekjuffer te gaan zoeken. Het volgende doel van deze 

excursie. Nee, we hebben hier nog wat uurtjes door gebracht want er was hier nog zoveel te 

zien. Zelfs zagen we nog prachtige zwavelzwammen. Nadat we geluncht hadden vertelde 

Harm dat we niet naar Bekendelle bij Winterswijk gingen omdat we daar niet goed bij de 

beek konden komen. Maar hij en Betty hadden bij het voorbereiden van de excursie een 

andere plek gezien bij Winterswijk waar we wel dicht bij de beek konden komen.  Dus dan 

daar maar eens gaan kijken. Via Duitsland richting Winterswijk, dit was de kortste weg en 

daar bij een camping de auto neergezet. Dan via de Borkense Baan naar de beek, dit is 

een  voormalige spoorlijn die is opgeheven, waarna dit natuurgebied is geworden. De 

Borkense baan stond vol met bloeiende brem wat een prachtig gezicht was. Bij de brug over 

de beek zagen we al gelijk de Bosbeekjuffer langs de beek. Wat een prachtige juffer is dit. 

We zagen zowel de mannetjes en vrouwtjes. We zagen parende juffers en ei afzettende 

juffers. Het was mooi om het verschil te zien, ’s Ochtends zagen we de weidebeekjuffer en nu 

de bosbeekjuffer. Nadat iedereen de kans had gehad om foto’s te maken zijn we weer richting 

de auto’s gelopen. Voordat we naar huis gingen hebben we een ijsje gegeten bij de camping. 

Het was een mooie excursie met prachtig weer en dankzij Harm en Betty zijn we op twee 

prachtige plekken geweest in het oosten van Nederland.  

Michiel de Vries 

Hieronder de foto's van de Bosbeekjuffer man,  en Bont dikkopje (foto's Michiel de Vries) en 

de Buurserbeek (foto A. Vijge) 

 

 



                                     

 
                                 

    

 Verslag gewestelijke excursie Duursche Waarden 20 mei 2017 
Dit jaar werd de gewestelijke excursie georganiseerd door de afdeling Deventer en dat was 

niet toevallig. 

De afdeling viert dit jaar namelijk het 100-jarig bestaan en had in het kader van de 

jubileumactiviteiten aangeboden de excursie te organiseren 

met de IJssel als middelpunt. 

In de vroege morgenuren van de 20e mei 2017 verzamelden zich zo’n 35 leden van vijf 

afdelingen uit het Gewest IJsselstreek in het fraaie Infocentrum van Staatsbosbeheer in Den 

Nul dat in de gemeente Olst-Wijhe ligt. 

Na de feestelijke ontvangst met koffie/thee en gebak en de gebruikelijke welkomstwoorden 

met aan het einde een felicitatieapplaus van de aanwezigen, werd door een boswachter van 

Staatsbosbeheer een inleiding over het excursiegebied gehouden aan de hand van een korte 

film. 

De Duursche Waarden is een 120 hectare groot natuurgebied van Staatsbosbeheer nabij 

buurtschap Fortmond. 

Het gebied bestaat uit rivierarmen, moerassen en stukken bos in de uiterwaarden van de 

IJssel. Kortom ingrediënten genoeg voor een boeiende excursie. Om 11.00 uur begonnen we 

met enigszins zonnige weersomstandigheden en bij een rivier horende mooie wolkenluchten 



aan de excursieroute. 

Als verdere omlijsting liet een zingende grasmus zich mooi bewonderen en op één van de 

bezette ooievaarsnesten klepperde een ooievaar. 

De aanwezige specifieke flora kreeg aan het begin van de excursie van de plantenliefhebbers 

meteen de volle aandacht. 

Bij de restanten van Rijksmonument Baksteenfabriek Fortmond, waar tussen 1828 en 1976 

stenen werden gebakken, 

werden we opgewacht door Tom Dekker van de Vleermuiswerkgroep Deventer die ons in het 

veld inzicht gaf in het vleermuizenleven en de belangrijke overwinteringsplaats in de 

fabrieksrestanten, voor onder andere baardvleermuis, grootoorvleermuis en franjestaart die 

hier al vele jaren ieder jaar door de werkgroep minutieus worden geteld. 

  

  

        

We werden gadegeslagen door een slechtvalk die bijna aan het einde van de pijp een 

broedplaats heeft gekregen. 

Toch wel een kunststukje van “sociale woningbouw” zo hoog met zowaar een balkonnetje. 

Vandaar ging het verder langs de IJssel tussen fraaie meidoornstruwelen door met volop 

stroomdalflora zoals heksenmelk, kruisbladwalstro 

en wilde kruisdistel. Niet alleen de belofte in de omschrijving voor deze jubileumexcursie 

kwam uit, maar ook de weersverwachting voor 

vandaag met een enkele bui. We werden overvallen door een korte maar hevige regen-

/hagelbui met wat donderslagen en bijbehorende verlichting. 

In het veld ben je daar natuurlijk niet zo blij mee! 

Behalve de regenkleding en parapluis kwamen ook de meidoornstruwelen goed van pas om 

wat uit de wind te blijven. Het bleef gelukkig bij die ene bui. 



Na de lunchpauze aan de IJssel vervolgden we de excursie langs de boorden van de IJssel 

waar ieder kon genieten van het fraaie rivierenlandschap. 

Met een trekpontje was daarna enige zelfwerkzaamheid geboden. 

       

 
Bijzonder interessant was ook het deel van de wandeling langs een pad met zingende kleine 

karekieten, open ruimtes 

waar tal van bruine korenbouten, een vrij zeldzame libellensoort in ons land, vlogen. In de 

brandnetels genoten een bladroller, 

de prachtige oranje voorjaarsgeneratie van het landkaartje en een gerande spanner volop 

belangstelling van de fotografen. 

Het liep inmiddels tegen het einde van de excursie. Via een glad paadje door een zachthout 

ooibos 

dat in de winter helemaal onder water staat kwam het Infocentrum weer in zicht. 

Tijdens de excursie werd nog aandacht geschonken aan het Project Ruimte voor de Rivier en 

het Programma Stroomlijn dat het risico 

bij overstromingen moet verkleinen door bomen en struiken die in de stroombaan van de 

rivier staan te verwijderen.   

Zo moet een betere doorstroming van de rivieren bij hoog water ontstaan. 

Deze excursie liet zien hoe het project Ruimte voor de Rivier met aardige voorzieningen 

zoals de lange loopbrug 

en het trekpontje het fraaie uiterwaardengebied met veel natuurwaarden toegankelijk heeft 

gemaakt. 

Het is te hopen dat de overheid zich met de kaalslag in het kader van het Programma 

Stroomlijn wat weet te beheersen 

zodat de vele natuurwaarden van het uiterwaardenlandschap behouden kunnen blijven. 

Hier ligt ook een natuurbeschermende rol voor de KNNV om het meest waardevolle voor het 

voetlicht te brengen om dat doel te bereiken. 



Tenslotte wil ik namens het gewestelijk bestuur en alle deelnemers aan deze jubileumexcursie 

ter gelegenheid van het eeuwfeest van 

de afdeling Deventer met voor “elk wat wils” het bestuur van de afdeling nogmaals hartelijk 

bedanken 

voor de feestelijke ontvangst  en de uitstekende organisatie van deze boeiende excursie. 

Tjalling van der Meer. 

  

 Verslag gezamenlijke excursie op 13 mei 2017 van:  

IVN-Nijkerk, KNNV-Noordwest Veluwe, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, 

IVN-Noordwest-Veluwe, St. Natuur-en milieubescherming Putten.         

  

Hoewel het weer er niet heel erg aantrekkelijk uitzag  - bewolkt en regenachtig 

geweest/voorspeld-  kwamen er toch een kleine twintig deelnemers af op onze gezamenlijke 

activiteit. Bij de kennismaking bleek er van bijna elke vereniging wel een groepje aanwezig. 

De A. Vogeltuinen op het landgoed Zwaluwenburg in 

’t Harde lagen er nog vrijwel “bloemloos” bij, natuurlijk mede te danken aan de koude 

vriesnachten van dit voorjaar.  

Bij de wel aanwezige planten stond veel informatie, dus hier werd regelmatig even bij 

stilgestaan, vooral door de mensen van de plantenexcursie. De begeleider van de 

vogelexcursie ontdekte daar ter plaatse al zoveel vogels en vogelgeluiden, dat deze groep 

daar direct mee aan de gang ging. Tijdens zijn vlucht in de open lucht  boven de tuinen werd 

een havik waargenomen en er scharrelden merels op de grond. 

Verderop in het bos voegden zich hierbij, uiteraard meestal als eerste gesignaleerd door 

excursieleider Nico, een groot aantal andere vogels, zoals: tjiftjaf, boomklever, een grote 

bonte specht die zijn nestgat invloog, winterkoninkje, sperwer, goudhaantje in de 

naaldbomen, vuurgoudhaantje, appelvink, bonte en grauwe vliegenvanger en groene specht. 

In het weiland voor het kasteel werd dan nog de vaak niet zo populaire nijlgans 

waargenomen. Een hoeveelheid vogels dus, die zonder meer aanleiding geeft tot een goede 

herinnering aan deze excursie. De ezelsbruggetjes van Nico voor het herkennen van 

vogelgeluiden droegen daar aan bij…… 

Na afloop werd er met elkaar nog even koffie gedronken op het mooie terras bij de 

winkel/zorgboerderij.  

Zeker een aantrekkelijke omgeving om nog eens te bezoeken als in de zomer de bloemen ook 

duidelijk aanwezig zijn.  

Julie de Jong (IVN NwVeluwe) 

 

Achter de wolken schijnt de zon. Met deze hoopgevende gedachte gingen de deelnemers aan 

de gecombineerde planten- en vlinderexcursie op weg. Voor de floristen vormde deze 

omstandigheid geen enkele belemmering, maar insecten lieten zich mondjesmaat zien. De 

landschappelijke schoonheid van het landgoed stond er borg voor dat door iedereen volop 

werd genoten. De wandeltocht leidde de groep door fraaie bomenlanen. In een van de bomen 

werd een rond gat ontdekt en iemand was er van overtuigd dat in de holte een spechtengezin 

huisde. Toen er echter een spreeuw uit vloog moest deze mening bijgesteld worden.  

Onderweg werd er ook volop gediscussieerd over de juiste naam en andere 

wetenswaardigheden van de kruidenvegetatie. Naambordjes in de plantenborders verstrekten 

in veel gevallen de nodige duidelijkheid, maar waar die ontbraken kwam de deskundigheid 

van de gids goed van pas. 

Het bracht bij velen herinneringen boven uit vroeger tijd en sommigen wisten haarfijn uit te 

leggen dat veel soorten ook heden ten dage volop van nut zijn. Uiteraard niet vreemd als je 

bedenkt, dat de tuin onderdeel uitmaakt van het erfgoed van de kruidengenezer dr. Alfred 



Vogel.  

Aan het eind van de onderhoudende en leerzame wandeling piepten er zowaar enkele 

zonnestralen door het wolkendek en konden er toch een paar vlinders worden genoteerd. 

Zoals altijd hadden (Klein geaderde) witjes niet meer aanmoediging nodig.  

De excursie kreeg een verrassend staartje toen in een plantvak een kleine knabbelaar opdook. 

Een Rosse woelmuis deed zich tegoed aan de bladeren van een ruitplant (Thalictrum 

aquilegiifolium). Het beestje liet zich uitgebreid bewonderen en zorgde op die manier voor 

een onverwacht, maar passend slot.    

Harm Werners (KNNV 

NwVeluwe)                                                                                                 

Foto’s Julie de Jong/Harm Werners 

  

   

  

Verslag wandeling 10 mei 2017 
We waren blij verrast om 35 wandelaars te verwelkomen (met dank aan de PR van Jan 

Willem). De startplaats was bij de oprit van De Essenburgh. 

Het eerste gedeelte van de wandeling ging over een verharde weg maar vanaf De 

Bloemkampen liepen we over een prachtig pad naar de Kievitslanden. We hoorden veel 

vogels zingen en zagen verschillende vlinders. Anne vertelde over het kleine landgoed 

Barrebos. De groep splitste zich. Een deel ging via het bos naar de startplaats en de andere 

groep ging via landgoed Hulshorst naar de startplaats. 

We kregen veel positieve reacties en er was belangstelling voor volgende wandelingen! 

Anne en Marian.  



 
Verslag Korstmossenexcursie ’s Heeren Loo  28 april 2017  
’s Heeren Loo; zaterdagmiddag 28 april 2017, 13:30 uur. Bij het Theehuis naast de 

Opstandingkerk aan de Slangenkamp in Ermelo ontmoetten wij elkaar, zeven 

mossenliefhebbers en de excursieleider Arie van den Bremer, de schrijver van de Basisgids 

Korstmossen (samen met Leo Spier). Meteen op de verzamelplek begonnen we al met een 

Robinia waaraan Verstop-schildmos. Zo wandelden wij langs de Fokko Kortlanglaan richting 

de voormalige school. Op een beuk zagen we ook nog een mossoort, die ons allemaal wel 

bekend voorkwam. Toch wilde de naam ons nog niet meteen te buiten schieten. Dit bleek het 

Bleek Boomvorkje te zijn. Vlakbij de oude school (rijksmonument) stonden een aantal 

Noorse Esdoorns, een waar eldorado voor de Korstmossenliefhebbers. Ook de betonblokken 

langs de Wittenkamp en de muurtjes rondom de school vormden een vindplaats voor diverse 

soorten korstmossen. Op een stukje muur bij de school vonden we ook nog muurplanten, 

zoals de Tongvaren, die uit een barst in het metselwerk groeide. En op een paar plekken 

zagen we bovenop het metselwerk het Parapluutjesmos. Langs de hele route zagen wij 

korstmossen op bomen, waarbij dan de vraag opdoemde: welke boomsoort is dit? Zo vonden 

we een paar opmerkelijk soorten langs de route. Zoals bijvoorbeeld de Ginkgo en de Witte 

esdoorn (invasieve soorten, kennelijk aangeplant in het park op ’s Heeren Loo). Ook een 

aantal plantjes werden en passant gedetermineerd, zoals Daslook, Kaukasisch vergeet mij 

nietje, Kluwenhoornbloem en Bosveldkers. Onderweg naar het hertenkamp liepen we een 

stukje langs de Fokko Kortlanglaan, waar we de Zuring-rietroest vonden op een blad van een 

Zuring. Dit kersverse exemplaar werd met de loep bestudeerd en dat leidde tot diverse 

uitroepen van verbazing en verwondering over de schoonheid van de natuur. Tijdens deze 

wandeling hoorden we ook nog de Groene specht. Ook niet onvermeld mag blijven dat wij 

tijdens deze excursie stuitten op een vlinderpop n.l. van de Sigarenzakdrager - Taleporia 

tubulosa; een nimf van een Roodpootschildwants - Pentatoma rufipes; een Euraziatisch Rode 

eekhoorn – Sciurus vulgaris en een nachtvlinder genaamd Koolbandspanner – Xanthorhoe 

designata. In totaal determineerde Arie ruim 30 soorten korstmossen, 2 mossen, en samen 

determineerden wij nog 33 planten en bomen, 1 paddenstoel, 1 vogelsoort, twee vlinders, een 

eekhoorn en een wants. Moe maar voldaan arriveerden wij ruim na 16:00 uur bij het 

Theehuis, waar wij afscheid namen van Arie en waar daarna nog een consumptie werd 

genuttigd. Een zeer leerzame excursie.  

Ermelo, 2 mei 2017 

Jan Willem Jonker 



       

         

 
  

 



Verslag van de excursie naar Bronkhorst en Cortenoever 
Het doel van de excursie was het vinden van de geelster. Een bolgewasje dat juist langs de 

IJssel te vinden is. Het moet wel een goede excursie worden, want een deelnemer uit 

Rotterdam heeft zelfs een dag vrij genomen om dit met ons mee te maken. We ontmoeten 

elkaar in herberg de Gouden Leeuw waar we even een kopje koffie drinken. De sfeer is 

gezellig en we lachen veel.  Daarna op pad. 

Bronkhorst zo in het voorjaar is buitengewoon schilderachtig en gelukkig staat op de 

slotheuvel de bosgeelster nog net in bloei. Het is op het randje, want alles is zeer vroeg dit 

jaar. Onderweg naar de auto lopen we nog even over de Joods begraafplaats. Dan over met 

het pontje naar Brummen, waar we toch nog even moeten zoeken naar de uiterwaarden van 

Cortenoever. Maar dan, overal verboden toegang. De zeldzame kwartelkoning broedt hier en 

ook de aangegeven wandeling kan niet gelopen worden. We houden ons strikt aan de regels. 

Toch genieten we van het landschap en de vele bloeiende sleedoorns. En op het laatst vinden 

we toch nog, zij het zo goed als uitgebloeid, de weidegeelster. 

Anne-Marie Fondse 

  

  

 
 

 

  



Verslag Laarwandeling 12 april 
Op deze middag stond de LAARWANDELING in Garderen op het programma. . 

Een wandeling waar de nodige voorbereiding absoluut noodzakelijk was. Staatsbosbeheer 

had in haar wijsheid n.l. de markering weg gehaald.  

Gelukkig dat Marian de wandeling voorgelopen had en met wat zoeken lukte het toch om een 

fraaie route te vinden. Veel beuken en sparren in dit bos, en door de stammen lichtte de 

krentebloesem op. Dode bomen waren "versierd "met prachtig gekleurde tondelzwammen.  

Na 6 kilometer wandelen waren we weer terug bij het beginpunt en ondanks de grijze middag 

hadden de aanwezigen (7 personen) toch genoten van deze wandeling.   

Anne 

  

Verslag vroege vogelexcursie Veldwijk en ’s Heerenloo Zaterdag 18 maart  
Met tien vogelaars vertrokken we om zeven uur vanaf station Ermelo met lichte regen en 

harde wind per fiets om de vogels in dit gebied te gaan waarnemen. Kennelijk werden de 

zanglijsters met hun zang in het geheel niet gehinderd door het regenachtige weer. Vooral in 

het natuurgebied van Veldwijk, aan de noordkant van de Horsterweg, waren deze vogels op 

veel plaatsen te horen. Ook allerlei vogels als roodborst, vink, winterkoning en koolmees 

waren overal erg actief. Iets voorbij de grote begraafplaats van Veldwijk zagen en hoorden 

we een of twee raven in de hoge sparren. We vroegen ons af of deze vogels ook wel broeden 

op het landgoed Veldwijk. We zagen ook enkele buizerds, deze vogel heeft hier (of op ’s 

Heerenloo) in 2016 gebroed. We hebben in juni daarvan ook twee jongen gezien. We staken 

de Kolbaanweg over en vervolgden onze fietstocht over ’s Heerenloo. Daar hoorden we 

regelmatig het kenmerkende geluid van de tjiftjaf. 

Voor verschillende van ons de eerste keer dit jaar. Bij het hertenkamp en de kinderboerderij 

zagen we een tiental koperwieken, een vogel die we begin februari daar ook al gezien 

hadden. Misschien wel dezelfde groep. Helaas begon het na halfnegen uur harder te regenen 

waardoor we onze fietstocht versneld vervolgden. We hebben in totaal 20 vogelsoorten 

waargenomen, de gegevens zijn weer doorgezonden aan waarneming.nl. Bij het afscheid 

kregen Dick en ikzelf van een deelneemster een beschilderd ganzenei aangeboden met daarop 

een fraaie afbeelding van de meest actieve en meest gehoorde vogel van deze morgen: de 

roodborst!   

Hans Fondse 

 
  

Vogelexcursie Harderbroek en Harderbos op zaterdag 18 februari. 
We hadden deze zaterdag forse concurrentie van de KNNV werkgroep Landschapsbeheer en 



van de belangstelling voor de paddenstoelenexcursie in het Voorsterbos. Toch waren er zeven 

vogelaars die in de natuurgebieden van de Flevopolder naar de vogels (en ook de 

paddenstoelen!) wilden gaan kijken. Allereerst bezochten we het Harderbroek, waar een 

tegemoetkomende ervaren vogelaar een blauwe kiekendief had waargenomen. Ondanks ons 

speurwerk hebben we geen enkele kiekendief boven de rietlanden gezien. Wel op de plas 

grote aantallen eenden in hun fraaiste kleding. Wilde eenden, krakeenden, slobeenden, 

bergeenden, kuifeenden, tafeleenden en fraaie pijlstaarten waren in grote groepen aanwezig. 

Sommige mannetjes waren al duidelijk onder invloed van het naderende voorjaar. Geen 

wintergasten als smienten en kleine zwanen hier meer te zien. We vervolgden de excursie 

naar het Harderbos. Langs de Strandgaperweg hoorden we duidelijk een zanglijster.  Langs 

het pad naar de Kapteinshut (genoemd naar de ontwerper Sander Kaptein) zagen we 

fantastisch mooi de oplichtende rode kelkzwammen. Vanuit de vogelhut hoorden we het 

geluid van een overvliegende ijsvogel. De vogelbevolking van de plas was overeenkomstig 

aan die in het Harderbroek. Tenslotte liepen we een afstand over de weg met zicht op de 

Kievitslanden. Hier veel ganzen: kolganzen, brandganzen en rietganzen. Om half twaalf 

stopten we deze halve dag excursie. 

Hans Fondse      

    
 

 



 

Bomen- en knoppenexcursie ’s Heerenloo zaterdag 4 februari 2017. 
In het kader van het inventarisatieproject 2016-2017 ’s Heerenloo en Veldwijk gingen we 

met elf personen aan de slag om een beeld te krijgen van de aanwezige bomen en struiken op 

het landgoed s Heerenloo. 

Dit bleek nog niet echt eenvoudig. Richt je je nu op natuurlijk voorkomende soorten of ook 

op aangeplante en uitheemse  soorten? In een park als ’s Heerenloo is het meeste aangeplant 

en uitheems en dan schieten ook de knoppentabellen tekort.  

In het oog vielen groot uitgegroeide exemplaren van de gele kornoelje. Verder toverhazelaar, 

Turkse boomhazelaar, diverse soorten Viburnum, veel  sneeuwbes, grote beuken en 

rhododendrons. De waargenomen soorten zijn doorgegeven aan waarneming.nl 

Als park, zeker in het voorjaar, de moeite waard om te wandelen en niet  in het minst 

vanwege de heerlijke koffie met huisgemaakte taart in het theehuis. 

Anne-Marie Fondse 

  

  

Oostvaardersplassen zaterdag 28 januari 2017 
Op het KNNV gastenboek was al geschreven dat de plassen mogelijk nog steeds voor een 

groot deel met ijs bedekt zouden zijn. Toen we om half tien bij het bezoekerscentrum 

aankwamen bleken de Oostvaardersplassen uit een grote ijsvlakte te bestaan met hier en daar 

groepjes schaatsers. We besloten toch maar door te lopen naar de grote vogelkijkhut  "de 

Zeearend". Dit was niet mogelijk omdat volgens een bordje het gehele middengebied, met de 

vogelhut, afgesloten was van 15 januari tot 1 mei. Dit is gedaan vanwege de rust en het 

afschot (!) van grote grazers. De effecten van hongerige paarden, runderen en herten op de 

bomen is natuurlijk al jaren goed te zien. De verwoesting van het bosgebied is overduidelijk. 

De vraag wat er in de toekomst met de Oostvaardersplassen gedaan moet worden 

("Moerasreset 2017") is ook al in de politiek aan de orde. De vraag is of het natuurgebied zal 

blijven of meer een recreatiegebied moet worden. Tijdens de excursie hebben wij ons er ook 

mee bezig gehouden.  

Toen we terugliepen werd de route goedgemaakt door grote groepen baardmannetjes die in 

de zon prachtig in de riethalmen te zien waren. 



We besloten de watervogels te gaan opzoeken in het IJsselmeer met open water. In het 

meertje ('t Bovenwater) bij Lelystad grote aantallen tafeleenden en kuifeenden. Op het 

IJsselmeer alleen nog een enkel nonnetje. Omdat het inmiddels half twaalf was besloten we 

nog te gaan kijken vanaf de Praambult. Hier goed uitzicht over de grote grasvlakten met 

honderden herten, paarden en runderen. Ook zagen we met de telescoop een slechtvalk in een 

boom en even later totaal drie zeearenden waarvan er twee (op de grond) steeds door twee 

sluipende  vossen werden geïrriteerd. Ondanks het vele ijs was het aantal waargenomen 

vogelsoorten toch nog 21. Alle waarnemingen zijn doorgegeven aan waarneming.nl . 

Hans Fondse 

 
  

 



  

Sleedoornpage-eitjes zoeken 21 januari 2017 
Op de zonnige zaterdagmiddag van 21 januari was het ondanks de kou geen straf om naar de 

eitjes van de sleedoornpage te gaan zoeken. We begonnen op de plek waar we de laatste jaren 

steeds eitjes vonden in Nunspeet en bij een van de eerste struiken was het al gelijk raak; het 

eerste eitje was binnen! Om er even in te komen werd dit eitje uitgebreid bewonderd en 

letterlijk onder de loep genomen door onze speurneuzen. Er kan namelijk enige verwarring 

ontstaan, omdat er ook ieder jaar eitjes van de blauwrandspanner gevonden worden. Maar 

deze zijn in tegenstelling tot de eitjes van de sleedoornpage, ovaal van vorm. Al snel werd het 

“weer een” of “twee bij elkaar” geroep steeds enthousiaster. We kregen nog versterking van 

twee mannen van de Vlinderstichting, want ieder eitje moet ter plekke ingevoerd worden in 

het  digitale waarnemingensysteem en dus gecontroleerd worden. We gingen dit jaar ook naar 

een paar nieuwe locaties in Nunspeet, een omgeving waar ooit ook eitjes gevonden waren. 

Dit bleek een gouden greep. Ook hier troffen we op verschillende trapveldjes eitjes aan. In 

totaal kwamen we op 27 eitjes uit. Nooit eerder zagen we er zoveel tijdens een telling. Wat 

een voldoening op deze zaterdagmiddag. Maar ook een goede kans op het waarnemen van de 

sleedoornpage in de gemeente Nunspeet als het weer zomer is. De vlinders vliegen vanaf eind 

juli tot en met september. Alleen de vrouwtjes bezoeken bloemen.  

De speurneuzen worden weer reuze bedankt voor hun inzet. 

Betty Dekker       

   
 

    


