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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
 

Als dit Linnaeusklokje bij u in de bus valt zijn Sinterklaas en de Kerstman al-

weer vertrokken. We kijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Wat voor 

natuurbelevingen zal  2012 brengen?  We proberen  in ieder geval een zo geva-

rieerd mogelijk activiteitenprogramma te bieden zodat er voor ieder wat wils 

is. Een fotoavond, interessante lezingen, leuke cursussen, excursies in de na-

bije omgeving en verder van huis. En niet te vergeten de jubileumexcursies. 

Hopelijk mogen we u vaak verwelkomen bij onze activiteiten. De landelijke 

KNNV heeft het weekend van 17 en 18 maart uitgeroepen tot “Weekend van 

de Geologie”, en we hebben een lezing en een excursie over dit onderwerp 

kunnen regelen. 2012 wordt “het Jaar van de Bij”, dus de bij wordt door ons in 

het zonnetje gezet. In het bestuur is de afgelopen vergaderingen veel gepraat over de beleidsnota 

“Kennisoverdracht”, waarmee tijdens de jaarvergadering van februari 2011 is ingestemd. Een on-

derdeel van deze nota gaat over de ontwikkeling van cursussen. Door cursussen te geven hopen we 

onder andere de kennis binnen de afdeling te vergroten. Onze coördinator cursussen, Paul Matlung, 

is druk bezig leuke cursussen op te zetten. Er zit vast wel een cursus voor u bij. Of misschien schuilt 

er een excursieleid(st)er in u!  

Een ander onderdeel van diezelfde nota is wat nu het Gebiedenboek heet. Eigenlijk is het de bedoe-

ling meer te doen  met de verzamelde natuurgegevens in onze regio. Dat kan onder andere door de 

waarnemingen en de gebiedskennis te bundelen. Wil zo’n gebiedenboek kans van slagen hebben 

dan is het noodzakelijk dat er een gemeenschappelijk beeld van dit boek is. Ook is het alleen moge-

lijk als veel leden, in welke vorm dan ook, willen meewerken aan de totstandkoming van dit boek. 

Door bijvoorbeeld alles wat er tijdens een excursie te zien en te horen is te noteren en door te geven. 

Vele handen maken licht werk. Het laatste woord hierover is nog niet geschreven. 

Op de website is de link voor ons Fotoboek gezet. Ieder lid kan foto’s insturen. Laten we er samen 

een mooi album van maken dus stuur bijvoorbeeld uw mooiste macro’s, vogelfoto’s of excursiefo-

to’s in. Hoe dit moet staat op pagina 6 in het Linnaeusklokje van het 4e kwartaal 2011, maar ook op 

de homepage van “onze” afdelingsKNNV-site. 

Ook de jaarvergadering komt al in zicht. We zijn op zoek geweest naar een geschikte locatie en we 

menen een unieke locatie gevonden te hebben. We mogen namelijk vergaderen in de villa Groeven-

beek, beter bekend als kasteel Groevenbeek. Na het officiële gedeelte en de lunch krijgen we een 

excursie in en om de villa! Als bestuur hopen we dat veel leden op de jaarvergadering zullen ko-

men, ook al zijn misschien de pompoensoep en de excursie vooral de aanleiding. We zien u graag 

op  zaterdag 25 februari. Zie ook het KNNV-fotoboek! 

 

Gelukkig Nieuwjaar!                                                             

                  Ati Vijge 

 

Welkom nieuwe leden 

Wij heten het volgende lid van harte welkom in onze afdeling:   

de heer J.M. Tewis, Cronjéstraat 17, Ermelo   

 

Aspirant algemeen bestuurslid stelt zich voor        
Bijna twee jaar geleden hebben mijn vrouw en ik ons aangemeld als lid van de KNNV. Ik ben dus 

nog een nieuweling in deze vereniging. Maar na een paar excursies, de Nieuwjaarswandeling en 

enkele lustrumactiviteiten voelden wij ons al snel thuis. En waarom dan ook niet wat actiever wor-

den? In een werkgroep of in het bestuur? De oproep voor een secretaris heb ik eerst nog even laten 

passeren, maar al terloops bij vicevoorzitter Nico Hoogteyling aangegeven dat als het echt niet lukte 

om iemand (wat mij betreft bij voorkeur weer een vrouw) te vinden, ja dan…..  De volgende nood-

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://knnv-noordwestveluwe.mijnalbums.nl/
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kreet van John Smal kon ik dan ook niet meer voorbij laten gaan. Maar omdat Volkert Bakker zich 

ook vrijwel tegelijk beschikbaar had gesteld, ontstond de mogelijkheid om tot een andere invulling 

van mijn rol in het bestuur te komen. Als de vergadering akkoord gaat, zal ik als extra bestuurslid 

gaan meedraaien, Ati Vijge assisteren en later haar taak als activiteitencoördinator overnemen. Dat 

lijkt me een mooie taak die aansluit bij mijn wens om zelf veel de natuur in te gaan. 

Ik ben wel nieuw binnen de KNNV maar ‘vogelaar’ ben ik al vanaf mijn dertiende, eerst lid van de 

CJN (Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden) en ook jarenlang van de Vogelwacht. De eerste 

10 jaar behoorlijk fanatiek en daarna onregelmatig in weekends en vakanties. Totaal 

pas 51 jaar. Ik houd me nu bezig met van alles en nog wat in de natuur, ook met 

fotograferen en het bewerken van een volkstuin. En na een paar excursies met An-

nemarie Kooistra (in 2010) zijn wij helemaal in de paddo’s. In de laatste maanden 

veel paddenstoelen kijken op de Veluwe en in Flevoland.  

Inmiddels ben ik een paar jaar Vutter en heb daarvoor zo’n 37 jaar vrijwilligers be-

geleid en de laatste jaren als regiomanager gewerkt. Ook heb ik ervaring in onder 

andere bestuur van een basisschool en computerclub en nu nog secretaris van de 

Wereldwinkel in Ermelo. Kortom, ik wil wel. 

Dick Dooyewaard 

 

 

Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk 

 

De KNNV  organiseert  regelmatig activiteiten in het Cen-

trum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis te Erme-

lo. Daarbij is van belang te weten dat deze accommodatie 

toegankelijk is voor rolstoelen.  

 

 

LEZING: “BLIK OP IJSLAND” 
 

De Algemene Reiscommissie (ARC) van de KNNV organiseerde in juni 2010 een reis naar IJsland. 

Het werd een prachtige reis met vele hoogtepun-

ten. Er gingen zo’n 2.900 kilometer onder de 

buswielen door en er werden vele IJslandse “hoe-

ken en gaten” bezocht onder leiding van een IJs-

landse gids.  Het meest westelijke puntje Lá-

trabjar met een zeebroedvogelkolonie (foto al-

ken) van maar liefst 14 kilometer lengte; het 

meest noordelijke -10 kilometer onder de pool-

cirkel- en vlakke gedeelte  Melrakkaslétta; langs 

de enorme Langjökullgletscher door het midden 

met een stop bij de precieze winderige en koude 

middenstip van IJsland; en  meest zuidelijk de 

eilandengroep Vestmannaeya met onder andere 

broedkolonies stormvogeltjes en zicht op de be-

ruchte Eyjfjallajökullavulkaan die het vliegverkeer dat voorjaar danig in de war bracht. Ook werd 

een walvissenexcursie in Husavik gemaakt. 

Nieuwsgierig geworden naar het prachtige IJsland? Onze leden Ellen en Tjalling van der Meer gin-

gen mee met deze KNNV-reis en brengen op dinsdagavond 17 januari 2012 om 20.00 uur een 

foto- en reisverslag uit in het Centrum voor Natuur en Milieu De Hortus, Academiestraat 7 te Har-

derwijk.  
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LEZING “NATUUR  RONDOM  ERMELO” 

 
Op dinsdagavond 7 februari zal Jaap Tempel vertellen over zijn ja-

renlange ervaringen in de natuur van Ermelo en omgeving. Voor velen 

is Jaap Tempel een (oude) bekende en is introductie eigenlijk niet meer 

nodig. Maar degenen die hem nog niet kennen, kunnen wij verzekeren dat Jaap Tempel garant staat 

voor een boeiende avond vol met verhalen en anekdotes. Die zullen niet alleen gaan over de flora en 

fauna, maar ook over karakteristieke bewoners, onder andere boeren en jagers, met de daarbij ho-

rende eigen foto´s. Niet alleen het dorp Ermelo, maar ook de buurtschappen Horst, Telgt, Drie, 

Speuld en Staverden komen aan de orde. Na de pauze gaat de lezing over de Kroondomeinen en de 

Hoge Veluwe. Ter informatie: Jaap Tempel is BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) en hield 

zich in zijn werk onder andere bezig met de jachtwet en met natuurbehoud op de Veluwerandmeren 

voor Staatsbosbeheer. 

De avond wordt gehouden in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo en begint om 20.00  uur. 

 
 

LEZING OVER HET ONTSTAAN VAN HET VELUWS  LANDSCHAP 
 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de landelijke geologiewerk-

groep van de KNNV willen wij dit jaar aandacht schenken aan een geolo-

gisch onderwerp. Wij hebben Leendert de Boer, KNNV-lid uit Nijkerk die 

al eens een zeer geslaagde (basis)cursus over dit onderwerp heeft verzorgd, 

bereid gevonden om hier weer een ongetwijfeld boeiende lezing over te 

houden. De avond wordt gehouden op woensdag 14 maart in Het Pakhuis, 

Molenaarsplein 24 in Ermelo. Aanvang 20.00 uur. 

Eén van de belangrijkste vormers van het landschap zijn de laatste twee 

ijstijden geweest. Wat zijn de consequenties geweest voor het landschap dat 

de vallei van de Leuvenumse Beek ooit door een enorme ijslob is  gevormd? Hoe komt het dat juist 

hier een ijslob lag en ook één in de Gelderse Vallei? Hoe komt het dat van de stuwwal grote stuk-

ken hei niet ontgonnen zijn, dat er beukenbossen zijn, dat er een enorme aanplant is geweest van 

douglassparren? We vinden bijzondere planten en dieren bij en in de vennen bij de buurtschap 

Speuld  en eveneens in het stroomdal van de Leuvenumse Beek.  

De geologie kan voor een belangrijk deel een antwoord geven op deze vragen.  Met de kennis van 

de geologie die we in onze directe omgeving opdoen kunnen we ook buiten onze omgeving het 

landschap voor een belangrijk deel verklaren. Gebruik van oude kaarten, grondboringen, verkave-

lingen en dergelijke kunnen ons daarbij helpen. Het leuke is, dat degene die zich verdiept in de geo-

logie nog heel veel bijzondere dingen kan ontdekken in zijn eigen omgeving, soms zelfs zaken waar 

een professionele geoloog of archeoloog niet aan toe komt. Aansluitend is er op zaterdag 17 maart 

een excursie naar geologisch interessante plaatsen in onze regio ( zie hiervoor de info bij het excursiepro-

gramma). 

 

 

LEZING “VOGELS VAN DE VELUWE” 
 

Op donderdagavond 8 maart zal Koos Dansen een avond over de vogels van de Veluwe verzor-

gen. Deze lezing wordt gehouden in het Centrum voor Natuur en Milieu De Hortus, Academiestraat 

7 te Harderwijk en begint om 20.00 uur.  

In een grijs verleden was de spreker actief lid van onze KNNV-afdeling. Opvallend was zijn grote 

kwaliteit in het maken van vogelfoto’s. Omdat Koos toen al regionale bekendheid genoot door zijn 

fotografie is hij vele jaren geleden aangenomen als PR-medewerker voor het Gelders Landschap en 

was verhuizen geboden. Na zijn pensionering enkele jaren geleden heeft hij extra tijd (en energie!) 
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om natuurfotografie te bedrijven. Zijn grootste aandacht hebben dan altijd wel de vogels van de 

Veluwe. Omdat hij een begenadigd spreker is zien we zijn lezing met genoegen tegemoet. Bij het 

inkijken in mijn bescheiden archief in verband met het 40 jarig afdelingsjubileum zag ik dat hij 

voor onze afdeling een lezing voor ons heeft gehouden op 14 december 1995, het jaar van ons 25 

jarig jubileum. Zo wordt deze lezing eigenlijk weer een jubileumactiviteit. 

Hans Fondse 

 

Basiscursus amfibieën en reptielen 
 

Op maandagavond 12 maart  wordt in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo de 1
e
 van 2 cur-

susavonden gehouden over amfibieën en reptielen. Op deze avond staan de amfibieën centraal. De 

cursusleider van de avond is Peter Pfaff en hij zal, ondersteund door een powerpointpresentatie, het 

een en ander vertellen over amfibieën. Een uitgebreide syllabus zorgt voor het nodige leesvoer en 

als naslagwerkje voor later.  

De cursusavond wordt gevolgd door een excursie op zaterdagmorgen 24 maart. Zijn de weersom-

standigheden ongunstig dan wordt de excursie na overleg tijdens de lesavond met de cursusdeelne-

mers gehouden op  zaterdagmorgen 31 maart.  

Al sedert  het voorjaar van 1983 is de Paddenwerkgroep van onze afdeling actief met het door een 

groot aantal leden overzetten van padden, kikkers en salamanders. Deze basiscursus is een mooie 

gelegenheid om onder andere wat meer te weten te komen over deze amfibieën. 

 

De 2
e
 cursusavond, over reptielen, wordt op 

maandagavond 16 april of dinsdagavond 

17 april gehouden. Eveneens in Het Pakhuis 

in Ermelo. De cursusleider van deze avond is 

Lex Groenewold. Ook Lex maakt gebruik 

van een powerpointpresentatie en de sylla-

bus, die ontvangen is op de amfibieënavond, 

kan ook hier gebruikt worden. De excursie 

van dit deel van de cursus wordt gehouden 

op zaterdagmorgen 28 april met een uit-

wijkmogelijkheid in verband met weersom-

standigheden en in overleg met de cursus-

deelnemers naar zaterdagmorgen 12 mei.                          
Zandhagedis (foto: Ati Vijge)                                                                                                         
                                                                                             

De aanvangstijd voor beide lesavonden is 20.00 uur. Voor de excursies geldt: verzamelen op de 

bekende plaatsen om 8.45 uur in Harderwijk en om 9.00 uur in Ermelo. 

Voor deelname dient u zich op te geven bij Paul Matlung paul@matlung.com, 0341 556768. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 8 voor KNNV-leden en € 12 voor niet leden. 

Raadpleeg voor nadere informatie onze  website www.knnv.nl/noordwestveluwe en bekijk ook het 

Gastenboek. 

 

Donderdag 23 februari: thema-avond nachtvlinders  

  

Zie voor meer informatie onder Vlinderwerkgroep 

 

Donderdag 22 maart:  16 jaar vlindermonitoring in de Leemputten 
                                                                                                                                      
Zie voor meer informatie onder Vlinderwerkgroep 
 

                                         rups hermelijnvlinder 
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Ledentaxi voor leden naar een avondactiviteit  
Voor sommige leden is het niet mogelijk om naar een avondactiviteit te gaan, 

omdat men bijvoorbeeld geen auto heeft, de bussen niet rijden enzovoort. Een 

mogelijke oplossing is mee te rijden met één van de andere leden, die over een auto beschikt. Hier-

voor is een structurele vorm te verkiezen. Gedacht wordt aan een lijst van automobilisten die regel-

matig op algemene avonden komen en bereid zijn deze leden op te halen. Op de lijst staan is uiter-

aard vrijblijvend. 

Onderstaand het lijstje met naam, adres en telefoonnummer van de vrijwillige chauffeurs. Een lid, 

dat graag naar een algemene lezing wil en niet zelf kan gaan, kan dan contact opnemen met een 

chauffeur, die op weg bij hem/haar in de buurt komt. Degenen, die mee willen rijden en (ongeveer) 

op de route van onderstaande leden wonen, kunnen zelf een afspraak maken. 

Leden, die ook bereid zijn anderen mee te nemen als ze naar een bijeenkomst gaan, kunnen zich 

voor plaatsing op deze lijst aanmelden via secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl of bellen met tele-

foonnummer 424293. 

 

Naam adres postcode telefoon 
Volkert Bakker P.C. Hooftlaan 12, Ermelo 3852 BE 0341-424293 

Dick Dooyewaard Berkenlaan 9, Ermelo 3851 PP 0341-424293 

Janny Habermehl Seringweg 21, Ermelo 3852 GP 0341-557171 

Nico Hoogteyling L Cachetstraat 77, Ermelo 3851 ZD 0341-554461 

Ellen&Tjalling vd Meer Fuikpad 3, Harderwijk 3844 KG 0341-420199 

Harm Werners Parklaan 2, Putten 3881 CT 0341-356291 

    

 

 

 

 

 

EXCURSIEPROGRAMMA  
 

Zo niet anders bij de excursie staat vermeld, zijn de vertrekplaatsen als volgt: 

Harderwijk, hoek Johanniterlaan/Selhorstweg (bij voormalig postkantoor) en Ermelo, het 

onverharde parkeerterrein tussen de bomen hoek Harderwijkerweg/Leuvenumseweg, naast 

de zendingskerk en tegenover het in aanbouw zijnde woon/winkelcomplex “de Verbinding”. 

Voor dagexcursies wordt aanbevolen brood en koffie of thee mee te nemen. Als opgave voor een 

excursie nodig is, vergeet dan niet dit op tijd te doen. Wanneer tijdens de excursie met iemand 

wordt meegereden is het gebruikelijk dat aan de bestuurder een vergoeding wordt betaald voor de 

kosten. Voor onze afdeling geldt als richtlijn een bedrag van 7 eurocent per kilometer per passagier.  

 

                                De Jubileumcommissie heeft in het kader van het jubileumjaar een  

                       aantal excursies “uit de oude doos” gehaald om deze te herhalen.   

             Het is uiteraard interessant de eigentijdse ervaringen te vergelijken 

    met die uit vroeger dagen. Dergelijke excursies zijn in het pro- 

gramma voorzien van nevenstaande aanduiding. 

 

 

Op de homepage van onze website knnv.nl/noordwestveluwe bevindt zich in de kolom aan de lin-

kerzijde een mogelijkheid om het Gastenboek te openen. Hierin kunnen de organisatoren van een 

excursie op het laatste moment van belang zijnde bijzonderheden vermelden, bijvoorbeeld een (naar 

te hopen zo min mogelijk) afgelasting in verband met ongunstige weersomstandigheden.  
 

 

Jubileum- 

excursie 
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Zaterdag 7 januari         

 

Nieuwjaarswandeling 

 

Vertrek:  9.00 uur Harderwijk, 9.15 uur Ermelo en Putters ,zonder veren, kunnen om 9.30 uur vanaf 

de parkeerplaats van de Chinees tegenover het tankstation aansluiten. 

 

Opgave na de kerst bij Ton van Peursem, avanpeursem@hetnet.nl, 0341 423002   

 

Het is iedere keer weer een vreemde gewaarwording om hartje zomer de Nieuwjaarswandeling voor 

te bereiden. Het wordt wel steeds moeilijker om nog voor een verrassing te zorgen. De echte die-

hards kunnen zich 2010 nog wel herinneren (ijzige kou) en 2011 (lunchen in een hooiberg met een 

toilet boven de sloot). Als je nu nog niet nieuwsgierig bent naar wat er in 2012 gaat gebeuren weet 

ik het ook niet meer. Maar zoals gewoonlijk bij deze gebeurtenis blijven de details nog geheim. 

Aangezien het traditie is dat deze wandeling op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar wordt gelopen   

is het deze keer op 7 januari 2012. De afstand is 14 km. Er is een mogelijkheid om ergens halver-

wege terug te lopen naar het startpunt. De wandeling gaat deels door natuurgebied waar honden niet 

zijn toegestaan. Er zijn onderweg geen horecagelegenheden of toiletten. Wel kan er gepauzeerd 

worden in overdekte locaties. Bij opgave graag aangeven met hoeveel personen en vanaf welke 

plaats u wilt vertrekken. 

 

Zaterdag 14  januari 

 

Vogelhuttentocht Zuidwest- Friesland 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk  

  

 Opgave voor 13 januari bij Hans Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

            

Omdat het half januari vaak erg slecht weer is om op een dijk naar de vogels te kijken zullen we 

weer gebruik maken van de vogelkijkhutten die in Friesland veel geplaatst zijn. Het is de bedoeling 

om dezelfde huttenroute te gaan maken als in de winter van 1999.  

We starten de tocht vanuit Lemmer om eerst de hut bij de Sondelerleyen te bezoeken, vervolgens 

kijken we bij het Oudemirdummer Klif, de Mok, de Heanmar en It Swin. 

In verschillende hutten is bij koud weer alle gelegenheid om zelf meegebrachte warme koffie en 

boterhammen te nuttigen. Het is voor mij altijd een genoegen om weer door het weidse Friese land 

rond te trekken; toch heel anders dan de Veluwe of de Flevopolder. 

Bij slecht of gevaarlijk weer gaat de excursie niet door. Zie daarvoor het KNNV Gastenboek vanaf 

12 januari. Deze excursie duurt een hele dag. 

 

 

                              Zaterdag 28 januari  
 

           Vogelexcursie Polsmaten 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo 

               en 9.00 uur Harderwijk 

 

 

Vandaag gaan we naar het vogelkijkscherm bij Polsmaten. Het scherm is geplaatst aan de rand van 

het Veluwerandmeer, vlak bij Nunspeet. Het heeft een prachtig weids uitzicht in de richting van 

 

Jubileum- 

excursie 
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Elburg en Harderwijk en richting de Flevopolder. Inmiddels is deze locatie uitgegroeid tot een 

plaats waar het altijd spannend is. Tot het moment dat je op de heuvel een eerste blik door de kijk-

gaten werpt, weet je nooit  wat je te wachten staat. Er kan het jaar rond van alles zitten, van reuzen-

stern tot dwergmeeuw en van ijsvogel tot zeearend, het is er allemaal al eens gezien. Niet voor niets 

is deze bestemming  gekozen in het kader van de jubileumexcursies, want ook vroeger was het al 

leuk om via Hoophuizen naar Polsmaten te rijden en om in de winter de beekjes af te speuren naar 

ijsvogeltjes. Ongetwijfeld zullen we bij het scherm kunnen genieten van veel vogels als goudplevie-

ren, allerlei eenden en misschien ook nog wel kleine zwanen (zie foto). Als de tijd het toe laat rijden 

we nog wat verder of lopen een stukje in de omgeving. 

Het kan er in januari  behoorlijk tochten…, dus wees gewaarschuwd en trek vooral warme kleren 

aan. De excursie wordt geleid door Nico Hoogteyling en zal 2½ tot 3 uur duren. 

 

Woensdag 1 februari  

 

Winterwandeling Pelserpad door Horst 

 

Vertrek: 13.15 uur Harderwijk, 13.30 uur Ermelo en 13.45 uur Schapenhoeve Telgt 

 

De wandelexcursie over het Pelserpad kon op 14 december 2011 in ver-

band met ongunstige weersomstandigheden helaas niet door gaan. Vandaar 

nu een nieuwe poging.  Een midweekexcursie dichtbij huis. In 2010 maak-

ten we medio december een winterwandeling in de Hierdense Poort. Deze 

middag opnieuw een door Tjalling van der Meer geleide winterwandeling. 

Er zijn de afgelopen jaren heel wat zo genoemde klompenpaden ontwik-

keld. Ze gaan waar mogelijk over een historisch tracé en onverharde paden. 

Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de 

sfeer. Tijdens enkele excursies van onze afdeling is al  kennisgemaakt met het fenomeen klompen-

paden. Eén van de paden in onze directe omgeving is het Pelserpad dat door het buitengebied Horst 

en Telgt van Ermelo voert. Dit pad, dat ontwikkeld is door Landschapsbeheer Gelderland, is totaal 

15 kilometer lang maar kan beperkt worden tot 9 kilometer door het gedeelte Horst. Dat is deze 

middag ook  de bedoeling. De route voert ons onder andere langs het open weidegebied en boerde-

rijen. Wel eens gehoord van het Schaapsdijkbeekje? Hopelijk zijn in dit open gebied ook wat win-

tervogels te “scoren”. De route met een nadere beschrijving is te vinden op de website 

www.klompenpaden.nl 
 

  

Zaterdag  11 februari 

 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

 

Vertrek 8.45 uur Ermelo, 9.00 uur Harderwijk en 9.30 uur parkeerplaats Mercure hotel Nulde   

 

Het gebied van het Randmeer bij de monding van de Schuitenbeek is in de winter zeer vogelrijk. In 

het vroege voorjaar zijn er (als er geen ijs ligt) vaak zeer grote aantallen wulpen te zien. Soms lijken 

de honderden bij elkaar zittende wulpen op een afstand wel op een donker eilandje. De aantallen 

worden door leden van IVN Nijkerk wel geteld; misschien kunnen we dat dan ook wel doen. In het 

aangrenzende weiland zijn vaak al kieviten te zien die territoria verkennen. De aantallen wintergas-

ten op het water, zoals bijvoorbeeld smienten, kunnen enorm zijn. Helaas mochten smienten (net als 

wilde eenden) dit jaar ook bejaagd worden (maar staatsecretaris Bleker heeft na felle kritiek uit natuurbeschermings-

kringen deze soort inmiddels weer van de Jachtlijst gehaald, redactie). 

Bij storm en/of regen gaat de excursie niet door; zie daarvoor het KNNV Gastenboek. Deze excur-

sie duurt de hele ochtend en wordt geleid door Hans Fondse. 
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Zaterdag 18 februari   

 

Dagexcursie sneeuwklokjes en winteraconieten  in Nederhemert –Zuid.  

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo  en 9.00 uur Harderwijk                    winterakoniet 

            

Opgave voor donderdagavond  16 februari 19.00 uur bij Anne-Marie Fondse, jmfond-

se@solcon.nl, 0341 557276 

  

Helaas moesten we vorig jaar dit deel van de sneeuwklokjesexcursie, door het slechte weer 

‘s-middags,  laten vervallen. Nu een herkansing. We bezoeken  het parkbos bij kasteel Nederhemert 

dat een  rijke stinzenflora heeft. Kasteel Nederhemert ligt op een oeverwal in de Doornwaard aan 

een oude bocht van de Maas. Er stroomt geen water meer door deze Doornwaard, maar we kunnen 

in het landschap  nog goed een complex van richels, droge geulen en moerassige oude maasbeddin-

gen herkennen.  Op het terrein staan twee imposante sequoiasendrons en enkele mispels. De aanblik 

van de vele sneeuwklokjes en winterakonieten moet onvergetelijk zijn.  Op de binnenplaats van  het 

nabijgelegen Slot Loevestein kunnen we ons brood opeten, waarna we nog een wandeling maken  

door de uiterwaarden van Maas en Waal. Hier kan de natuur haar gang gaan, waardoor de diversiteit 

aan planten en dieren groot wordt. In de winter hopen we hier watervogels te zien. Zorg voor war-

me kleding, waterdicht schoeisel, eten en drinken.   

 

Zondag 4 maart 

 

Knoppenexcursie Natuurpark Lelystad  

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur Harderwijk. 

 

In dit aangelegde  park komen veel verschillende soorten bomen en struiken voor. In de prille lente 

zullen we aan de hand van de knoppen proberen te ontdekken welke soorten dit zijn.  Bovendien is 

het een dierentuin, waarin de dieren grote terreinen voor zichzelf  hebben, zodat het toch nog zoe-

ken wordt om ze te zien. Er zijn elanden, bevers, Pater-Davidsherten, wisenten en nog veel meer. 

Kortom een excursie die boeiend is voor jong en oud.  

Deze excursie wordt geleid door Anne-Marie Fondse en zal ongeveer 2½ uur duren. 

 

zaterdag 17 maart  

 

Geologie- en landschapsexcursie onder leiding van Leendert de Boer 

   

Vertrek: 9.45 uur Harderwijk en 10.00 uur Ermelo 

 

Opgave voor 16 maart bij Ati Vijge, awvijde@planet.nl, 0341 560901 

 

Met eigen ogen bekijken hoe het landschap zich heeft gevormd en wat daarvoor 

de verklaringen zijn. Dat is het doel van deze excursie die aansluit op de lezing van 14 maart en ons 

voert naar onder andere het stroomgebied van de Leuvenumse beek, het Uddelermeer en andere 

geologisch interessante locaties in de regio. 

Hoe is het Uddelermeer ontstaan? Wat is de reden geweest dat hier een schans is gebouwd? Hoe 

maakten de mensen gebruik van het land in hun omgeving? Waarom brachten ze het ene stuk land 

in cultuur en het andere niet?  Per locatie zal Leendert de Boer antwoord geven op dit soort vragen. 

Niet alleen interessante maar ook eigenlijk noodzakelijke kennis voor een beter begrip van de vor-
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ming van het landschap voor ieder die zich bezig wil houden met natuur- en landschapsbeleving en 

bescherming. De excursie zal tot ongeveer 13.00 uur duren.   

Bijwonen van de lezing op 14 maart over de geologie is uiteraard niet verplicht maar wel aan te 

raden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 maart  

  

 

Wanneer ontwaken de vogels? 

  

 

Vertrek: 5.00 uur Ermelo en 5.15 uur Harderwijk. De aankomst is omstreeks 5.30 uur. We parkeren 

aan het begin van de Strandgaperbeekweg 

  

Deze excursie, onder leiding van Betty Willekes en Nico Hoogteijling, gaat naar het Harderbos, een 

gevarieerd bos met ruige moerassen, bloemrijk grasland en vogelrijke plassen. We willen 

gaan kijken en luisteren welke vogel het eerst ontwaakt en hoe laat. Om geen vogel te missen moe-

ten we om 5.41 uur bij het Harderbos zijn, dat is 1,5 uur voor zonsopgang die om 7.11 uur is. 

Vanuit de zogenaamde Kapiteinshut hopen we de vogels goed te kunnen observeren. Neem een 

zaklamp, koffie en wat te eten mee. De excursie duurt tot ongeveer 9.00 uur. De weersomstandig-

heden zijn van groot belang, kijk daarom op het Gastenboek op vrijdagavond vanaf 19.00 uur.  

  
Onderstaand een verslag van een historische vroege vogelexcursie die gehouden werd in 2002, 

waarbij de deelnemers een groot deel van de nacht doorbrachten in de Kapiteinshut. 
 

 

 

Jubileum- 

excursie 
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                       Zaterdag 7 april 

    

                Excursie Natuurtuin Stadsweiden  
  

                   Start: 10.00 uur ingang Natuurtuin aan het Zeepad 

 

 

 

De Natuurtuin aan het Zeepad in Harderwijk is een vrijwilligersinitiatief van het Centrum voor Na-

tuur en Milieu De Hortus en is in 1995 van start gegaan. Jaarlijks trekt de tuin tussen de 5.000 en 

10.000 bezoekers. Chris Herzog en Ellen Smal, lid van de jubileumcommissie, zullen de rondlei-

ding in de Natuurtuin begeleiden. 

In een stukje in de Harderwijker weekkrant Het Kontakt van 9 augustus 2007 vertelt Chris Herzog, 

KNNV-lid en vrijwilliger van de Natuurtuin van het eerste uur dat de “paradijselijke heemtuin” 

groter moet worden. Dat paradijselijke stond groot in de kop van het betreffende stukje. Erbij een 

prachtige foto van Chris tussen het groen. Die uitbreiding is er nooit gekomen, maar de tuin is er 

nog steeds, mede dankzij de inzet van een handjevol vrijwilligers. En in het kader van ons jubileum 

staat er nu een prachtig bouwsel, een bijenhotel, in ‘de cirkel’. (zie de foto op pagina 30 van dit Linnaeus-

klokje). Ooit was de cirkel bestemd om groepen schoolkinderen  er omheen te laten zitten op boom-

stammetjes. De boomstammen zijn inmiddels aan het vergaan en daardoor interessant  geworden 

omdat er van alles op groeit, ook paddenstoelen. Verder is de tuin een eldorado voor allerlei vlie-

gend spul, van solitaire bijen tot zangvogeltjes. De tijgerspin is er gesignaleerd, en ook eekhoorns 

en zelfs een boommarter komen wel eens langs. En uiteraard zijn er veel  bomen, planten en bloe-

men te vinden, al dan niet door de vrijwilligers ingebracht. Ik noem verschillende soorten orchidee-

en, de echte koekoeksbloem, een mispel, het groot hoefblad en ook brandnetels voor de vlinders. In 

de grote vijver die de neiging heeft snel dicht te groeien kwaken de kikkers in het voorjaar. Er is 

wel eens een snoek in aangetroffen. Die kwam daar niet vanzelf in, er werd wel meer in de vijver 

aangetroffen wat er niet thuishoorde. Ondanks de hulp van de visvereniging De Snoek, toepasselijke 

naam, bleef hij er in rondzwemmen. Volgens mij heeft Bertus Klaver, een van de trouwe vrijwil-

ligers, hem er uiteindelijk uit gekregen. 

We hebben in de tuin al heel wat meegemaakt. Er zijn veel zweetdruppels gevallen, er zijn sporen 

die vandalen achter lieten verwijderd, er werden vrijende paartjes betrapt, er werd gefotografeerd en 

gepicknickt. De vijver werd regelmatig door mensen in waadpak schoongemaakt en er werden heu-

vels gebouwd met puin, en bomen gerooid om de onderbegroeiing een kans te geven. 

Er is veel te zien en te beleven in elk seizoen; ik kan iedereen een excursie naar de tuin aanraden. U 

bent van harte welkom. En wie weet wordt u zo enthousiast dat u spontaan vrijwilliger wordt… 

Neem in dat geval contact op met Chris Herzog, herzog@caiway.nl 

Ellen Smal 

 

WERKGROEPEN       
 

Natuurbeschermingswerkgroep 
 

   

De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW) 

wordt gevormd door leden van onze vereniging en leden van de  

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe  

 

Zoals gebruikelijk, brengen we u hierbij weer graag op de hoogte van de natuur-  

beschermingsontwikkelingen in onze omgeving van de  afgelopen periode.  

 

Jubileum- 

excursie 
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Randmeren 

Natuurbeschermingswetvergunning IIVR-project Veluwerandmeren 

De behandeling van het op 16 februari 2011 door Vogelbescherming Nederland samen met de 

NBW bij de Raad van State ingediende beroep tegen de door Gedeputeerde Staten van Flevoland 

aan Rijkswaterstaat verleende Natuurbeschermingswet-Koepelvergunning heeft nog niet plaatsge-

vonden. Vooruitlopend hierop heeft in opdracht van de RvS op 3 augustus jongstleden in Harder-

wijk ‘een verhoor aan huis’ plaatsgevonden door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 

(StAB). Hierbij was een vertegenwoordiging 

van Vogelbescherming Nederland, van de 

NBW en de Wetlandwacht aanwezig. De 

StAB heeft inmiddels gerapporteerd in een 

voor ons niet ongunstige vorm. Behalve de 

mondiale populatieontwikkeling van de kleine 

zwaan, speelt de instandhoudingdoelstelling 

van de brilduiker hierin een belangrijke rol. 

Bij brief van 22 september jongstleden heeft 

Vogelbescherming mede namens de NBW 

haar visie op het verslag ingediend met het 

verzoek om het beroep gegrond te verklaren 

en de verleende vergunning te vernietigen. 

Inmiddels heeft de Provincie Flevoland als 

vervolg op eerdergenoemde vergunning een 

detailvergunning verleend voor het graven van een nieuwe vaargeul in het Wolderwijd. Hiertegen is 

in het licht van het voorgaande op 21 september jongstleden door de NBW bij de provincie bezwaar 

aangetekend. Het bezwaarschrift wordt binnenkort behandeld.  

 

Oprichting Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren 

Per 1 januari 2012 zal het project Integrale Inrichting Veluwe Randmeren worden omgevormd in 

het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV). Bijna 10 jaar heeft de NBW deel uitge-

maakt van de Klankbordgroep IIVR. Deze deelname is per 26 februari 2011 beëindigd omdat jaren-

lange investeringen in de Klankbordgroep IIVR bezwaarschriften en de gang naar de Raad van Sta-

te helaas niet hebben weten te voorkomen. Onze inbreng in de Klankbordgroep had dan ook nauwe-

lijks effect. Hoewel de naam anders doet vermoeden zijn de belangrijkste taken van het nieuwe re-

creatieschap volgens een bericht in het Veluws Dagblad van 11 november jongstleden het beheer en 

onderhoud, maar ook het afhandelen van nieuwe initiatieven met daarbij het vermarkten van het 

Veluwerandmerengebied. Het behartigen van de natuurbelangen van de Veluwerandmeren komt in 

deze berichtgeving niet voor. De NBW heeft al in februari jongstleden aan de IIVR aangegeven niet 

te zullen deelnemen aan een eventueel in te stellen Adviesgroep NRV. Gezien genoemde berichtge-

ving blijft alertheid op behoud van de natuurwaarden van het Natura 2000 gebied Veluwerandme-

ren dus zeer geboden!  

   

Waterfront Harderwijk 

De behandeling van het door de NBW op 3 augustus 2010 bij de Raad van State ingediende beroep 

tegen gedeelten van het Waterfront is gepland op 13 februari 2012. De kans dat het tot een zitting 

zal komen is echter gezien recente ontwikkelingen kleiner geworden. Na de 4
e
 Werkconferentie 

(vogel)rustgebieden op 14 juni jongstleden werd op 20 juli jongstleden een brief ontvangen die 

openingen bood om tot een overeenstemming te komen. Het ging in de brief om het realiseren van 

geschikte broedvogelvoorzieningen in het Waterfront, het verleggen van de grenzen van het Strand-

eiland zodat een oorspronkelijk gepland gedeelte van dit eiland niet meer binnen het Natura 2000 

gebied Veluwerandmeren komt te liggen en de wijze van inrichting van de vogelrustgebieden 

Noord en Zuid met het oog op een voldoende functionaliteit. De brief werd op 16 november jongst-
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leden gevolgd door een overleg waarin de NBW met de directie Waterfront tot overeenstemming 

kwam. Er bestaat goede hoop dat de tijdens het overleg gemaakte afspraken nog dit jaar zullen wor-

den geformaliseerd door een besluit van Burgemeester en wethouders van Harderwijk overeenkom-

stig de ambtelijke overeenstemming. De NBW zal het ingediende beroep bij de Raad van State dan 

intrekken.  

 

Veluwe 

Reclameborden A 28 

De reclameborden langs Rijksweg A 28 blijven de NBW bezig houden. Hoewel de gemeente Putten 

bij brief van 14 juli jongstleden al aangaf een inventarisatie te zullen  houden en een besluit te zul-

len nemen over handhavend optreden, neemt het aantal reclameborden en daarmee de verromme-

ling van het open weidelandschap weer toe. In de brief van de NBW van 15 november jongstleden 

is de gemeente Putten gevraagd invulling te geven aan de gedane toezegging en de ter beschikking 

staande handhavinginstrumenten inhoud te geven.  

 

Niet planologische onderwerpen 
Wanneer het niet gaat om planologische onderwerpen nemen onze verenigingen zelf ook de nodige 

initiatieven. In de afgelopen periode ging het om de twee volgende zaken, waarbij leden van de 

NBW waren betrokken. 

  

Actie tegen knotwilgenkap Elburg 

Door de Vogelbeschermingswacht werd succesvol actie gevoerd tegen  illegale kap van knotwilgen 

in verband met de aanwezigheid van steenuilen. Hoewel er al 20 knotwilgen waren gekapt is de 

kans redelijk groot dat de nog 40 ter plaatse staande knotwilgen in de gemeente Elburg behouden 

kunnen blijven. 

 

Rigoureus maaien langs Harderwijker Weibeek 

Door de KNNV-afdeling werd bij de gemeente Harderwijk een klacht ingediend over het in mei 

jongstleden wel erg rigoureuze maaionderhoud in de omgeving van de Weibeek. Verzocht werd het 

maaibeheer in overeenstemming met het spaarzame maaibeheer in andere delen van de gemeente 

aan te passen in verband met de aanwezigheid van een rijk insectenleven en even rijk vogelleven. 

De gemeente Harderwijk heeft toegezegd in het vervolg in voorjaar en zomer alleen het wandelpad 

te zullen maaien.  

 

 Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 

 

Paddenwerkgroep 
Het is weer zover, het voorjaar begint, padden, kikkers en salamanders komen er aan……… 

Voor de achtentwintigste (!) keer willen we deze diertjes voor een wisse dood behoeden. We gaan 

de bekende afzetting langs de Jhr. Dr. Sandbergweg plaatsen op donderdag 16 februari vanaf 9.30 

uur. Deze afzetting begint iets voorbij hotel-restaurant De Zwarte Boer. 

Iedereen die tijd heeft en die het welzijn van onze amfibieën ter harte neemt: kom helpen en neem 

een schop of spade mee. Met vereende krachten is het in een paar uurtjes gepiept. 

De oud-overzetters worden gebeld of zij dit jaar weer mee willen doen, maar zoals aangegeven, 

anderen zijn ook van harte welkom. 

Hans Fondse en Henk Oliedam  

Plantenwerkgroep 
In november hebben we teruggeblikt op de plantenexcursies van vorig jaar, die ik met veel genoe-

gen voorbereid en georganiseerd heb. Toen zijn er voor komend seizoen ideeën aangedragen, die ik  

mee zal nemen bij de keuze voor de plantenexcursies dit jaar. 
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Net als vorig jaar is er weer een  plantenfamilie gekozen, die het hele seizoen centaal zal staan. Was 

het vorig jaar de ranonkelfamilie (ranunculaceae), dit jaar besteden we extra aandacht aan de  ro-

zenfamilie (rosaceae). De rozenfamilie lijkt erg op de ranonkelfamilie, met name door het grote 

aantal meeldraden en is hier gemakkelijk mee te verwarren. Soorten als ganzerik, pimpernel en na-

gelkruid horen tot deze familie.  Bovendien horen ook diverse soorten bomen  en struiken zoals 

lijsterbes, meidoorn,  roos en braam  tot de  rozenfamilie. Dit maakt dat deze familie veel aankno-

pingspunten heeft voor  excursies gedurende het hele seizoen. Knoppen, bloemen en vruchten zijn 

de moeite waard om goed  bestudeerd te worden. 

 De excursies zullen net als vorig jaar weer gehouden worden in Natura 2000 gebieden,  aangevuld 

met  bezoeken aan mooie  landgoederen in Gelderland.  In mei zal  door Arie van den Bremer, 

voorzitter van KNNV- afdeling Amersfoort, een korte cursus over het herkennen  en determineren 

van planten worden gegeven. Arie is een hele goede plantenkenner en heeft het boek “Wilde plan-

ten in de Gelderse Vallei en het Eemland van knop tot dop” op zijn naam staan. In dit boek zijn 

prachtige detailfoto’s te zien van planten, die door hem gemaakt zijn. De cursus zal gegeven wor-

den op woensdagavond  9 en 23 mei en op zaterdag 26 mei zal in het kader van de cursus door 

hem een excursie worden geleid in de buurt van Amersfoort of in de Gelderse Vallei. Nadere in-

formatie hierover volgt in het volgende Linnaeusklokje. Ook wil ik alvast een vooraankondiging 

doen van de excursie voorjaarsflora naar het landgoed Middachten op zaterdag 14 april. 

Ik  hoop op een gezellig  en leerzaam plantenseizoen met interessante excursies en veel mooi weer. 

 

Anne-Marie Fondse 
 

Promotiewerkgroep 
In het jaarverslag elders in dit Linnaeusklokje zijn de promotieactiviteiten van het afgelopen jaar en 

daarmee ook het afgelopen kwartaal al samengevat. In het jaarplan 2012 zijn weer tien promotie- 

punten opgenomen. Hiervan kan te zijner tijd kennis worden genomen op de jaarplanpagina van 

onze website. Standactiviteiten zijn er het komende kwartaal niet omdat deze zich over het alge-

meen in de buitenlucht afspelen. 

Wel is er de komende periode een aardige uitdaging met promotie voor onze afdeling in het alge-

meen en de Landelijke Jongeren van de KNNV in het bijzonder. Van de zijde van Natuurmonumen-

ten kreeg onze afdeling het verzoek om met Natuurmonumenten in het voorjaar medewerking te 

verlenen aan een ecologieproject voor 53 leerlingen van twee klassen 5 Atheneum van College 

Groevenbeek in Ermelo. Het project omvat een dagdeel met een workshop en excursies over ver-

schillende onderwerpen met een inventariserend karakter met opdrachten voor de scholieren. Het is 

plezierig dat coördinatoren van de werkgroepen in onze afdeling medewerking hebben toegezegd. 

De komende maanden zal het project worden uitgewerkt. 

De afgelopen periode werden voor een tweede (promotie)leven ook weer verschillende Natura’s en 

verlopen Linnaeusklokjes ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Van Linnaeusklokjes worden natuur-

lijk de adresstickers verwijderd! Ze blijven hartelijk welkom.  

Tjalling van der Meer 

 

Vlinderwerkgroep 
Aankomende periode organiseren we twee presentaties, die beide in het Centrum voor erfgoed, na-

tuur en milieu Het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo worden gehouden. De eerste presentatie 

heeft als thema “nachtvlinders.” We gaan dieper in op het fenomeen nachtvlinders waarbij het 

verschil tussen dag- en nachtvlinder, de nachtvlinderfamilies en hun verschijningsvorm uitgebreid 

aan bod zullen komen. Deze avond wordt op donderdag 23 februari gehouden en begint om 20.00 

uur.  

De tweede presentatie wordt verzorgd door Harry Wouda en Annemarie Kooistra met als onder-

werp “16 jaar vlindermonitoring in de Leemputten.” Het gaat om donderdag 22 maart, aanvang 

20.00 uur. We laten hieronder Harry aan het woord: 
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“De Leemputten is een bijzonder natuurgebied van 33 hectare groot. Het natuurgebied is bij natuur-

kenners bekend vanwege haar rijkdom aan bijzondere flora en vegetatie. Ook is het gebied rijk aan 

libellen, vlinders, reptielen, amfibieën, paddenstoelen en andere levensgroepen. Die natuurlijke 

rijkdom dankt het gebied aan het leem dat hier dicht aan de oppervlakte komt.  Menselijke invloe-

den hebben meegeholpen om van dit gebied een uniek natuurmonument te maken. Om het unieke 

karakter te behouden is het noodzakelijk al die leefgroepen goed te monitoren. Zo werden in de 

afgelopen 16 jaar onder meer vlinders geïnventariseerd. Die inventarisatie vond plaats volgens de  

methodiek en systematiek van de Vlinderstichting. Vijftien jaar inventariseren heeft inmiddels een 

schat aan informatie opgeleverd waardoor een goed beeld is ontstaan over hoe de lokale vlinder-

stand zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Tegelijkertijd roept het vragen op zoals: 

Hoe verhoudt de lokale vlinderstand zich ten opzichte van de landelijke vlinderstand? Welke soor-

ten  wijken positief af van de landelijke ontwikkeling en welke in negatieve zin? Hoe is het gesteld 

met kwetsbare soorten in de Leemputten als heideblauwtje, gentiaanblauwtje, aardbeivlinder, groen-

tje en bruine vuurvlinder? Zijn er soorten verdwenen? Hebben nieuwe soorten zich weten te vesti-

gen? Hoe doen algemene soorten als dagpauwoog, gehakkelde aurelia,  kleine vos en landkaartje 

het in de Leemputten? Heeft het beheer in de Leemputten positieve of negatieve invloed op de vlin-

derstand? Kortom allerlei vragen die wachten op een antwoord. Wij hopen een deel van die vragen 

te kunnen beantwoorden op de vlinderavond donderdag 22 maart.  Wie weet  tot dan.” 

 

Harm Werners en Betty Dekker 
 

Vogelwerkgroep 
Omdat de zoutwatervogelexcursies in 2011 door weersomstandigheden niet steeds zijn doorgegaan 

willen we dit jaar herkansen met een voorjaarsexcursie naar Tholen en een waddenexcursie  naar 

Wieringen. Ook een oude excursie naar de vogelhutten (denk aan slecht weer) in Zuidwest-

Friesland komt deze winter weer op het programma te staan. In onze omgeving zullen de gebruike-

lijke excursies naar de Hierdense Poort en de Oostvaardersplassen weer op het programma komen 

te staan. Verder is gevraagd een vogelexcursie te houden naar de Delta Schuitenbeek in verband met 

de Provinciale Natuurwerkdag op zaterdag 3 maart vanuit College Groevenbeek te Ermelo. Ook is 

medewerking gevraagd bij vogelinventarisaties in maart of april op het landgoed Groevenbeek in 

verband met natuurinventarisaties door leerlingen van College Groevenbeek in samenwerking met 

Natuurmonumenten. Voor de leerlingen heeft dit te maken met invulling van het studieonderdeel 

“maatschappelijke stage”. Ook komt er dit voorjaar (8 maart) een spreker (in de persoon van Koos 

Dansen) voor een lezing over de vogels van de Veluwe (zie pagina 5/6 van dit Linnaeusklokje). 

 

Hans Fondse 

 

Uit het gewest IJsselstreek 
Onze afdeling maakt samen met de afdelingen Apeldoorn, Deventer, Epe-Heerde,  Lelystad, 

Noordwesthoek en Zwolle deel uit van het gewest IJsselstreek. Op 7 november 2011 kwamen ver-

tegenwoordigers van de besturen  bijeen in het Centrum voor Natuur en Milieu De Hortus in Har-

derwijk. Al voor het 20
e
 jaar de vergaderstek van het gewest. We namen deze avond na 17 jaar ook 

afscheid van onze secretaris Lidy Kraamer. 

Er wordt ieder jaar een gewestelijke excursie gepland. Zo namen zes leden van onze afdeling op 15 

maart jongstleden deel aan de door het weer uitgestelde excursie 2010 naar Tiengemeten en negen 

leden op 3 september jongstleden aan de fantastische bootvogelexcursie over de IJssel, het Ketel-

meer en het Vossemeer die de afdeling Zwolle voor het derde jaar organiseerde. Niet deelgenomen: 

gemiste kans en dat is de kern van deze bijdrage. Binnen het gewest bestaat al vele jaren de af-

spraak dat leden van de afdelingen kunnen deelnemen aan elkaars activiteiten. Het gaat hier om 

incidentele deelname (voor een regelmatige deelname aan activiteiten van buurafdelingen bestaat 
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naast het lidmaatschap van de eigen afdeling een 

gereduceerd lidmaatschap). 

Voorbeeld van een incidentele deelname is bij-

voorbeeld een excursie waarvoor bijzondere 

belangstelling bestaat of een lezing over een 

gebied waar net de vakantiepijlen op zijn ge-

richt.   

Het vermelden van activiteiten van buurafdelin-

gen in het Linnaeusklokje is natuurlijk ondoen-

lijk. Daarom is afgesproken dat op de websites 

van de afdelingen van het gewest IJsselstreek 

links zullen worden geplaatst, die verwijzen naar 

de websites van deze afdelingen,  zodat kennis 

kan worden genomen van de activiteiten binnen het gewest. Doe in voorkomend geval hiermee uw 

voordeel! Zie: www.knnv.nl/noordwestveluwe/links.htm  

Tenslotte: de bedoeling van gewestelijke excursies is het organiseren van een excursie die de afde-

ling zelf niet direct organiseert.  In 2012 wordt er door de Werkgroep Geologie en Landschap spe-

ciale aandacht besteed aan het onderwerp aardkundige waarden. In november 2012 zal met onder-

steuning van deze werkgroep in gewestelijk verband dan ook een dergelijke excursie worden geor-

ganiseerd. 

Tjalling van der Meer, voorzitter Gewest IJsselstreek 

 

JAARVERGADERING 25 februari  
 

Lokatie: Villa Oud-Groevenbeek, aanvang 11.00 uur. 

Route: Neem de N303 vanuit Ermelo (naar Putten) en dan rechtsaf net voor de ‘Chinees’: tegenover 

de Nieuwe Laan is een verharde bosweg/laan, die naar de villa loopt. We mogen parkeren bij de 

druivenkas bij de villa. Om alvast op te warmen: http://www.natuurmonumenten.nl/oud-

groevenbeek 

 

Agenda       

1. Opening/mededelingen 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 19 februari 2011 

5. Jaarverslag 2011 

6. Jaarrekening 2011 

7. Kascommissie 

8. Verkiezing kascommissie 2012 

9. Begroting 2012 

10. Contributie 2013. 

11. Vanuit het bestuur: 

12. Terugblik coördinatorenoverleg 11 januari 2012 

13. Gewest IJsselstreek 

14. Jaarplan 2012 

15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 

16. Rondvraag 

17. Sluiting van de vergadering     

                  Winters sfeerbeeld landgoed Groeven-      

Lunch: 12.30 uur                                                                            beek tijdens restauratiewerkzaamheden  

                                                                                                                                         aan de villa in (foto: Harm Werners)
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Middagprogramma: Rondleiding (ca 1 ½ uur) in en om de villa Oud-Groevenbeek door Nico 

Nelis of een vrijwilliger van Natuurmonumenten. 

 

Agendapunt 4, notulen jaarvergadering 2011 
 
De jaarvergadering is gehouden op zaterdag 19 februari 2011 om 11.00 uur in de boerderij van de Fam. 

Overeem aan de Staverdenseweg 287 te Staverden bij het bezoekerscentrum.  

37 leden aanwezig inclusief bestuur.  

Met kennisgeving afwezig: Lex Groenewold, Riet v.d.Wolf, Peter Pfaff, Els Oliedam, Margo Beukers, Ellen 

Smal, Wilma Stoof en Adrie Blankestijn. 

 

1. Opening/mededelingen 

Nico Hoogteijling opent de vergadering om 11.00 uur, heet een ieder welkom en vooral de nieuwe leden. 

Nico benoemt in het kort de hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

 

2. Vaststellen agenda 

Toevoegen: 14a. Notitie Kennis en Kennisoverdracht 

  15a. Rondvraag 

 

3. Ingekomen stukken 

De Kampcommissie brengt de KNNV- kampen en- reizen nog eens onder de aandacht. Meer informatie via 

de website http://www5.knnv.nl/reizen 

 

4. Notulen 20 februari 2010 

De notulen worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd.  

 

5. Jaarverslag 2010 

De verslagen van de werkgroepen waren zo duidelijk dat er geen vragen of opmerkingen zijn. 

 

6. Jaarrekening 2010 

Ondanks herhaalde verzoeken hebben 4 leden verzuimd contributie te betalen. De schade voor de afdeling is 

ca. € 90. De toelichting in de agenda gaf zoveel duidelijkheid dat er geen vragen gesteld werden. 

 

7. Kascommissie  

Wilma Stoof en Tjalling van der Meer hebben de kascontrole uitgevoerd. De kascommissie heeft de volgende 

aanbevelingen: 

- De spaarrekening opheffen, zodat er 1 rekening overblijft. John meldt dat dit inmiddels is gebeurd. 

- Sommige leden hebben, per abuis, te weinig contributie betaald. In het vervolg de leden daarop wijzen. 

Voor het overige is alles in goede orde aangetroffen en de kascommissie stelt de ledenvergadering dan ook 

voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. De leden stemmen daarmee in. Wilma is 

verhinderd, zij krijgt het gebruikelijke KNNV-speldje toegestuurd. 

 

8. Verkiezing kascommissie 2011 

Tjalling zal in 2011 worden geassisteerd door Marjolein Pijl. 

 

9. Contributie 2012 

De contributiebedragen worden als volgt vastgesteld: leden € 24, huisgenootleden € 12 en jeugdleden € 

16,50. 

 

10. Begroting 2011 

De toelichting bij agendapunt 10 geeft voldoende informatie. John Smal vertelt de laatste stand van zaken 

over het ”jubileumfonds”. De leden hebben € 1.000 gedoneerd en via het Rabostimuleringsfonds hebben wij 

een toezegging van € 500 ontvangen. Dit betekent dat de inkomsten met € 1.000 zijn toegenomen en het 
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saldo € 200 positief is. Ellen van der Meer stelt voor een laptop aan te schaffen die technisch goed aansluit 

bij de beamer.  

Tjalling van der Meer meldt dat de begroting voor de informatiepanelen met € 200 kan worden verlaagd.  

 

11. Verkiezing nieuw bestuurslid  

Tot op heden heeft het bestuur geen nieuw bestuurslid kunnen vinden. Er is wel een reactie op onze oproep 

ontvangen. Janny Habermehl heeft aangegeven dat zij niet herkiesbaar is voor een tweede termijn en treedt 

dus af als bestuurslid, maar wil tot 1 september 2011 de secretariële taken uitoefenen als ambtelijk/interim 

secretaris. Zij heeft geen status meer als bestuurslid en geen bestuurlijke bevoegdheden als stemrecht etcete-

ra. Lex Groenewold is als waarnemend secretaris benoemd uit het midden van de bestuursleden en hij heeft 

de secretariële bevoegdheden en ondertekent alle officiële stukken. De wijziging wordt gemeld bij de Kamer 

van Koophandel. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om, zodra het bestuur een geschikte kandidaat 

heeft gevonden, deze per direct in functie te laten treden inclusief alle bevoegdheden, waarna op de eerstvol-

gende ledenvergadering de kandidaat alsnog officieel zal worden voorgesteld en in stemming gebracht. 

 

Rooster van aftreden bestuursleden; 2012 – John Smal 

 2013 – Ati Vijge 

 2014 – Nico Hoogteyling 

 2015 – Lex Groenewold  

 

12. Terugblik coördinatorenvergadering 12 januari 2011  

Promotie plan van aanpak 2011 

Tjalling licht het promotieplan toe. Het is duidelijk en compleet. Het promotieplan is vastgesteld. 

Gastenboek 

Het eerste bericht verscheen op het Gastenboek op 15 november 2009. Er wordt van dit Gastenboek frequent 

gebruik gemaakt: sinds het begin zijn tot en met 12-12-2010 in totaal 166 berichten geplaatst. We mogen van 

een succes spreken. Via het Gastenboek kan bijvoorbeeld ‘op het laatste moment’ worden aangegeven of een 

bepaalde excursie wel of niet doorgaat.  

Coördinator Plantenwerkgroep 

In verband met het afscheid van Annemarie Kooistra en Lydia Berghuis eind 2011 heeft Annemarie Fondse 

zich beschikbaar gesteld als coördinator van de Plantenwerkgroep. Ook An Westerweel is gestopt als coördi-

nator, zij is door het bestuur inmiddels op passende wijze bedankt. 

Coördinatoren Werkgroep Landschapsbeheer 

Wim Wassenaar en John Schuurman stoppen met hun taken in de werkgroep. Dick Rhebergen en Han van 

der Brug nemen het over. 

Coördinator Natuurcursussen 

In verband met het afscheid van Boris Guttenberg heeft Paul Matlung zich als coördinator beschikbaar ge-

steld. 

Jubileum 14 mei 

De ad hoc jubileumcommissie bestaat uit Ellen van der Meer, Janny Habermehl, Ellen Smal en Harm Wer-

ners. Kort overzicht van de voorlopige plannen: rondreizende tentoonstelling, diverse excursies, fietstocht, 

feestavond, jubileumklokje. De begroting komt op € 1.300. Er worden/zijn aan enkele instellingen subsidie-

verzoeken gericht. 

Ledenbestand 

Voor zover op het moment van schrijven (13-12) bekend zullen we per 1-1-2011 in totaal 237 leden tellen: 

187 gewone leden, 44 huisgenootleden, 3 ereleden, 2 convoleden en VVV Ermelo. Op 1-1-2010 hadden we 

208 leden. Een stijging van bijna 14%!  

Hemelvaartweekend 

Voor 2011 is een groepsaccommodatie in Niel (Duitsland) gecontracteerd (1 t/m 5 juni). Het maximum aan-

tal deelnemers is 24. Voor meer informatie: www.buitenverblijf.nl. 

Gebruik ruimte Pakhuis Ermelo 

Tot nu toe konden we in Ermelo de ruimte van het NME gratis gebruiken. Nu het NME is gevestigd in Het 

Pakhuis zijn zij gedwongen ‘commerciële’ prijzen te vragen. Zo zou hun (fraaie) zaal ’s avonds neerkomen 

op zo’n € 50. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij zijn in overleg met Aimée Wijnacker van Het Pakhuis om 



 20 

te zien of we een regeling kunnen treffen. Inmiddels hebben wij Het Pakhuis een brief gestuurd en daarin 

onder andere wederdiensten aangeboden: 

- het houden van een of meerdere foto-exposities ; 

- het organiseren van korte excursies in de omgeving van Ermelo, vertrekkend vanuit Het Pakhuis; 

- 10 % korting voor vrijwilligers van Het Pakhuis bij deelname aan cursussen die door de KNNV gegeven 

worden. 

KNNV-Fotoboek:  

Inmiddels is bij wijze van proef een KNNV-fotosite (‘Fotoboek’) geopend. We zijn nog in de oriënterende 

fase. Zie knnv-noordwestveluwe.mijnalbums.nl (dus zonder www). De site is thans (nog) beveiligd met een 

wachtwoord (vosuil). Het is mogelijk om op onze KNNV-website een vaste link naar deze site op te nemen. 

Van het Landelijk Bureau 

De Landelijke Promotiecommissie doet een oproep tot versterking van hun team. 

De KNNV viert het 110-jarig jubileum en onze afdeling haar 40-jarig jubileum. Aan het landelijke jubileum 

doen wij dit keer als afdeling niet mee omdat wij voorrang geven aan ons afdelingsjubileum. Ook om ver-

warring te voorkomen. 

Contacten met groene buurverenigingen 

We hebben contact gelegd met IVN (Nunspeet/Epe & Nijkerk) en de Vogelbeschermingswacht Noord-

Veluwe. Zij hebben er positief op gereageerd. De eerste afspraak is op 4 februari 2011.  

Excursies  

Opletten bij excursie ’s nachts! Probeer te voorkomen dat er deelnemers in het donker verdwijnen. De excur-

sieleider dient de deelnemers er op te wijzen, dat zij bij elkaar blijven.  

Ook een ‘achtervanger’ (met de mogelijkheid tot mobiel contact met de excursieleider) is van belang. 

De midweekexcursies zijn succesvol. In 2011 worden er drie georganiseerd.  

Volgende coördinatorenvergadering 

11 januari 2012 om 19.30 uur in De Hortus te Harderwijk. 

 

13. Gewest IJsselstreek 

Uit het Gewest (notulen Gewestelijke vergadering 8-11-2010) 

5 maart 2011 is de gewestelijke excursie naar Tiengemeten. 

Zwolle: Sociaal aspect van excursies bevorderen door een activiteit te organiseren in combinatie met een 

“hapje en een drankje”. In 2011 is de afdeling Zwolle van plan een vaartocht over de IJssel te organiseren. 

Voorgesteld wordt de vaartocht in plaats van een gewestelijke excursie open te stellen voor alle afdelingen in 

het gewest.  

Epe-Heerde: Heeft een integrale inventarisatie uitgevoerd van de Renderklippen; verslag komt 2011 uit. 

Doel, naast het verzamelen van gegevens, is de cohesie tussen de verschillende werkgroepen en de afdeling 

te bevorderen.  

Apeldoorn: Viert in 2011 100 jarig bestaan met een jaar lang activiteiten; onder andere een boek over de 

historie van de afdeling en een aantal grote lezingen in november 2011. 

 

14. Jaarplan 2011  

Reacties naar aanleiding van het jaarplan: 

- Vogelwacht vraagt in de toekomst twee gezamenlijke lezingen te organiseren. 

- Landschapsbeheer heeft contacten met scholengemeenschap Groevenbeek over de maatschappelijke 

stages. 

- Aanvulling op jaarplan 

KNNV-fotosite, reeds beschreven onder agendapunt 12. Terugblik coördinatorenvergadering.  

 

14a. Notitie kennis en kennisoverdracht. 

In het coördinatorenoverleg is de beleidsnotitie kennisoverdracht besproken. Het stuk werd goed ontvangen 

en leverde een levendige discussie op. Men was vooral enthousiast over het gebiedenboek. Het zou als een 

start ingezet kunnen worden. Het mentorschap is minder enthousiast ontvangen. Nog eens bezien hoe dat 

vorm gegeven kan worden. De opmerkingen zijn verwerkt in deze herziene notitie.  

- Onder 3.4 verdieping inhoud Linnaeusklokje: bijvoorbeeld ieder kwartaal een bepaalde werkgroep een 

publicatie laten verzorgen. 

- Excursieverslagen zouden meer verdiepend moeten zijn.  
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15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering (VV) wordt op 16 april 2011 in Museum  

       Naturalis te Leiden gehouden 

Ati Vijge, Henriëtte Zoetelief en Annemarie Fondse zullen de afdeling op de landelijke vergadering van 16 

april 2011 vertegenwoordigen.  

 

15a. Rondvraag 

Anne-Marie Fondse: het programma van de excursie van 26-2 is aangepast. 

Wim Wassenaar:  vindt het een goede actie van het bestuur dat vrijwilligers bij LSB, die lid waren van 

onze afdeling, te benaderen om lid te worden. Mede in verband met aansprakelijk-

heidrisico’s .  

Ati Vijge:  wie heeft boeken te leen voor de fotografiewerkgroep? Reacties graag naar Ati. 

Tjalling v.d.Meer: geeft uitleg over het Gelders Burgerintiatief. 

wie heeft belangstelling voor de moderne media, zoals twitter, facebook? 

   bedankt het bestuur voor alle initiatieven.   

16. Sluiting 

Om 12.40 uur sluit Nico het formele gedeelte van de vergadering. Daarna gaan we van een heerlijke lunch 

genieten en als afsluiting een excursie met Ger Verwoerd, beheerder bij het Gelders Landschap, door het 

gebied rondom kasteel Staverden.   
 

         

 

 

 

Agendapunt 5, jaarverslag 2011 

Terugblik op ons jubileumjaar 2011! 

Het verenigingsjaar 2011 was een gedenkwaardig jaar dat wederom een forse toename van het aan-

tal leden liet zien. Er zijn per saldo 25 nieuwe leden bijgekomen, waarmee ons totale ledental op 

251 komt. 

Ons veertig jarig bestaan is uitgebreid gevierd! 

Op 6 mei werd een ‘reizende’ jubileumfototentoonstelling geopend door wethouder Teeninga  in 

De Hortus. 14  mei werd een leuke dag met veel activiteiten, zoals een vroege vogelexcursie met 

ontbijt, de overhandiging van een bijenhotel aan de Natuurtuin en een fietstocht. Als klap op de 

vuurpijl was er de feestavond in de ontspanningszaal van Staverden. Beginnend met een relaxte 

borrel, een lekker buffetje en met als afsluiting een foto/dia avond. Allerlei jubileumexcursies 

werden gepland naar gebieden die 40 jaar geleden ook werden bezocht. Speciaal genoemd mag 

worden de excursie naar de Leemputten onder leiding van Kees Both, een van de oprichters van 

onze afdeling. En niet te vergeten het Jubileumklokje, dat een prachtig collectoritem is geworden. 

Diverse algemene excursies werden georganiseerd zoals naar de Dinkel, het Ronde Huis en de 

burlexcursie en een aantal leden van onze afdeling ging mee met de boottocht over de IJssel met 

afdeling Zwolle. Er waren veel promotieactiviteiten en we haalden zeer regelmatig de krant met 

onze excursieaankondigingen, zo hebben we ook weer goed aan de weg getimmerd met onze pro-

motiestand. Inmiddels mogen we ons geschaard weten in de rij van tot Algemeen Nut Beogende 
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Instellingen, want deze status hebben we dit jaar gekregen. Met ingang van 2011 kunnen donaties 

/giften dus afgetrokken worden van de belasting. We kregen ook een nieuwe secretaris die al gelijk 

vol aan de bak moest om zich alles eigen te maken, hetgeen hem tot nu toe op fantastische wijze is 

gelukt! 

Wat heeft er verder zoal gespeeld:  

- we hebben meegewerkt met Natuurmonumenten: “100 jaar Leuvenumse Bossen;” 

- we hebben een bijeenkomst georganiseerd met alle groene buurverenigingen; 

- er is een coördinator cursussen gevonden en gestart, Paul Matlung; 

- het KNNV-fotoalbum is een feit geworden; 

- het gebiedenboek als onderdeel van de beleidsnota Kennis en Kennisoverdracht is verder 

uitgewerkt; 

- de film Rotvos werd gedraaid en heeft in de publiciteit gestaan; 

- Het Pakhuis is in gebruik genomen en we hebben een goede afspraak gemaakt over het ge-

bruik en de prijs; 

- het bestuur heeft de jubileumavond van de 50-jarige Vogelbeschermingswacht bezocht; 

- we zijn gestart met een maandelijkse reminder via de e-mail; 

- er is een laptop aangeschaft met subsidie van Stichting Het Burger Weeshuis; 

- de afdelingsfolder is weer aangepast enzovoort; 

- door één bestuurslid is het landelijke congres van 1 oktober bezocht. 

Het bestuur heeft zeven bestuursvergaderingen gehouden, de afdeling vertegenwoordigd in de jaar-

lijkse Vertegenwoordigende Vergadering, de halfjaarlijkse Beleidsraad en in de jaarlijkse Geweste-

lijke vergadering. Natuurlijk is er ook weer een coördinatorenvergadering geweest waarin zowel 

praktische als beleidsmatige onderwerpen werden behandeld. Binnen de vereniging waren ook dit 

jaar de werkgroepen weer bijzonder actief. 

Werkgroepen 

Fotografiewerkgroep 

De Fotografiewerkgroep genaamd “Camera Natura” kwam in 2011 op 9 avonden bijeen. Steeds op 

de 4
e
 dinsdag van de maand. In januari kwam fotograaf Jan Nijendijk ons vertellen over vogelfoto-

grafie, in februari leerde Ronald Vossebelt ons alles over compositie. Ook gingen we in februari het 

veld in bij de Oostvaardersplassen. In maart legde Paul Matlung ons van alles uit over bestands-

formaten en beeldbewerking. In april bekeken we de foto’s van Marjo’s Klaarenbeeks reis naar 

Afrika. In mei bekeken we elkaars foto’s aan de hand van een opdracht. In juni was er weer een 

buitenfotografeeravond, deze keer in de Bloemkampen en bij Polsmaten. Juli en augustus hielden 

we vakantie. In september bekeken we elkaars foto’s naar aanleiding van een opdracht. Op deze 

avond kwam ook het idee voor oktober namelijk ”de herfst” fotograferen. In november gingen we 

samen met Ronald Vossebelt elkaars foto’s bekijken van de opdracht: “tegenlicht”. En in december 

willen we elkaars foto’s bekijken van de buitenfotografeerdagen, waaronder die van 5 november 

2011 bij Haarzuilen.  

Iedereen die meer van fotograferen wil leren is van harte welkom! 

Werkgroep Landschapsbeheer 

Het jaar 2011 verliep voor onze werkgroep voorspoedig. De werkmorgens zoals deze telkens voor 

een half jaar worden gepland konden zonder problemen worden uitgevoerd en daarbij werd door het 



 23 

enthousiasme van de leden fors wat werk verzet. Naast het ‘eigen’ programma werden leden van de 

werkgroep ook ingeschakeld bij de landelijke natuurwerkdag 5 november jongstleden waar op de 

Krachtighuizerheide in totaal met een 14 man/vrouw ook deze kleine heide opgeschoond werd. De 

KNNV-vlag zorgde voor wat publiciteit onder de natuurliefhebbers ter plekke.  

Het reguliere programma omvatte dit jaar de volgende werkzaamheden: 

- het snoeien van houtsingels; 

- een open plek in het bos terzijde van het Beekhuizerzand maken als ‘stepping stone’ voor tal 

van organismen tussen het Beekhuizerzand en een ander klein stukje stuifzand (2x); 

- planten van eiken voor Natuurmonumenten in kleine gebiedjes eikenhakhout; 

- het verwijderen van de dominante Amerikaanse eik uit bepaalde bosgebieden van de ge-

meente Ermelo; 

- het weer vrij maken van dennen en berkenopslag op een intiem heideveldje op het landgoed 

Volenbeek; 

- het planten van 520 eiken, elzen en hazelaars in een grote houtsingel van het landgoed Ger-

ven en Hell; 

- het verwijderen van opslag aan de rand van het Houtdorperveld teneinde de prachtige heide-

vegetatie voor amfibieën en reptielen te behouden; 

- het snoeien van knotwilgen op een terrein van Natuur Monumenten bij Oldenaller. 

Van het aanbod aan de leerlingen van het Chr. College Groevenbeek om een maatschappelijke stage 

bij onze werkgroep te doen is, tot nu toe nog geen gebruik gemaakt. Wel hebben de kids van de 

Ginkgo Kids een zaterdag meegedaan met een grote groep en enkele begeleiders bij het werken op 

het Houtdorperveld. Daarnaast werd een begin gemaakt met de voorbereidingen en organisatie van 

de Gelderse Werkdag die deze keer door onze werkgroep in onze regio wordt georganiseerd op 3 

maart 2012. Op een zeer constructieve wijze wordt daarbij samengewerkt met de Stichting Land-

schapsbeheer Gelderland (S.L.G.) 

Natuurcursussen 

In 2011 zijn we begonnen met het digitaliseren van het aanwezige materiaal van de Basis Natuur-

cursussen. Het is de bedoeling dat alle cursussen voorzien worden van een handleiding op een 

tekstverwerker en het beeldmateriaal overgezet wordt naar een PowerPoint presentatie. Bovendien 

zal al het gebruikte materiaal voor promotie (posters en dergelijke) verzameld en, indien nodig, ge-

digitaliseerd worden. Daarna wordt per cursus een dvd gebrand. De eerste van deze cursussen is de 

paddenstoelencursus van afgelopen oktober. Er waren 11 deelnemers op de cursus die werd geleid 

door Annemarie Kooistra. Een bezoekje aan het KNNV hoofdkantoor in Zeist leverde een cursus 

“Planten determineren”, een “Beginnerscursus vogelen” en een”Bomencursus” op. Allen voorzien 

van een handleiding en een PowerPoint presentatie. 

Natuurbeschermingswerkgroep 

Op de agenda van de twee in 2011 gehouden bijeenkomsten van  de gezamenlijke Natuurbescher-

mingswerkgroep (NBW) van onze afdeling met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe ston-

den onder andere: Groene Zoom Harderwijk-Ermelo, Voorontwerp Visie op hoofdlijnen Buitenge-

bied Hierden (fietspad Mheenlanden), Maatregelen Hierdense Beek, Waterfront Harderwijk, IIVR 

Integrale Inrichting Veluwe Randmeren en dassen Drielanden Harderwijk. Daarnaast vond veel 

overleg tussen de leden van de NBW via e-mail plaats. 
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In de drie afleveringen van de periodieken van beide verenigingen hielden we onze leden van de 

ontwikkelingen op de hoogte. Ingediende zienswijzen, bezwaarschriften etcetera werden in afschrift 

toegezonden aan de beide verenigingsbesturen. 

In 2011 werd deelgenomen aan twee werkconferen-

ties vogel)rustgebieden Waterfront. Na de conferen-

tie op 14 juni werd op 20 juli een brief ontvangen 

die openingen bood voor een vergelijk. De brief 

werd op 16 november gevolgd door een finaal over-

leg waarin de NBW met de directie Waterfront amb-

telijk tot overeenstemming kwam. 

Nadat in 2010 tweemaal zonder resultaat een ziens-

wijze werd ingediend betreffende een vergunnings-

aanvraag ingevolge de Natuurbeschermingswet betreffende het IIVR-project voor de Veluwe 

Randmeren, werd op 16 februari 2011 door Vogelbescherming Nederland samen met de NBW te-

gen de vergunningverlening beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 20 mei diende in relatie met 

het voorgaande voor de Raad van State een voorlopige voorziening om te voorkomen dat alvast met 

het uitbaggeren van de vaargeul zou worden begonnen. Helaas en tot onze verbazing werd het ver-

zoek tot de schorsing door de Raad van State afgewezen en resteert nu de bodemprocedure.  

Bemoeienissen waren er in 2011 verder onder andere ten aanzien van de verlenging van de kite-

surfvergunning nabij Strand Horst en reclameborden in de weilanden langs Rijksweg 28. Verdwe-

nen deze na onze inspanningen in vorige jaren, nu keren ze langzamerhand weer terug. Eind 2010 

werden na inspanningen van de NBW dassenvoorzieningen aangelegd langs een gedeelte van de N 

302. Een bericht van de Provincie Gelderland in de loop van 2011 met vermelding van onder andere 

een groot aantal dassenpassages, bevestigde het grote nut van deze voorzieningen. 

Om ontwikkelingen nauwlettend te kunnen volgen en aandacht te kunnen vragen voor de natuurbe-

schermingsbelangen in onze omgeving, was de NBW ook dit jaar in diverse klankbord- c.q. werk-

groepen vertegenwoordigd. Op 26 februari heeft de NBW zich vanwege ineffectiviteit teruggetrok-

ken uit de Klankbordgroep IIVR. Verder werd nog wel deel uitgemaakt van de Werkgroep Hier-

dense Poort en de Klankbordgroep Verdrogingsbestrijding Bloemkampen-Hierdense Beek. 

Overigens wordt verwezen naar de bijdrage van de NBW elders in dit Linnaeusklokje.  

Paddenwerkgroep 

De afzetting is dit jaar geplaatst op woensdag 23 april. Een probleem was deze keer dat er in deze 

week intensief gesnoeid werd aan de beuken langs de Jhr. Dr. Sandbergweg. De vallende dikke tak-

ken beschadigden het gaas van de afzetting ernstig. Omdat de afzetting pas enkele dagen later her-

steld kon worden, leverde dit in die periode vrij veel doodgereden amfibieën op. Ook staken de 

padden over een wat langer wegdeel over, met name in de richting Staverden. We zullen de afzet-

ting daarom ook wat verlengen in die richting. 

De aantallen overgezette amfibieën 

 

 

bruine kikker     100 

gewone pad     387 

kleine watersalamander      82 

alpenwatersalamander           2 
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Opmerkelijk is dat het aantal bruine kikkers weer een herstel heeft gemaakt ten opzichte van vorig 

jaar. Wat de oorzaak is geweest van de sterke (landelijke) teruggang van het aantal bruine kikkers is 

niet echt zeker. Sommigen denken aan schimmelinfectie, anderen aan een virusinfectie. Het aantal 

padden en salamanders heeft hiervan kennelijk geen last ondervonden. Doordat de winter begin 

2011 vrij lang duurde zijn de amfibieën bij de afzetting wel opgevangen. Het is mogelijk dat binnen 

het aantal kleine watersalamanders ook een aantal alpenwatersalamanders zijn geteld omdat bij 

donker en regenachtig weer deze niet zo gemakkelijk te onderscheiden zijn. De ontwikkeling van 

het aantal overgezette dieren is regelmatig te volgen geweest op het Gastenboek van onze website 

KNNV Noordwest-Veluwe. Ook is het mooi gerestaureerde informatiebord geplaatst. Dank aan John 

Schuurman voor de verfraaiing van het amfibieënbord. 

Plantenwerkgroep 

Het centrale thema voor de excursies was “Op zoek naar planten van de ranonkelfamilie in Natura 

2000 gebieden”. In het totaal zijn 14 excursies georganiseerd naar uiteenlopende gebieden, waarvan 

er 2 niet zijn doorgegaan, te weten de excursie op 21 mei naar de Zaanstreek/Waterland en de ex-

cursie op 18 juni naar de Blauwe Kamer. De reden voor de excursie naar de Zaanstreek/Waterland 

was te  weinig belangstelling, mogelijk door de concurrentie van andere activiteiten, waar leden bij 

betrokken waren. Ook betrof het een fietsexcursie, wat mogelijk als lastig wordt ervaren. De reden 

voor het niet doorgaan van de excursie naar de Blauwe Kamer waren de extreem slechte weersom-

standigheden, die het gebied onbegaanbaar maakten. Op 9 november werd tijdens een avondbijeen-

komst in De Hortus teruggeblikt op de excursies. Hierbij heb ik een kleine presentatie verzorgd en 

werden aan de hand van meegenomen foto’s de waarnemingen in beeld gebracht. Ook werden de 

meningen over tijdstip van de excursies en ideeën voor komend seizoen  gepeild. Hierbij kwam naar 

voren, dat excursies op zaterdag en op zomeravonden de voorkeur hadden. Het stellen van een the-

ma in de vorm van een plantenfamilie, werd gewaardeerd. Tijdens de jubileumexcursie padden-

stoelen die op 8 oktober bij het Ronde Huis werd gehouden, werden de 10 deelnemers verrast door 

een fikse regenbui. Maar er werden leuke soorten waargenomen onder andere een oorlepelzwam-

metje. Aan de excursie van de paddenstoelencursus van 13 oktober namen 10 personen deel, we 

zagen onder andere de goudvinkzwam. Vanaf april tot afgelopen dinsdag (15 november) hebben we 

elke dinsdagavond om de 14 dagen, met veel plezier, planten en vanaf begin oktober paddenstoelen 

gedetermineerd. Volgend jaar gaan we weer verder. 

Vlinderwerkgroep 

Na de huiskamerbijeenkomst van februari die omgedoopt werd tot fotopluisavond, konden we vroeg 

in mei al volop van echte vlinders genieten. Het betrof een jubileumexcursie naar landgoed Olden-

aller waar kleurige dagvlinders nog altijd rondfladderen. In juli gingen we samen met IVN Nijkerk 

naar de Weerribben waar we het helaas niet droog hielden. We zochten de grote vuurvlinder, maar 

kregen er vooral Sint-Jansvlinders te zien. Er was later in het jaar nog een “verderwegexcursie”. De 

Brand in West-Brabant leverde ons het oranje zandoogje op, een soort die in onze omgeving niet 

voorkomt. Heel gastvrij werden we ontvangen door de Vlinderwerkgroep van IVN Eemland, waar 

we in Soest enkele gebiedjes onderzochten op het voorkomen van vlinders en andere insecten. Na 

afloop genoten we van een drankje en verrukkelijke hapjes bij enkele leden thuis. De excursie naar 

een libellenroute in het Roggebotzand leverde weinig bijzonderheden, maar onderweg wel een ver-

makelijke “act” van een verkeersregelaar op. Natuurlijk deden we ook dit jaar weer mee aan de Na-

tionale NachtvlinderNacht, die wel heel laat in het seizoen werd gehouden, namelijk begin septem-

ber. Martin Scheper had dit keer het laken gespannen in de Flevopolder. Er kwamen nog genoeg 

nachtvlinders langs! We beëindigden het seizoen in Ermelo met een afsluitende avond in Het Pak-
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huis om onze ervaringen te delen en onze waarnemingen te laten zien. Twee vlinderactiviteiten 

werden dit seizoen helaas afgelast vanwege het weer. De Vlinderwerkgroep levert op verzoek van 

de Vlinderstichting een bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Wageningen waarbij de re-

actie van nachtvlinders op verschillende soorten licht wordt gepeild. Het onderzoek gaat vier jaar in 

beslag nemen.  

Vogelwerkgroep 

Het was de bedoeling de activiteiten van de Vogelwerkgroep te plaatsen in het thema “Wadden, 

Duinen, Delta”. De vogelexcursies konden dan aandacht besteden aan wad- en watervogels in de 

zoute gebieden van Nederland. Helaas heeft het weer niet bijzonder meegewerkt. De excursie in 

januari naar IJmuiden (duinen) kon maar gedeeltelijk doorgaan omdat de Zuidpier wegens harde 

wind gesloten was. Ook langs de kust was het waarnemen van vogels door de wind erg lastig. De 

fietsexcursie naar Wieringen (wadden) ging niet door vanwege matige weersvoorspelling en te wei-

nig belangstelling. De excursie naar Tholen (delta) is niet doorgegaan vanwege voorspelling van 

harde wind en regen wat lopen over de zeedijken wel erg onaantrekkelijk had gemaakt. De voor-

jaarsexcursie naar Tholen is vervangen door een voettocht veel dichter bij huis: de Strandgaperweg 

in de Flevopolder. Wel een geslaagde excursie met soorten als geoorde fuut en grauwe klauwier. 

Zeer geslaagd was de excursie op de Ermelose heide voor nachtzwaluwen. Dit leverde rondcirke-

lende nachtzwaluwen op om de meegenomen recorder met bijbehorend nachtzwaluwgeluid. Verder 

werd ook tweemaal een najaars/winter excursie gehouden naar de Oostvaardersplassen. De be-

faamde Delta Schuitenbeek is met de excursies ook tweemaal aan de orde geweest. 

Speciale vogelinventarisaties zijn afgelopen jaar niet aan de orde geweest. 

Promotiewerkgroep en websitebeheer 

Na het vaststellen van het “Promotieplan van 

aanpak 2011” tijdens de coördinatorenvergade-

ring van 12 januari 2011 hebben de in het promo-

tiejaarplan 2011 opgenomen 10 aanpakpunten  

inhoud gekregen met onder andere het opstellen 

van een concept-promotiehandleiding,  de moder-

nisering en actualisering van de afdelingsstand 

waaraan onder andere een bijdrage werd verleend 

door leden van de Fotowerkgroep, en de opscho-

ning van de verzendlijst promotieabonnementen 

Linnaeusklokje.  Er werden 21 persberichten van 

afdelingsactiviteiten aan de pers verstuurd, waar-

van 8 door Harm Werners (onder andere activitei-

ten Vlinderwerkgroep). Deze werden bijna alle-

maal, zij het niet in alle kranten, opgenomen. Lo-

cale kranten nemen een publicatie alleen op wan-

neer de activiteit in de betreffende gemeente 

plaatsvindt. Nagenoeg al onze persberichten werden opgenomen in De Stentor in de rubriek “Om de 

Hoek” met bijna altijd ook de meegestuurde foto. Daarnaast verschenen er vier uitgebreidere artike-

len over onze afdeling in de pers, mede in verband met ons 40-jarig jubileum. Met de afdelings-

stand werd succesvol deelgenomen aan 5 manifestaties in respectievelijk Nijkerk (100 jaar vogels 

ringen), Putten (Promodag), Ermelo (Schaapscheerderfeest en 100 jaar Leuvenumse Bos) en Elburg 

(Landschapsdag). Er werd tweemaal een interview gegeven voor Harderwijk FM. In bezoekerscen-

tra werden regelmatig de landelijke- en afdelingsfolders aangevuld. Er is het afgelopen jaar door 
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onze afdeling dan ook weer behoorlijk aan de weg getimmerd met een behoorlijk toenemend leden-

bestand als gevolg. Een aantal leden heeft daaraan ook een bijdrage geleverd omdat alle promotie-

activiteiten nu eenmaal niet alleen zijn uit te voeren. Hartelijk dank daarvoor! Helaas behoorde uit-

breiding van de Promotiewerkgroep met een tweede persoon dit jaar  niet tot de mogelijkheden. In 

het jaarplan 2012 zijn opnieuw 10 promotiepunten van aanpak opgenomen, waaronder het vaststel-

len van een beknopte promotiehandleiding  en het streven om het Linnaeusklokje in zijn geheel op 

de website op te nemen. Een website is een van de promotiepeilers. Het past dan ook om hieraan op 

deze plaats enige aandacht te schenken. Onze afdelingswebsite was op 23 september alweer vijf jaar 

“in de lucht”. Van 1 december 2010 tot en met 30 november 2011 werd de website 10.700 keer ge-

raadpleegd (2010 10.139). Het gemiddeld aantal pagina’s van 4,6 dat per bezoek werd bekeken was 

nagenoeg onveranderd (2010 4,7). Het gaat hier in het bijzonder om de pagina’s Activiteiten, Ex-

cursieverslagen, Waarnemingen en Nieuws. Er werden in de verslagperiode verslagen van 43 (2010 

37) activiteiten opgenomen. Waarnemingen worden helaas van een beperkt aantal leden ontvangen. 

Het aantal links naar de website van onze afdeling werd uitgebreid. Daarbij werden ook de links 

van de afdelingen van het Gewest IJsselstreek opgenomen (zie elders in dit Linnaeusklokje “Uit het 

Gewest IJsselstreek”). 

 

Agendapunt 6  Jaarrekening 2011 

 
 

 Inkomsten en uitgaven 

 2011 begroting 2012 

 inkomsten uitgaven saldo inkomsten uitgaven saldo 

Contributies en afdrachten 4.568 4.009 559 4.950 4.200 750 

Linnaeusklokje incl. porti  0 768 -768 0 800 -800 

Bestuurskosten 0 105 -105 0 120 -120 

Jubileum 1.620 1.466 154   0 0 0 

Bankkosten 0 60 -60 0 70 -70 

Rente 227 0 227 200 0 200 

Landschapsbeheer 661 192 469 650 800 - 150 

Vlinderwerkgroep 0 0 0 0 25 -25 

Plantenwerkgroep 0 0 0 100 125 -25 

Fotografiewerkgroep 0 23 -23  0   135   -135 

Paddenwerkgroep 0 4 -4 0 25 -25 

Natuurcursussen     0   0   0 0 0 0 

Overige cursus. en lezingen 109 169 -60 100 100 0 

Hemelvaartweekend 1.877 1.877 0 0 0 0 

Excursies 0  8 - 8 0 25 -25 

Donaties/attenties 694  69 625 90 60 30 

Vergaderingen enz. 0 132 -132 0 100 -100 

Promoties 116 305 -189 p.m. p.m. 0 

Garantstelling 0   0    0 313   0    313 

Overige / onvoorzien  0 686 -686  0 100 -100 

Totaal 9.872 9.873 -1 6.403 6.685 -282 

       

       

 Stand van het vermogen 

 Balans begin en eind 2011 Balans begin en eind 2012  

 1-12-2010 30-11-2011  1-12-2011 30-11-2012  

Banksaldi en kas 8.911 9.907  9.907 9.625  

Vooruitbetaald  998            

beamer enz.   1 2  2 2  



 28 

Saldo vermogen  9.910 9.909    9.909 9.627  

 

De uiteindelijke financiële uitkomst van 2011 pakt een stuk gunstiger uit dan in de (‘conservatieve’) 

begroting was voorzien. Dat komt vooral door de hoge bijdragen voor het Jubileum: gulle bijdra-

gen van onze leden in het Jubileumfonds (voor de leden fiscaal aftrekbaar!) en een bijdrage ad  

€ 500 van het Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds. Ook de nettobijdrage van Werkgroep 

Landschapsbeheer was het afgelopen jaar hoger dan verwacht. De Promotiewerkgroep werkte zui-

niger dan begroot. Van de Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk ontvingen wij een bijdrage 

van € 600 voor de aanschaf van een laptop met toebehoren. Dit bedrag is verantwoord onder de post 

‘Donaties/attenties’. Deze laptop werd onmiddellijk (bijna) geheel afgeschreven. Deze post, ad  

€ 599, is aan de uitgavenkant opgenomen in de post ‘Overige/onvoorzien’.  

Het banksaldo ad € 9.907 aan het eind van het boekjaar was als volgt opgebouwd: ING rekening 

courant € 1.799, ING zakelijke spaarrekening € 97, ING Zakelijke Kwartaalrekening € 8.011. 

Wilt u een vraag stellen over Jaarrekening 2011? Wilt u dat dan bij voorkeur per mail aan de pen-

ningmeester doen? (john.smal@planet.nl). De vragen zullen dan desgewenst op de jaarvergadering 

behandeld worden. Uiteraard blijft er ook gelegenheid om op Jaarvergadering nog vragen te stel-

len.  
 

Agendapunt 9  Begroting 2012 
De begroting voor 2012 is mede gebaseerd op opgaven van de werkgroepen. Begrote bedragen zijn 

overigens niet bij voorbaat ook geaccordeerde bedragen. In de begrote uitgaven voor de Werkgroep 

Landschapsbeheer is onder andere een reservering voor een aanhangwagen opgenomen. We zullen 

echter proberen hiervoor te zijner tijd subsidie te krijgen. Op basis van uitspraken van wethouder 

Damen van Harderwijk verwachten wij het in 2010 betaalde bedrag aan griffierechten (Natuurbe-

schermingswerkgroep) ad € 313 in 2012 terug te ontvangen.  

Wilt u een vraag stellen over Begroting 2012? Wilt u dat dan bij voorkeur per mail aan de pen-

ningmeester doen? (john.smal@planet.nl). De vragen zullen dan desgewenst op de ledenvergade-

ring behandeld worden. Uiteraard blijft er ook gelegenheid om op Jaarvergadering nog vragen te 

stellen.  

 

Agendapunt 10,  contributie 2013 
Een belangrijk deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke KNNV. Op het moment 

dat het Linnaeusklokje moest worden gedrukt was nog niet bekend met welk bedrag de landelijke 

afdracht zou worden verhoogd. Het bestuur stelt voor de contributie met eenzelfde bedrag te verho-

gen, aangevuld met een toeslag van € 0,50 voor onze eigen middelen. 

 

Agendapunt 11,  vanuit het bestuur 
 

John Smal, onze penningmeester, is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. 

Volkert Bakker heeft de vorig jaar vrijgekomen plaats van Janny Habermehl ingevuld. 

Dick Dooyewaard heeft zich bereid verklaard zitting te willen nemen in het bestuur. Het bestuur 

stelt hem voor als algemeen bestuurslid. De post van voorzitter blijft vacant. 

 

Agendapunt 15,  Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 
 

De vergadering wordt gehouden op zaterdag 14 april 2012 op het KNNV-bureau te Zeist.  
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EXTRA AANDACHT VOOR BIJEN 
 

De KNNV heeft samen met een aantal andere organisaties 2012 uitgeroepen tot 

het Jaar van de Bij.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom besteden we deze jaargang van het Linnaeusklokje  in een reeks van drie artikelen extra 

aandacht aan deze belangwekkende groep insecten. Deze aflevering staat in het teken van de solitai-

re oftewel wilde bijen. Naast de overbekende honingbij komen in ons land nog ruim 300 soorten 

bijen voor. Samen met de hommels vormen ze de zogenaamde superfamilie Apoidea s.l. Opge-

schaald naar de orde Hymenoptera (hymen = vlies en pteron = vleugel), de vliesvleugeligen dus, 

komen ook de wespen er bij. De indeling- en naamsystematiek is voortdurend onderhevig aan 

nieuwe inzichten en wil met voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek nog wel eens veranderen. 

Menig KNNV’er die al wat langer aan natuurstudie doet heb ik de verzuchting horen slaken, dat er 

al weer namen van dier- of plantensoorten zijn veranderd…… 

Wat op valt is, dat vliegen er niet onder vallen. Het onderscheid zit ‘m in de “viervleugeligheid” 

van bijen, terwijl vliegen er maar twee hebben en daarom behoren die evenals de muggen tot de 

orde der Diptera (di = het Griekse telwoord twee). Interessanter dan de taxonomische indeling lij-

ken mij de kenmerkende eigenschappen en het gedrag van de wilde bij. Wat veel van die solitaire 

bijen gemeen hebben is de zorg voor het nageslacht. Hoewel zorg misschien wat teveel gezegd is 

want nadat door de vrouwtjesbij het eitje (zie de uitleg hierover verderop) bij het voedselpakketje is 

gedeponeerd en de nestingang wordt afgesloten kijkt ma bij er niet meer naar om. Anders dan de in 

een sociale gemeenschap (we spreken niet voor niets van een bijenvolk) levende honingbij zou je de 

wilde bij een einzelgänger kunnen noemen. Dit betekent overigens niet dat ze niet gezellig kunnen 

samenhokken, maar een onderlinge band is er niet. Soms zijn de omstandigheden op een bepaalde 

plek zodanig, dat ze bijvoorbeeld aldaar allemaal hun nestje graven. Zoals oeverzwaluwen, die al-

lemaal hun nestingang maken in dezelfde zandwand. Zo’n kolonie zandbijen (zie onderstaande fotoscan 

van een oude dia) trof ik jaren geleden aan op het Speulderveld langs een zandpad. Eenzaam maar niet 

alleen, als de titel van het boek dat koningin Wilhelmina schreef na haar aftreden. Solitair levende 

bijen hebben echter geen koningin. Die zandbijtjes hadden allemaal een gangetje uitgegraven en 

daardoor ontstond het beeld van een heleboel minikratertjes met er naast opgeworpen hoopjes hel-

der zand. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit project slaan natuurorganisaties en bedrijven de handen ineen om  bij het grote pu-

bliek aandacht te vragen voor het verbeteren van de leefomgeving van bijen. Het gaat 

daarbij niet alleen om de honingbijen. De gehele groep van wilde en solitaire bijen neemt 

rap in omvang af. Door het verdwijnen van de bij komen voedselproductie en biodiversi-

teit in gevaar. 

 

Uit: de notitie de KNNV en het Jaar van de Bij 2012 
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Nestingangen zandbijen Speulderveld          Grijze zandbij (Andrena vaga) kruipt in holletje 

 

De vrouwtjes van deze soort nemen aan hun harige poten stuifmeel mee en deponeren dat in het 

holletje. Nu nog een eitje er bij en de larve is verzekerd van een goed gevulde provisiekast. Door 

hun ijver zoveel mogelijk stuifmeel en nectar te verzamelen vervullen ze net als de honingbij een 

belangrijke rol in de bestuiving van planten. Net als bij veel andere insectensoorten is de tonglengte 

een belangrijke factor om de in de bloem aanwezige nectar te kunnen bereiken. Per bijensoort heeft 

de tong dezelfde lengte. Het is daarom niet verwonderlijk dat een soort heel vaak gespecialiseerd is 

op één bepaalde plant. Zo zit er bij witte en rode klaver, beide uiterst algemeen voorkomend,  een 

paar millimeter verschil in de “diepte” van de nectar. Honingbijen kunnen daardoor wel nectar peu-

ren uit witte klaver, maar niet uit rode klaver. Het is duidelijk dat rode klaver hierdoor aangewezen 

is op andere bestuivers. Specialisatie komt vaak tot uiting in de naamgeving van het insect. Wat de 

wilde bijensoorten aangaat komen bijvoorbeeld de volgende namen voor: wormkruidbij, knautiabij, 

heggenrankbij en de klokjesdikpoot. Bij de al genoemde zandbijen en metselbijen is sprake van een 

verwijzing naar de manier waarop ze hun nesten maken. Metselbijtjes gebruiken onder andere be-

staande gaten in stenen muren om hun “nesten” te maken. Omdat veel soorten natuurlijke holten en 

holle plantenstengels gebruiken kunnen we ze een handje helpen bij het vinden van geschikte nest-

plaatsen. Zo zijn de laatste jaren zogenaamde insectenhotels in zwang. Een recent voorbeeld van 

zo’n kunstmatige nestgelegenheid is te vinden in de Natuurtuin aan de rand van het fietspad bij de 

Harderwijker woonwijk Stadsweiden. Dit hotel is aangeboden ter gelegenheid van het 40-jarig ju-

bileum van onze KNNV-afdeling. Helaas hebben vandalen dit bouwsel ook al weten te vinden en 

zijn ronde houtstammetjes misbruikt om er een vuurtje mee te stoken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rosse metselbij (Osmia rufa) bij nestingang           Jubileumgeschenk KNNV voor de Natuurtuin Stadsweiden  

 

Naast nest- en schuilgelegenheid zijn ook ruigtekruiden van groot belang. Na het tafeltje dekje van 

de uitbundige voorjaarsbloeiers vinden veel insecten hier later in het jaar voedsel. Ook wat dit be-

treft vervult de Harderwijker Natuurtuin een nuttige functie. Bovendien is de naaste omgeving erg 

geschikt voor de ontwikkeling van de hier voorkomende entomofauna (zoals de wetenschapper in-

secten aanduidt). Dat het maaibeheer hier niet volledig op is afgestemd moesten we deze zomer 

ervaren. Een brief van de KNNV (zie het item Rigoureus maaien langs Harderwijker Weibeek on-

der Natuurbeschermingswerkgroep) bracht de nodige opheldering en de gemeente beloofde “beter-

schap”. In de heemtuin Belmonte bovenop de Wageningse berg is naast het hotel een bushalte voor 

solitaire bijen geplaatst. Een originele manier om aandacht te vragen voor deze belangrijke groep 

insecten.  
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Bijenhalte op de Wageningse Berg                  Informatie over vliegtijden bij de bijenhalte 

 

Wie de situatie in en rond de Harderwijker Natuurtuin in ogenschouw wil nemen is van harte uitge-

nodigd deel te nemen aan de excursie, die op zaterdag 7 april (zie voor meer gegevens het excursiepro-

gramma) wordt georganiseerd.  

 

Harm Werners 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

Linny 

 
 

NATUURWAARNEMINGEN – WAT DOEN WE ERMEE? 
 

Zoals u als trouwe lezer van het Linnaeusklokje al wel hebt begrepen is in het bestuur de laatste tijd 

regelmatig gesproken over het reilen en zeilen van onze vereniging. Ook in dit nummer (op bladzij 

3 onder de vaste rubriek “Van de bestuurstafel”) hebt u er meer over kunnen lezen.  

 

Bijdrage leden belangrijk 

We zien een groeiend aantal leden, waar we heel blij mee zijn. Want als de plannen voor de nieuwe 

Wet Natuur van de regering ongewijzigd doorgaan, worden betrokken leden steeds belangrijker. 

Maar we zien natuurlijk ook graag een  vergelijkbare toename van het aantal deelnemers aan excur-

sies en de verschillende werkgroepen, zoals dat het geval is bij de Fotografiewerkgroep Camera 

Natura. Van een heleboel leden weten we niet of er specifieke natuurkennis aanwezig is. Ook niet 

 

Voor de KNNV en mij 
 

 

wordt 2012 het Jaar van het bloemetje en de bij 
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of er behoefte bestaat aan een korte cursus en of er misschien leden zijn die inventarisaties kunnen 

uitvoeren of een keer een excursie zouden willen leiden. Voor het voortbestaan van de afdeling op 

langere termijn ligt daar echt een uitdaging. Er is ook nog eens gekeken naar het excursieaanbod 

van de afgelopen drie jaar. Het is eigenlijk ongelofelijk hoeveel excursies er worden gehouden en 

hoeveel verschillende mooie gebiedjes er eigenlijk zijn. In de periode 2001-2008 zijn er circa 50 

excursies buiten en ruim 100 excursies binnen onze regio gehouden. En van de laatste naar circa 47 

verschillende locaties. Op al die excursies zijn heel veel waarnemingen gedaan. En waar blijven nu 

al die waarnemingen? Vaak komt er een leuk verslag op de website, maar verder? Een enkeling 

geeft (zeldzame) vondsten misschien door op bijvoorbeeld telmee.nl. Maar verder lijken de gege-

vens te verdwijnen. Dat is eigenlijk erg jammer, vindt u ook niet? Eén van de bestuursleden herin-

nerde zich dat er vroeger excursieformulieren werden ingevuld. En er blijken inderdaad mappen te 

zijn met verslagen van de jaren ’80 tot circa 2003. Daarna is die gewoonte blijkbaar verdwenen. Dat 

is jammer, want het levert een schat aan (historische) gebiedskennis op. 

 

Gebruiken van natuur- en gebiedskennis 

De oude gewoonte van het 

bijhouden van de waarne-

mingen willen we graag in 

ere herstellen. Tegelijk wil-

len we bekijken of het moge-

lijk is om meer te doen met 

die gegevens en met de aan-

wezige kennis en potentie 

van de vereniging. Bijvoor-

beeld door bij de excursies 

extra aandacht te geven aan 

een aantal gebiedjes en daar 

de verschillende soortgroe-

pen eens wat beter in beeld 

te brengen. Maar ook kan 

worden gedacht aan het op-

zetten van een cursuspro-

gramma, overleg voeren met 

terreinbeheerders, het op 

termijn uitvoeren van een 

gebiedsinventarisatie, enzo-

voort. Er is daarbij een dui-

delijke ambitie bij het be-

stuur om meer te gaan doen 

met de beschikbare kennis en 

de potentie van een vereni-

ging als de KNNV. Anderzijds realiseren we ons ook dat het belangrijk is die ambitie wel realis-

tisch te maken. Bovendien streven we naar een gestructureerde aanpak. Hoe kunnen  we het zoda-

nig aanpakken dat het jarenlang leuk blijft en niet een eenmalige actie wordt. 

Het zou mooi zijn als vele leden hieraan een steentje willen bijdragen. We wonen tenslotte in één 

van de mooiste regio’s van Nederland (persoonlijke mening ). Geïnteresseerd? Meldt u aan bij 

één van de werkgroepen. Op de coördinatorenvergadering en de Jaarvergadering wordt over dit 

thema verder gesproken. U hoort in een volgend Linnaeusklokje meer. 

 

Lex Groenewold 
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VERSLAG VAN DE WORKSHOP FOTOGRAFIE 
 

In het kader van het 40 jarig Jubileum hadden we ook een fotoworkshop gepland. 

Zo’n twintig deelnemers meldden zich eind september in Het Pakhuis in Ermelo, 

waar op dat moment ook de reizende tentoonstelling van de KNNV werd geëxpo-

seerd. De deelnemers waren deels KNNV-leden en deels enthousiastelingen van buiten. Het persbe-

richt van Tjalling van der Meer had wel wat opgeleverd. 

Organisator Ronald Vossebelt is een goede verteller die heel duidelijk maakt dat hij graag wil weten 

wat de vragen en behoeftes zijn. Er waren een aantal meer ervaren fotografen bij met dure toestel-

len, maar ook beginners met een simpel digitaal cameraatje kwamen aan bod. De foto’s die Ronald 

liet zien waren vaak adembenemend en jaloersmakend. Niet alleen de foto’s waren om jaloers van 

te worden; hij was ook even naar Finland geweest om berenfamilies op de foto te zetten. Op Bonai-

re legde hij omdat hij er toch was een paar natuurverschijnselen vast. En wildparken in Afrika gaat 

Ronald ook niet uit de weg. Gelukkig liet hij ook zien dat we hier op de Veluwe net zo goed prach-

tige locaties hebben voor een bijzondere opname. Denk aan het Kootwijkerzand, de Randmeren met 

al zijn vogels, en je achtertuin waar prachtige macro-opnamen te maken zijn. Hij kreeg mij in elk 

geval zo ver dat ik mijn cameraatje eens nader ben gaan bekijken en hem van de A van automaat 

afhaalde. Tjonge, wat kan zo’n dingetje dan veel. Helaas moet ik er mijn leesbril bij opzetten om de 

aanwijzingen op het schermpje te kunnen ontcijferen. Dat went nog niet echt. 

 

We hebben ook in de praktijk 

geoefend met Ronald als aan-

spreekpunt. Al vóór acht uur 

in de ochtend stonden we op 

de hei bij de Schaapskooi in 

Ermelo. Niet iedereen was 

uitgeslapen, maar er werd 

direct enthousiast gefotogra-

feerd. We hadden het geluk 

dat er mist hing, en de zon 

kwam net heel mooi op. Op 

de website kun je zien wat dat 

aan prachtige plaatjes heeft 

opgeleverd. Ronald kreeg de 

kans om ieders toestel te be-

kijken en te vertellen wat de 

opname in het kader van de workshop fotografie                                                      mogelijkheden van zo’n toestel 

                                                                                                             waren. Het werd een leerzame 

ochtend. Tjalling zorgde er nog voor dat we de tips die Ronald op schrift had gezet kregen toege-

stuurd. Al met al hoorde ik van diverse deelnemers dat ze heel enthousiast waren over deze activi-

teit van de Jubileumcommissie, wat zeker voor een groot deel heeft gelegen aan de manier waarop 

Ronald iedereen aan zijn of haar trekken liet komen. Je zou haast zeggen: dat doen we nog een keer. 

En dan hoop ik op weer zo’n mooie slideshow van Ronald. En ik ga door met oefenen, dat heeft hij 

toch maar mooi bereikt. 

 

Ellen Smal 
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LITENATUUR                 Hebban olla vogala nestas……… 

   

Natuur uit de literatuur 
 

 

Excursieverslag 

 
Onlangs was ik in Amsterdam. Aan het 

begin van de Linnaeusstraat, tegenover 

het Tropenmuseum, viel mijn oog op 

deze gevel. Zo maar een gevel. Met tekst. 

Van mijn geliefde schrijver Nescio. Wie 

kan een mooier excursieverslag schrij-

ven…..?  

Zie de tekst hieronder. 

 

(…) En dan begon ’t te schemeren, de 

kikkers gingen kwaken, één ging er vree-

selijk te keer, vlak bij mijn schoen, m’n 

eene voet lag bijna in de sloot. Andere 

hoorde je zachtjes, ver, heel ver weg. Een 

koe, die je nauwelijks meer kon zien in de 

halve duisternis, hoorde je ’t gras afschu-

ren. In de verte begon er een klagelijk te loeien. Een paard holde heen en weer, je hoorde ’t maar zag ’t niet. 

De koe bij ons blies en werd onrustig. Bekker zei: “’t Is hier goeie. Zoo moest ’t maar blijven.” (…) 

 

John Smal 

 

 

 

 

DE       OPMERKER  
 
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

 

 

Opsporing verzocht  

 
Een kennis van ons lid Martin van Hemert vond sporen in het stuifzandgebied Hulshorsterzand, die 

hij niet thuis kon brengen. Navraag bij enkele andere KNNV’ers gaf bij het bestuderen van de ge-

maakte foto’s tot nu toe geen herkenning op. We leggen de vraag daarom graag voor aan de lezers 
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van het Linnaeusklokje.  Wie weet van welk dier deze sporen zijn? Het antwoord kan uiteraard 

doorgegeven worden aan de redactie. We zijn benieuwd. 

 

 

 

 

Herfstkinderen 
 

 

Op 24 september 2011 fotografeerde ik in 

het Harderwijker gemeentebos dit paartje 

bonte zandoogjes. De vraag rees bij mij of 

zo laat in het vliegseizoen -de herfst was 

al begonnen-  de cyclus van ei tot imago 

nog met succes voltooid zou kunnen wor-

den. Uit te sluiten valt dit niet, al zullen 

eventuele nakomelingen pas volgend jaar 

vliegen. Deze vlindersoort houdt er name-

lijk een interessante overlevingsstrategie 

op na. De vlinder kan  zowel als pop of als 

half volgroeide rups het winterseizoen 

overbruggen. In ons land kent het bont zandoogje drie generaties, waarbij het uitkomen van de vlin-

ders afhankelijk is van de groeisnelheid van de rupsen. Sommige rupsen kennen een groeispurt, die 

drie keer zo snel is als van andere. Hoewel de soort dus zowel snelgroeiende als traag groeiende 

rupsen voortbrengt mag worden aangenomen dat in dit geval met een benodigd aantal van circa 46 

voedingsdagen in het naseizoen eventuele larven als  rups de winter zullen moeten zien door te ko-

men. Immers ook het eistadium van circa 10 dagen moet er nog bijgeteld worden. Aangenomen, dat 

het vrouwtje van de gefotografeerde vlinders snel met het leggen van eitjes begint, is het toch al 

oktober voordat de rupsjes ter wereld komen. Toch kan ook niet worden uitgesloten, dat bij vol-

doende hoge najaarstemperaturen sommige rupsen voor het invallen van de winter het popstadium 

hebben weten te bereiken. Het kroost van de najaarsgeneratie kan dus zowel in het voorjaar als in de 

zomer van 2012 gaan vliegen. Door het verschil in groeisnelheid van de rupsen komen er zich over-

lappende generaties voor. Dit betekent dat het bont zandoogje bijna geen dip in de vliegtijd kent en 

we ze van april tot in oktober kunnen waarnemen. Ook herfstkinderen hebben overlevingskansen.  

 

Harm Werners 
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HET SCHRIJVERTJE  

 
 

Een rubriek waarin lezers, die iets op hun hart hebben hun mening kunnen geven 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste inzendingen. 

 

Natuurreferenties als basis voor natuurbeheer 
 
In het laatste Linnaeusklokje, 4de kwartaal 2011, stond een intrigerend verhaal over “stuifzandherstel: tuinieren 
tegen beter weten in”. Ik wil daar graag een paar kanttekeningen bij plaatsen. Mijn centrale vraag is daarbij: 
welke referenties zouden de basis moeten zijn voor het natuurbeheer in ons land. Ik zet daarbij de twee genoemde 
gebieden Oostvaardersplassen  en  Atlantische zandwoestijnen tegenover elkaar. 
De Oostvaardersplassen zijn toevallig ontstaan in het laagste putje van de Flevopolders. Zo’n 40 jaar geleden 
bestonden de Oostvaardersplassen voor een deel uit wilgenstruwelen die vol zaten met de meest zeldzame 
(korst)mossen. De grondwaterstand stond toen permanent boven het maaiveld. Al snel werd het gebied bevolkt met 
moerasvogels zoals baardmees en blauwborst. Later volgden de meer aaibare soorten als de aalscholver, zilverreiger 
en lepelaar. De grauwe ganzen gebruikten het gebied als ruigebied in de zomer. Al snel startten de discussies in ons 
land: moest de mens ingrijpen in het gebied ja of nee, want het gebied dreigde te verdrogen. Het lag namelijk na 20 
jaar al ruim boven het omliggende polderpeil in plaats van in een putje. Er werd besloten een stuw te bouwen om 
het water vast te houden. Inmiddels was ook duidelijk geworden dat de ruiende ganzen goed overweg konden met 
de aanwezige rietvelden: de totale oppervlakte riet daalde sterk. Deze ontwikkeling stond uiteraard haaks op de 
wens om het gebied geschikt te houden als broedgebied voor de moerasvogels.  
Ik herinner mij nog goed dat ik ongeveer 25 jaar geleden in de Oostvaardersplassen stond, samen met Peter Nijhof, 
de toenmalige directeur van de Stichting Natuur en Milieu. Voor de opnameploeg van de TV pleitte hij voor hand-
having van een stabiel waterpeil en pleitte ik voor meer dynamiek in waterpeilen. Dat zou mogelijk zijn door de 
Oostvaardersplassen in te delen in compartimenten. Via een cyclisch beheer zou de waterstand afwisselend laag en 
hoog kunnen worden gehouden, waardoor herstel van rietvegetaties in de lage waterstandgebieden mogelijk zou 
zijn (zaad van riet ontkiemt alleen op kale, droge bodems). Ziehier een praktisch dilemma waarvoor natuurbeheer-
ders op veel plaatsen worden gesteld, want dit voorbeeld zou met talloze andere voorbeelden kunnen worden aan-
gevuld en steeds draait het daarbij om de vraag of de mens nu wel of niet zou moeten ingrijpen. Nijhof als verte-
genwoordiger van “niet-ingrijpen” en ik bepleitte een zeker ingrijpen. Waarom pleitte ik voor meer dynamiek in 
waterpeilen in de Oostvaardersplassen. Dat had alles te maken met het referentiebeeld dat ik hanteer voor de 
Oostvaarderplassen. Ik kan de recente “Atlas van Nederland in het Holoceen” goed gebruiken om te vertellen hoe 
ik tot die referentie ben gekomen (Vos et al, 2011). In de beschrijving in de atlas wordt gestart rond 9.000 voor 
Chr. toen de locatie Oostvaardersplassen was ingebed in een immens dekzandgebied dat doorsneden werd door 
enkele rivier- en beekdalen (oer-IJssel bijvoorbeeld). Het dekzandgebied werd bewoond door rondtrekkende jagers 
en vissers. Er leefden grote zoogdieren zoals eland, zwijn, beer, bever en  wolharige neushoorn. Rond 5.500 voor 
Chr. is het westelijke deel van het dekzandgebied vanuit het westen opgeslokt door de Noordzee en er ontstond een 
getijde-estuarium. We zien dat de huidige locatie Oostvaardersplassen toen op de rand van dit estuarium lag. In 
3.850 voor Chr. brak de zee nog verder in en was de locatie Oostvaardersplassen een onderdeel van dit getijdenge-
bied met als gevolg dat het zeewater zeeklei kon afzetten. Daarna vond een grote omslag plaats want de kustlijn 
sloot zich en veenvorming gaat op grote schaal optreden waarbij ook de Oostvaardersplassen onder een dik veen-
pakket kwamen te liggen. Na 100 na Chr. brak de zee weer door de duinen en wordt het veen steeds meer wegge-
slagen. Rond 1350 gaat men spreken van een Zuiderzee die in open verbinding staat met de Noordzee. Er ontstaat 
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een gedempt eb- en vloedmilieu van zout water. Hevig waren soms de stormvloeden met als topper de stormvloed 
van 1825 (zie de steen bij de Smeepoort).  
Waarom dit verhaal over het ontstaan van uiteindelijk de Zuiderzee? Bij het opstellen van een referentie voor de 
Oostvaardersplassen leg ik een verbinding met het historische ontstaansbeeld van het gebied. In feite hebben we in 
de Flevopolder te maken met een kustbodem uit 3.850 voor Chr. aangevuld met allerlei artefacten uit oudere tijden 
zoals bewoningssporen uit de dekzandtijd en resten (botten) van dieren. Een referentie die gestoeld is op een zekere 
continuïteit in ontstaan en ontwikkeling zou dit beeld kunnen volgen. Dat kan uiteraard nooit één op één, want 
we missen het zoute zeewater en de dagelijkse getijden. Maar het gaat in de Oostvaardersplassen om een, van 
oorsprong, dynamische kustvlakte (en dus geen riviervlakte zoals wel eens wordt gesteld). Daar horen allerlei pro-
cessen bij. Op de eerste plaats geulsystemen met stromend water (nu grotendeels stagnant water!), uitgestrekte 
moerassen en geen opgaand bos, kustwaterdieren als otters en bevers (die laatste zijn er inmiddels), een fluctuatie 
in waterpeilen als compromis voor de vroegere eb- en vloedwerking.  Op basis van deze overwegingen koos ik dus 
voor een dynamisch peilbeheer in de discussie met Peter Nijhof. 
Het verhaal over Atlantische zandwoestijnen heeft uiteraard een heel andere achtergrond. Atlantische zandwoes-
tijnen liggen in ons land in brede zones nabij de stuwwallen zoals het Veluwe-massief. In de Vierde IJstijd is dit 
zand vanaf de plateaus van de stuwwallen weggeblazen en in de luwte van de massieven weer afgezet. Hier dus 
transport door de wind, terwijl in het voorbeeld van de Oostvaardersplassen het transport door het zeewater 
plaatsvond. Dit zand was uiterst gevoelig voor verstoringen zoals verdroging, overbegrazing, branden en dergelij-
ke. De archeoloog Heidinga schrijft dat het dorp Kootwijk rond het jaar 1.000 onder het zand kwam als gevolg 
van een reeks zeer droge jaren (Heidinga, 1984). Interessant zijn ook de rapporten die in de 16de eeuw werden op-
gesteld over het fenomeen “stuevend sandtt” (Wartena, 1985). Ik citeer een stukje uit het rapport van 1596: “Oeck 
mede hebben de van Nunspeedtt unde Huulshorst een groet stuevendesandtt langess suydtwerdt Nunspeedtt unde 
Hulshorst heer gaende, schietende an Hierder sandtt onder Harderweek, alwaer noerdtwardtt an het sandt de 
schaepsschoeten langes heer staende sijn, also dat d'selve daerin lyggende schaepen niet op de heyde kunnen gera-
ken sonder doer het sandt gedreven toe worden”. Stuivend zand heeft dus oude papieren die reiken tot aan de 
Vierde IJstijd en wellicht daarvoor. De recente bebossing van stuivende zanden vanaf het einde van de 19de eeuw 
was dus niets minder dan een trendbreuk met de geschiedenis.  
Voor mijn referentie voor stuivende zanden moet ik een keuze maken: aan welk tijdstip ijk ik mijn referentie. Aan 
de Vierde IJstijd, aan het jaar 1000, aan 1550 of aan 1850 om er maar een paar te noemen. Die keuze heeft uiter-
aard een subjectieve kant want niemand kan exact een beeld van de Vierde IJstijd geven. Ook is er veel veranderd 
want we missen de schapen die in 1550 en 1850 van grote invloed waren op het stuiven van het zand (in 1550 
liepen er 100.000 schapen op de Veluwe!). We hebben in de huidige tijd ook te maken met factoren als stikstof-
depositie en andere vormen van milieuverontreiniging, die een beperking kunnen opleggen aan het referentie-beeld 
of een aanvullend beheer noodzakelijk maken. Maar uiteindelijk kies ik voor een referentie die geënt is op een or-
ganisch landschapsbeeld dat inmiddels duizenden jaren bewezen heeft te kunnen bestaan. De referentie “stuivend 
zand” is dus niet een speeltje van enkele wetenschappers maar is gebaseerd op de aanwezigheid van een bodem die 
gedurende eeuwen in verstuiving is geweest en ook nu nog als “stuevend sandtt” kan worden beschouwd. Aanvul-
lend beheer zal voorlopig noodzakelijk zijn, maar ik sluit niet uit dat er een moment komt dat “schapen en schone 
lucht” de stuifzanden weer duurzaam in verstuiving houden.  
Ik ben in dit verhaal verder niet ingegaan op de soorten die bij deze referenties behoren. Kern voor mij is om eerst 
een heldere keuze te maken welke natuurreferenties ons kunnen helpen om de gewenste toekomst van een natuur-
gebied in beeld te brengen.  

Peter Veen 
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VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 maart 2012 

 

Niet de agenda, maar de werkgroepen stonden in het vorige nummer op de achterkant van het Lin-

naeusklokje. Hoewel wij deze prominente plek voor de werkgroepen absoluut verdiend vinden, was 

dit geen bewuste keus van de redactie, maar de drukker had per abuis beide bladzijden verwisseld. 

Deze keer uit een oogpunt van overzichtelijkheid toch maar weer de agenda als afsluitende pagina.  

Hoewel het komend jaar nog een aantal jubileumactiviteiten wordt georganiseerd zit het extra 

werk voor de redactie er op. Wij zijn content met alle positieve reacties op het Jubileumklokje en 

bedanken Ellen Smal voor haar gewaardeerde inbreng als toegevoegd redactielid. Gelet op het aan-

tal activiteiten, dat dit seizoen op het programma staat bruist de afdeling ook in het 41
e
 jaar van 

energie. Alle inzenders maakten het voor ons weer gemakkelijk dit Linnaeusklokje moeiteloos te 

vullen. Het spreekt voor zich dat wij de leveranciers van kopij uiterst erkentelijk zijn en hebben er 

geen bezwaar tegen in 2012 op dezelfde voet door te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

Te huur vakantiehuisje ( 4-6 persoons) op een fraai landgoed in de Drôme, Frankrijk.  

Het ligt in een coulisselandschap met bergen, valleien en beken die naar de rivier de Drôme 

stromen. Dit fraaie gebied is rijk aan orchideeën, vlinders en vogels. Wel acht soorten roofvogels 

werden er de afgelopen zomer waargenomen en in de buurt bovendien de steenarend en de vale 

gier.  

Huurprijs 400 - 700 euro per week. 

Meer informatie en foto's van gite “de Ma The” op www.gites.nl (vul daar links in het zoekvak 

in: de ma the) en via:  martinnortholt@hotmail.com 

 

 


