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Contributie:    leden € 24,00  huisgenootleden € 12,00        jeugdleden € 16,50   

 

Banknummer:    5454051   KNNV afd. Noordwest-Veluwe        Harderwijk  

 

BESTUUR                 kengetal (tenzij anders vermeld)     0341 

   
Bestuurslid en vicevoorzitter: Nico Hoogteyling niebrie@solcon.nl               554461 

   

Secretaris:   Volkert Bakker  secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl             424293 

    P.C. Hooftlaan 12 

3852 BE Ermelo 

 

Penningmeester en    

ledenadministratie:  John Smal  john.smal@planet.nl                           424275 

 

 

Bestuurslid:   Ati Vijge  awvijge@planet.nl                           560901 

     

Bestuurslid:   Lex Groenewold a.w.groenewold@hetnet.nl                          561741 

  

Bestuurslid:   Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@zonnet.nl             254538 
 

 

KNNV-website:       www.knnv.nl/noordwestveluwe 

 

Websitebeheerder:  Tjalling van der Meer tjalling.ellen@caiway.nl               420199 

       

REDACTIE 

 

Redactieadres:   Betty Dekker  bettydekker@xs4all.nl               418191 

    Zuiderzeestraatweg 163 

    3849 AE Hierden 

 

Redactielid:   Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl              356291 

         

    

Bezorging Linnaeusklokje: John Smal  john.smal@planet.nl               424275 

      

Algemene info:      info@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

Het Linnaeusklokje wordt gedrukt bij De Wissel in Harderwijk.. Al het gebruikte papier heeft FSC keurmerk. 

WAARNEMINGEN  

Graag uw streekgebonden (regio Noordwest-Veluwe) waarnemingen per e-mail doorgeven aan website 

beheerder Tjalling van der Meer voor vermelding op onze KNNV-afdelingswebsite.  

 

 

Voorplaat:  Grote wolbij op hartgespan  (foto: Harm Werners)      

mailto:john.smal@planet.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
 

Wat gebeurt er veel in deze vereniging! Ik ben nu een half jaartje ‘in functie’ en 

verbaas me nog wekelijks over de veelheid en diversiteit van zaken die langs ko-

men. Als ik dat allemaal van te voren had geweten, …….. Meestal begin ik vrij 

luchthartig aan een klus. In de praktijk kost het dan altijd meer tijd dan ik ver-

wacht had, maar het levert wel een tevreden gevoel als het dan weer klaar is. Zo 

ook nu. Het is veel meer werk dan ik had verwacht, maar ik vind het ontzettend 

leuk om te doen. Wat er dan zoal gebeurd is? Natuurlijk de voorbereiding en ver-

slaglegging van inmiddels vier bestuursvergaderingen, de coördinatorenvergadering en de jaarver-

gadering. Bij zo’n bestuursvergadering hebben we meestal zo’n 15-20 agendapunten. Niet allemaal 

even zwaar, maar toch. De vergadering met de coördinatoren gaf ook veel energie. De voorzitter 

van die vergadering noemde hen de dragers van de vereniging. En dat geloof ik inmiddels ook. Zij 

zorgen voor de continuïteit en regelen alle activiteiten van de werkgroepen. Ook de jaarvergadering 

op villa Oud Groevenbeek was de moeite waard. En geloof het of niet, zelfs het schoonmaken van 

de benodigde zalen vooraf is met een aantal goedgemutste mensen best gezellig. Verder natuurlijk 

de gewone secretariaatswerkzaamheden zoals het afhandelen en doorsturen van alle mail (post is er 

haast niet meer) die bij het secretariaat binnenkomt, het invullen van een enquête van de landelijke 

KNNV, het bestellen van zakjes zaad vanwege het Jaar van de Bij en misschien binnenkort boeken 

verkopen op de landelijke vergadering van de KNNV. En, niet te vergeten, ik doe vaker mee met de 

activiteiten. Dat is weer winst. En als secretaris kijk je toch met andere ogen naar zo’n activiteit. Je 

hebt natuurlijk ook je ‘eigen beleving’ van de excursies, maar daarnaast let je ook op of de andere 

deelnemers het naar hun zin hebben, of de excursie voor de afdeling goed verloopt. En dan valt op 

hoe goed de sfeer is, hoe positief mensen met elkaar omgaan, hoe graag men elkaar laat meegenie-

ten, mensen met minder kennis helpt en hoe gemoedelijk het allemaal verloopt. 

Volkert Bakker 

 

Welkom nieuwe leden 

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

  

mevrouw H. Agterhuis, Eendekamp 114, Harderwijk 

de heer A. van den Bos, Herderlaan 35, Ermelo 

mevrouw G. Doppenberg, Eendekamp 114, Harderwijk 

mevrouw  P. Groenewold, Leeuwerikstraat 66, Ermelo 

mevrouw  F. Halbertsma, Oud Milligenseweg 47-104, Garderen  

de heer K. van der Ham, Fazantlaan 3, Ermelo 

de heer N.H. de Jong, Wiekslag 15, Ermelo 

mevrouw E. Kaandorp, Hoornmeen 25, Harderwijk 

de heer A. Quist, Wijtgraaf 59B, Hierden 

mevrouw H. Schraven-Postma, Irenelaan 6, Ermelo 

mevrouw J.C. Steenhuis, Zwaluwstraat 10, Ermelo 

mevrouw H. Thijs, Winckelweg 12, Nunspeet 

 

Automatische incasso in 2013 

Het bestuur is voornemens ingaande 2013 ter ontlasting van de penningmeester de contributie zo-

veel mogelijk automatisch te gaan incasseren. De leden zal gevraagd worden hiervoor een machti-

ging af te geven. Dit is overigens vrijblijvend; niemand is er toe verplicht. Wij zullen er in het ko-

mende Linnaeusklokje en via de mail op terugkomen. 
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UW LINNAEUSKLOKJE NU OOK DIGITAAL 
 

Voor u ligt het eerste Linnaeusklokje dat ook digitaal is uitgebracht. Misschien moet ik daarom zeg-

gen: op uw beeldscherm ziet u het eerste digitale Linnaeusklokje van uw afdeling! Uiteraard geldt 

dat alleen voor de KNNV-leden met een bij ons bekend emailadres. Hierboven staat ‘ook’: het Lin-

naeusklokje wordt uiteraard ook nog in print uitgebracht. En dat blijft zo. Een digitaal Linnaeus-

klokje biedt een aantal voordelen. Om te beginnen kunnen nu foto’s in kleur worden opgenomen. 

Natuurlijk kan dat in een printversie ook, maar dat is voor ons te kostbaar. Andere voordelen voor u 

zijn onder andere: u kunt sneller via de zoekfunctie bepaalde artikelen of termen in het Linnaeus-

klokje opzoeken; u kunt uw Klokje simpel doormailen naar familie en vrienden. Ook voor uw afde-

ling zijn er voordelen: het scheelt drukkosten en in voorkomende gevallen porti, het Linnaeusklokje 

kan nu ook in kleur op onze website worden opgenomen, en de stapels waar onze verspreiders mee 

op stap gaan worden dunner. Bovendien wordt het milieu gespaard. Er wordt immers minder papier 

verbruikt. Jawel, er is ook een nadeel. Je kunt niet lekker met het Linnaeusklokje op de bank gaan 

zitten. Je moet er apart voor naar je computer en je moet de computer opstarten. Maar misschien 

binnenkort toch op de bank, met uw iPad? Of met uw smartphone? 

Een zeer belangrijk voordeel heb ik nog niet genoemd. Dat is de mogelijkheid om in het digitale 

Linnaeusklokje ook zogenoemde (hyper-)links op te nemen. Waarom zou een artikel over bijvoor-

beeld bijen geen links bevatten naar websites waar u meer over deze dieren kunt lezen? Een voor-

beeld? Klik eens hier. Ook kunnen we in principe vanuit ons digitale Linnaeusklokje direct doorlin-

ken naar onze website en naar ons fotoboek (jawel, klik daar maar op!). En welke reizen werden 

ook al weer door de KNNV aangeboden? Klik op reizen.  

http://www.bijenpaviljoen.nl/
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://knnv-noordwestveluwe.mijnalbums.nl/
http://www5.knnv.nl/reizen
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Het zal duidelijk zijn dat deze mogelijkheid grootse perspectieven opent. Denk bijvoorbeeld ook 

aan een link in een excursieaankondiging naar documentatie over dat gebied. Voorbeeld: ‘We gaan 

op 28 juli op excursie naar de Blauwe Kamer’. Oei, het is slecht weer, gaat deze excursie wel door? 

Even het Gastenboek checken. En als laatste: bent u toevallig het geluid van de roemruchte rug-

streeppad vergeten? Geen probleem: zet uw speaker aan en als u hier klikt vindt u diverse soorten 

amfibieën en kunt u video’s daarover bekijken en beluisteren. Ook leuk voor uw kinderen en klein-

kinderen! Wij zullen degenen met een ons bekend email-adres binnenkort de vraag voorleggen of 

zij in het vervolg het digitale Linnaeusklokje willen ontvangen in plaats van de gedrukte versie. 

 

Betty Dekker 

 John Smal 

Harm Werners 

 

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.  

 

 

         
Ledentaxi voor leden naar een avondactiviteit  
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. 

 

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 

    

 

 

 

 

 

 

 

Meer planten leren kennen?  Meld u aan voor de cursus! 

 

 

 

 

 

 

http://www.utrechtslandschap.nl/?RubriekID=2024
http://www.tboek.nl/gastenboek/johnsmal
http://www.ravon.nl/Soorten/Amfibie%C3%ABn/tabid/116/Default.aspx
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Let op!!! 

NIEUW VERZAMELPUNT VOOR EXCURSIES IN ERMELO. 
 

Omdat  men van plan is om  binnen afzienbare tijd te starten met bouwactiviteiten op de huidige 

verzamelplaats in Ermelo, is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe plek. De kans is namelijk 

groot dat de werkzaamheden al tijdens de looptijd van dit Linnaeusklokje beginnen. Het leek ver-

standig om zo snel mogelijk een andere plaats in gebruik te  nemen en er is inmiddels een geschikte 

plaats gevonden: de parkeerplaats op de hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor het Kerkelijk Cen-

trum. Dit is een rustige, gemeentelijke parkeerplaats en er is gelegenheid om fietsen te stallen. Bij 

teveel auto's kan worden geparkeerd op een naastgelegen parkeerplaats bij de Rehobothkerk. Met 

ingang van 2 april zal dit de plaats zijn waar we verzamelen in Ermelo. Voor de volledigheid onder-

staand de aanrijroutes. 

Vanuit  de richting Harderwijk: 

Volg de Harderwijkerweg richting Putten. 

Sla 350 m na de rotonde bij de muziektent rechtsaf de Oude Telgterweg in. 

Rijd deze uit tot op de verhoogde T-splitsing. 

Sla hier rechtsaf en daarna meteen weer linksaf de Groeneweg op. 

Direct aan de linkerkant ligt nu de parkeerplaats. 

Vanuit  de richting Putten: 

Ga op de eerste rotonde vanuit Putten linksaf de Hamburgerweg in. 

Neem de 3
e
 weg rechts (op een groen kruispunt), de Dirk Staalweg. 

Neem daarna de 4
e
 weg links op de verhoogde kruising, de Groeneweg. 

Direct aan de linkerkant ligt nu de parkeerplaats. 

 
 

 

Plantencursus 
 

In mei zal door Arie van den Bremer, voorzitter van KNNV- afdeling Amersfoort, een korte cur-

sus over het herkennen en determineren van planten worden gegeven. Arie is een hele goede 

plantenkenner en heeft het boek "Wilde planten in de Gelderse Vallei en het Eemland van knop 

tot dop" (ISBN: 978-90-8788-076-7) op zijn naam staan. In dit boek zijn prachtige detailfoto's te zien 

van planten, die door hem gemaakt zijn. De cursus zal gegeven worden op woensdagavond 9 en 

23 mei in Het Pakhuis in Ermelo, Molenaarsplein 24. Aanvang beide avonden is om 20.00 uur. 

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.  

De prijs van de cursus is voor KNNV-leden € 9,50 en voor niet leden € 12,50. 
Indien de deelnemers belangstelling hebben voor een DVD met daarop de PowerPoint presenta-
tie die Arie op de lesavonden gebruikt, kan men dat op één van de lesavonden kenbaar maken. 
Deze DVD wordt tegen kostprijs geleverd (€ 1,75). 
Voor deze cursus is aanmelden gewenst.  
                                       
Tot 9 april kan men zich opgeven voor de cursus. 
            
Aanmelden/informatie bij: Paul Matlung, paul@matlung.com, 0341 556768. 
 
Kijk voor meer informatie op www.knnv.nl/noordwestveluwe                                  

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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EXCURSIEPROGRAMMA  
 

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

Johanniterlaan/Selhorstweg (bij voormalig postkantoor) en Ermelo, het parkeerterrein op de 

hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor het Kerkelijk Centrum. Zie voor een meer uitgebreide 

beschrijving van deze locatie de aankondiging van een nieuw verzamelpunt voorafgaand aan het 

excursierprogramma. 

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 programma 

                  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.  

 

 

 

 

 

Woensdag 4 april     
 

Steenuilen luisteren per fiets 

 

Verzamelen om 19.30 uur rotonde Julianalaan/Kolbaanweg, Ermelo 

 

In Ermelo zijn diverse territoria van steenuilen aanwezig. Bij het bedrijven-

terrein aan de noordwestkant van Ermelo zit in ieder geval een territorium. 

We fietsen langs de Horloseweg en verder via een route naar de Telgterweg 

en de Korpersteeg (zaten vorig jaar territoria). De uiltjes kunnen soms erg 

luid reageren op elkaar of op geluid van een bandje. Dat is dan ook een goe-

de methode om te zien (of te horen) of er ergens steenuilen zitten. We willen 

een fietsexcursie houden door een deel van het buitengebied van Ermelo. 

Hopelijk zijn er een aantal plekken te vinden waar een territoriumroep te 

horen is en wellicht is er nog een uiltje te spotten. Duur ongeveer 1,5-2 uur. 

De excursie wordt geleid door Lex Groenewold. Voor eventuele informatie 

a.w.groenewold@hetnet.nl, 0341 561741. Bij slecht weer gaan we een week later. Zie het Gas-

tenboek. 

 

 

              

 

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, vrijwilliger van de Natuurtuin van het eerste uur, zal de rondlei-

ding in de Natuurtuin begeleiden. De tuin is een eldorado voor allerlei vliegend spul, van solitaire 

bijen tot zangvogeltjes. Vandaar dat we deze excursie met een gerust hart kunnen scharen onder één 

van de activiteiten in het kader van het Jaar van de Bij. 

 

Zaterdag 14 april         
 

Plantenexcursie zeldzame flora bij Middachten 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk   
                   

Opgave vóór donderdagavond 12 april bij Anne-Marie Fondse, 

jmfondse@solcon.nl, 0341 557276         knikkend nagelkruid 

 

Landgoed Middachten in De Steeg ligt zowel op de hoge gronden van de Veluwe als in de Haviker-

waard in de uiterwaarden van het dal van de Gelderse IJssel. Onderaan de helling van de Veluwe-

rand, niet ver van het kasteel ligt het Faisantenbos. Dit bronbos wordt gevoed met kwelwater van 

uitzonderlijke kwaliteit. Hier broedt de ijsvogel en er groeit een specifieke voorjaarsflora met slan-

ke sleutelbloem, paarbladig goudveil en het zeer zeldzame knikkend nagelkruid. 

 

Zondag 22 april  
 

Dagexcursie Bloesemfeest bij Buren 

 

Vertrek 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk.  

 

Opgave vóór vrijdagavond 20 april bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl,  0341 557276 

 

We maken in de omgeving van Buren een wandeling  van ongeveer 8 km. We genieten van de bloe-

sems aan de fruitbomen en letten vooral ook op hun bestuivers, de bijen en lopen door een oer Hol-

lands landschap. 

 

 

Woensdag 2 mei 

          

Voorjaarspaddenstoelenexcursie in Flevoland 

 

vertrek: 13.30 uur Ermelo 

 

Opgave bij Annemarie Kooistra, aekooistravroegop@hotmail.com,0341 557545 

 

 

Jubileum- 

excursie 
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Er zijn ook paddenstoelen die alleen in het voorjaar te vinden zijn. We gaan daarom onder leiding 

van Annemarie Kooistra op zoek naar soorten als morielje en voorjaarskluifzwam in Flevoland. 

De excursie duurt ongeveer 2,5 uur. Natuurlijk zullen er ook nog andere soorten te zien zijn. Bij 

langdurige droogte vervalt de excursie. Informatie in het Gastenboek vanaf 30 april. 

 

Zaterdag  5 mei   
 

Plantenexcursie “Op zoek naar zomerklokjes” bij Weesp 

 

Vertrek: 9.15 uur Ermelo en 9.30 uur Harderwijk. 

 

Opgave vóór donderdagavond 3 mei bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl,  0341 557276 
 

In de Vechtstreek komt bij Weesp het zomerklokje voor. Oeverlandjes met deze soort worden spe-

ciaal beheerd als zomerklokjesreservaat.  Begin mei is het riet nog laag en zijn ze in een oeverland-

reservaat bij Weesp goed te zien. 

 

Zaterdag 12 mei 

          

Vogelexcursie Tholen  

 

Vertrek: 7.45 uur Ermelo en 8.00 uur Harderwijk 

 

Opgave uiterlijk 10 mei bij Hans Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Vorig jaar ging deze excursie niet door vanwege slechte weersverwachtingen (storm en buien). De 

keer daarvoor was de excursie met zicht over de wadden en kwelders van de Oosterschelde (gorzen 

heet dat in Zeeland) een groot succes. We hopen dit jaar op mooi weer zodat het lopen over de zee-

dijken aangenaam is.  

De excursie staat onder leiding van Nico Hoogteyling en duurt de hele dag. Bij ongeschikte weers-

verwachtingen gaat de excursie niet door. 

 

Beter laat dan nooit! late (lente)wandelingen. 

 

 

Woensdag 16 mei  

 

Wandeling naar de monding van de Strandgaperbeek 

 

Vertrek: 19.00 uur Ermelo en 19.15 uur Harderwijk 
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De eerste in een ‘drieluik’ van late lentewandelingen. Het is lente en in de natuur is het een drukte 

van belang. Dat begint ’s morgens al heel vroeg en gaat door tot in de kleine uurtjes. Als je geen 

ochtendmens bent, is er eigenlijk niets aan de hand, elke avond is een herkansing, waarbij het mees-

te zich in omgekeerde volgorde afspeelt. Geldt voor de ochtend ‘hoe vroeger hoe mooier’,  voor de 

avond geldt ‘hoe later hoe beter’, het wordt immers steeds rustiger! Reden genoeg om er juist in 

deze periode eens een extra avondje op uit te trekken. We gaan het niet te ingewikkeld maken. Ge-

woon de verrekijker omhangen en lekker wandelen in bekende gedeelten van onze omgeving, “dat 

is het idee”. We zullen er getuige van zijn dat de natuur tot rust komt en gaan genieten van avond-

zang. Wellicht horen we al een aantal vroeg startende nachtbrakers. Een roepende kwartel, krijsende 

waterral of zingende blauwborst, we sluiten niets uit. Als hij zijn snavel niet houdt, is hij voor 

ons….Deze avond grote kans op zingende blauwborsten. De wandeling zal net als de beide overige 

excursies duren tot in de schemering en wordt begeleid door Nico Hoogteyling. 

 

Zaterdag 19 mei           

 

Vlinder- en libellenexcursie naar De Wieden 

 

Vertrek: 9.45 uur Ermelo en 10.00 uur Harderwijk  

 

Start: 11.00 uur parkeerplaats aan de Loze Dijk achter het gehucht Doosje 

 

Opgave vóór 18 mei bij Marjo Klaarenbeek: marjoklaarenbeek@hotmail.com,  0341 432790 

                                

We mogen bij deze excursie naar Doosje in het laagveengebied van De Wieden aanhaken bij de 

Vlinderwerkgroep Kop van Overijssel uit Steenwijk. Het is volgens Gerrit Padding, de excursielei-

der op deze dag, mogelijk om naar vlinders (en ook zeker libellen) te speuren via het Kiersche Wij-

depad met een lengte van ongeveer ± 4,5 kilometer en als er tijd over is de Veenweidewandeling  

van ±  4 kilometer er bij aan te knopen. In de maand mei zijn en kunnen er al veel vlinders actief 

zijn. Verschillende soorten zoals onder andere de aardbeivlinder, oranjetipje, zilveren maan, 

witjes en zandoogjes kunnen al rond fladderen op zoek naar nectarplanten of waardplanten waarop 

ze hun eitjes af kunnen zetten voor hun nakomelingen. Wat er zal vliegen en te bewonderen is zal 

mede afhankelijk zijn van het weer. Onderstaande, door de excursieleider opgestuurde foto’s, 

scheppen hoge verwachtingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             landkaartje                      citroenvlinder        oranjetipje         zilveren maan 

 

Goed schoeisel (laarzen of dichte schoenen) is in dit terrein soms nodig, het kan drassig zijn. En 

vergeet niet je te beschermen tegen de eventuele muggen die er kunnen en zullen zijn.   

Bij slecht weer kan de excursie afgelast worden. Hou hiervoor het Gastenboek in de gaten. 
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Vrijdag 25 mei     

 

Nachtzwaluwexcursie Ermelose hei 

 

Vertrek: 21.45 uur Harderwijk en 22.00 uur Ermelo  

Start:     22.15 uur Schaapskooi Ermelo (Drieërweg) 

 

We willen bij deze avondwandeling in het bijzonder aandacht schenken aan de (bijzondere) nacht-

zwaluwen. Bij harde wind of regen horen of zien we deze vogels niet; deze excursie gaat in dat 

geval niet door. Raadpleeg  hiervoor het KNNV Gastenboek. 

 

 

Woensdag 30 mei         

 

Wandeling in het Harderbos   

          

Vertrek: 19.15 uur Ermelo en 19.30 uur Harderwijk 

 

De tweede excursie in het ‘drieluik’ van late lentewandelingen. Vanavond maken we een rondje om 

de plas in het Harderbos, waarna we via de Hoge Dwarsvaart het bos weer induiken. Deze avond-

excursie wordt begeleid door Nico Hoogteyling. 

 

 

Donderdag   7 juni 

 

Plantenexcursie  “Op zoek naar vetblad”  in het Kienveen  bij Zutphen 

 

Vertrek: 8.45 uur  Ermelo en 9.00 uur Harderwijk  

 

Opgave vóór  dinsdagavond  5 juni bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl,  0341 557276 
 

Het Kienveen sluit aan op het mooie landgoed Veldhorst.  Vanaf een vlonderpad kunnen we het 

terrein verkennen. Vetblad kwam vroeger algemeen voor, maar het raakte in korte tijd ernstig be-

dreigd. Dankzij natuurherstel komt de soort nu weer op enkele plaatsen voor. In het Kienveen groeit 

niet alleen vetblad, maar ook dwergzegge, blauwe zegge, moerasviooltje, moerashertshooi en 

moeraswolfsklauw komen voor. 

 

 

Vrijdag 8 juni 

 

Nachtzwaluwexcursie Houtdorperveld 

 

Vertrek: 21.45 uur Harderwijk en 22.00 uur Ermelo  

Start: 22.15 uur parkeerplaats aan de Garderenseweg bij de rotonde van de weg van Harderwijk 

naar Apeldoorn (N 302) en de weg naar Speuld 

 

Bij deze avondwandeling zullen we luisteren of de nachtzwaluw ook voorkomt op het Speulder-

veld (gedeelte van het Houtdorperveld). 
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Woensdag 13 juni         
zevenster 

Plantenexcursie  landgoed Bruggelen      

 

Vertrek: 18.45 uur Ermelo en 19.00 uur Harderwijk                                                    

          

We gaan op zoek naar de zevenster. Op het landgoed Bruggelen bij Apeldoorn komt een bijzondere 

vegetatie voor. Het gaat om bijzondere mos- en plantensoorten, waaronder de zevenster. Het gaat 

om soorten, die vooral in Scandinavië of hoger gelegen gebieden in Europa  voorkomen. Dat deze 

soorten juist hier voorkomen heeft ongetwijfeld te maken met de omstandigheid, dat op de stuwwal 

bij Apeldoorn de vochtigste en koelste bossen van de Veluwe aangetroffen worden. 

 

Zaterdag 16 juni          

 

Vogelexcursie  naar de Wieden en Zuid-Friesland     

 

Vertrek: 8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk 

 

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

 

Bij deze dagexcursie gaan we in de eerste plaats naar de vogelkijkhut de Auken 

nabij Steenwijk. We hopen net als twee jaar geleden de daar broedende purperreigers weer talrijk 

aan te treffen. Daarna gaan we naar het Friese natuurgebied Easterskar waar naast vogels ook wel 

ringslangen en adders zijn aan te treffen. We kunnen daar gebruik maken van de vogelkijkhut De 

Skiere Goes en ook een wandeling maken. Wanneer de tijd het toelaat kunnen we op de terugweg 

langs de Casteleynsplas rijden (in de buurt van Emmeloord) waar de geoorde fuut regelmatig 

wordt waargenomen. Deze excursie staat onder leiding van Henk Willekes. 

 

Woensdag 20 juni  

 

Wandeling in de Hierdense poort  

 

Vertrek: 19.15 uur Ermelo en 19.30 uur Harderwijk 

 

De derde excursie in het ‘drieluik’ van late lentewandelingen. Genieten van de stilte en….. mogelijk 

zijn er kwartels te horen. Deze avondexcursie wordt begeleid door Nico Hoogteyling. 

 

 

Vrijdag 22 juni    
          

Nationale Nachtvlindernacht 

 

Vertrek: 22.15 uur Harderwijk en 22.30 uur Ermelo  

Start inventarisatie: 23.00 uur in de kasteeltuin van het landgoed Staverden 

op de parkeerplaats aan de Uddelermeerweg. 
 

Traditiegetrouw doen we mee aan de Nationale Nachtvlindernacht. Deze activiteit heeft twee 

hoofddoelen: zoveel mogelijk mensen op een spannende manier kennis laten maken met nachtvlin-
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ders en tegelijkertijd verspreid in het hele land gegevens van nachtvlinders verzamelen. Als locatie 

hebben we voor deze gelegenheid de kasteeltuin van het landgoed Staverden op het oog.  

Raadpleeg bij twijfel of het weer misschien roet in het eten gooit het Gastenboek of neem contact 

op met een van de coördinatoren van de Vlinderwerkgroep, die deze activiteit organiseert. 

Zaterdag  23 juni   
 

Plantenexcursie Leemputten  

 

Start: 14.00 uur bij het toegangshek aan de Flevoweg ter hoogte van Speuld op de rotonde linksaf 

richting Staverden, bij de eerste bocht rechts. 

 

Opgave bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl,  0341 557276 
 

Dit gebied  hoeft bij de meesten van ons geen nadere introductie. Het is ieder jaar weer een feest om 

in dit gebied met leemputten te zoeken naar verschillende soorten orchideeën en vele andere zeld-

zame planten. Er mogen maximaal 15 deelnemers mee! 

 

Zaterdag 30 juni 

         

Dagexcursie naar de uitbundige flora in de Katwijkse duinen  

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

 

Opgave vóór donderdagavond 28 juni bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 
                                                                                                                                      

De Katwijkse duinen zijn schitterend, in het bijzonder het Vlaggeduin. We vinden hier een uitbun-

dige vegetatie met diverse silenesoorten. Bijzonder zijn bitterkruidbremraap, liggend bergvlas en 

veldwarkruid. Liggend bergvlas heeft een zeer beperkt West-Europees areaal, met bij Katwijk een 

geïsoleerde groeiplaats, de enige in ons land. Het parasiteert op geel walstro. 

 

Zondag 8 juli 

           

Vlinderexcursie Speulderveld 

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk en 13.15 uur Ermelo 
 

We gaan speciaal letten op het voorkomen van het gentiaanblauwtje in dit gebied. De klokjesgen-

tianen bloeien dan en misschien vinden we al eitjes van het mooie gentiaanblauwtje. Leuke bijkom-

stigheid is dat we met deze vlinderexcursie gelijk de aftrap nemen voor het Gebiedenboek van onze 

afdeling. De excursie wordt geleid door Betty Dekker en Harm Werners en zal ongeveer 2,5 uur 

duren. 

 

Maandag 16 juli  
 

Op zoek naar vliegende herten      vliegend hert (♂)  
                                                                                                                              (foto Harm Werners) 

Vertrek: 19.15 uur Harderwijk en 19.30 uur Ermelo 

 

Vorig jaar bezocht een klein groepje KNNV-ers het dorp Vierhouten om op zoek te gaan naar het 

vliegend hert. U heeft daarover kunnen lezen in het laatste Linnaeusklokje van 2011. Ook komend 

zomerseizoen willen we weer een poging wagen om deze zeldzame, bij wet beschermde en grootste 

kever van Nederland te kunnen ontdekken.  Gaat u met ons mee? Omdat deze soort zich vooral laat 



 14 

zien op warme zomeravonden wordt er bij minder goede weersomstandigheden  een andere datum 

gekozen.  Raadpleeg daarom vooraf het KNNV Gastenboek. Deze excursie wordt geleid door Peter 

Pfaff.  

 

Vrijdag 20 juli        

          

Nachtvlinderexcursie Natuurtuin Stadsweiden     

 

Vertrek: 22.00 uur Ermelo en 22.15 uur Harderwijk 

Start: 22.30 uur ingang Natuurtuin aan het Zeepad 

 

 

 

Het behoort tot de tradities twee keer per jaar nachtvlinders te inventariseren. Telgegevens worden 

doorgegeven via Telmee.nl en opgenomen in de vlinderdatabank. Dit soort inventarisaties dient 

onder meer als basis om de ontwikkeling in de nachtvlinderstand te volgen. Naast de kruidenrijke 

vegetatie in de tuin is deze locatie interessant vanwege de directe ligging aan het Wolderwijd. Deze 

omstandigheden maken het extra boeiend na te gaan welke soorten nachtvlinders hier met lamplicht 

en smeer gelokt kunnen worden. We beginnen deze avond met inventariseren om 22.30 uur. Tip: 

vergeet niet een zaklamp mee te nemen! 

 

Zaterdag 28 juli      

        

Vlinderexcursie Blauwe Kamer en Grebbeberg   

 

Vertrek: 10.00 uur Harderwijk en 10.15 uur Ermelo 

Start: 11.00 uur bezoekerscentrum De Blauwe Kamer  

 

Opgave voor 27 juli bij Betty Dekker, bettydekker@xs4all.nl, 

0341 418191 of Harm Werners harmwerners@hotmail.nl, 

0341 356291                           De Blauwe Kamer met zicht op de Grebbeberg       

 

De inmiddels gebruikelijke gezamenlijke jaarlijkse excursie met de Vlinderwerkgroep van het IVN 

Nijkerk krijgt in 2012 een vervolg met een bezoek aan het rivieroeverreservaat De Blauwe Kamer, 

gelegen in de uiterwaarden, aan de voet van de Grebbeberg. Door Natuurmonumenten wordt dit 

gebied omschreven als “een van de spectaculairste natuurontwikkelingsprojecten in Midden Neder-

land”. Grote grazers in de vorm van Konik-paarden en Galloway-runderen zorgen samen met de 

dynamiek van de Nederrijn voor een afwisselend oeverlandschap met bloemrijke graslanden en 

moerassen. We nemen aansluitend een kijkje aan de zuidkant van de Grebbeberg. De gevarieerde 

begroeiing vormt een aantrekkelijk leefgebied voor vlinders. 

 

Zondag 5 augustus 
 

Vlinderexcursie terrein voormalige generaal Winkelmankazerne op de  Elspe-

terheide 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk 

Start: 13.30 uur Elspeterweg tegenover het toegangsweggetje naar de huisnum-

mers 167-177 
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Na de sloop van het gebouwencomplex is deze locatie in 2007 door Defensie overgedragen aan 

Staatsbosbeheer. Hoewel de contouren van het voormalige kazernecomplex nog duidelijk herken-

baar in het terrein aanwezig zijn biedt het gebied, dat sedertdien als een vorm van klapstoelbeheer 

aan zijn lot is overgelaten, de beoogde ruimte voor natuurontwikkeling. Op tal van plekken herovert 

pioniervegetatie het verloren gegane terrein. Welke dagvlindersoorten deze ontwikkeling onder-

steunen hopen we op deze excursie te ontdekken. 

Deze excursie zal ongeveer 2,5 uur duren en wordt geleid door Harm Werners en Betty Dekker. 

 

Zaterdag 18 augustus   
 

Dagexcursie Dwingelerveld 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

 

Opgave vóór donderdagavond 16 augustus bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341  

                                                                                                                                                   557276 

 

Verspreid over het Dwingelerveld liggen wel 60 plassen en veentjes.  Hier zien we bijzondere vege-

taties en opmerkelijke planten. Op  het Dwingelerveld komen wel dertig soorten voor die op de rode 

lijst van bedreigde plantensoorten staan. Bijzonder is de klokjesgentiaan en de kleine veenbes. 

 

 

Zaterdag 25 augustus     

 

Dag van de Hei en deBij      

 

Eigenlijk is het nog niet geheel bekend wat precies en hoe laat. Hebben we nog niet kunnen regelen 

allemaal. Maar globaal hadden we onderstaande indeling in gedachten. 

 

Het is allemaal voorlopig en op de website komt de laatste info. 

 

 

 

 

 

Voorlopige planning met per route een accent 

Tijd Route 1 Route 2 Route 3 

8.00-9.00 uur Vogels   

Uitwisseling    

9.30 – 10.30 Reptielen Amfibieën  Zoogdieren (Life-

traps)?  

Uitwisseling     

 Route 4 Route 5 Route 6 

11.00 – 12.00 Insecten  Planten  Paddestoelen 

12.00 - 13.00 Lunch   

 Route 7   

13.00 – 14.30 Publiekswandeling?   

 Route 8   

15.00 – 16.00 Bijen ? / insecten?    

  Route 9 Route 10 

21.00 – 22.30 Avondwandeling  Vleermuizen  Nachtvlinders 
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Zondag  2 september 

 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk 13.15 uur Ermelo  

Start:      circa 13.30 uur parkeerplaats Postillionhotel Nulde 

 

We willen in het bijzonder gaan letten op de eerste trek van wad- en watervogels. Deze wandeling 

zal duren tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Hans Fondse. 

 

Zondag 8 september   
 

Wandeling over het landgoed De Haere  

 

Vertrek 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur Harderwijk 

 

Op het landgoed De Haere bij Nunspeet komt de kleine wolfsklauw voor. Het gaat om een plant 

die zich rond 1920 vestigde  en in de jaren 70 van de vorige eeuw nog een heksenkring vormde van 

24 meter. De plek raakt steeds meer bebost, wat een bedreiging is voor deze plant. Het is een wan-

deling van ongeveer 8 km. 

 

Zaterdag 15 september 

 

Paddenstoelenexcursie Leuvenum 

 

Vertrek: 13.15 Ermelo/Harderwijk. 13.30 uur vanaf parkeerplaats aan het begin Poolse weg. 

 

Ook in september zijn er al veel paddenstoelen te vinden. Deze excursie onder leiding van Annema-

rie Kooistra start vanaf de Poolse weg. Langs de Leuvenumse beek en in het Koopmansbos kijken 

we welke russula's, boleten, mycena's en andere paddenstoelen we tegen komen. Informatie  

KNNV Gastenboek: vanaf 13 september. 

 

Zondag 23 september           

    

Vervolgwandeling Volenbeker voettocht 

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo  

Start:     13.30 uur parkeerplaats kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13, Putten 

 

De op 28 november 2010 gehouden Volenbeker 

voettocht krijgt een vervolg. Deze keer trekken we 

onze sporen meer door het westelijk deel van dit 

gevarieerde landschap. Volgens de inmiddels uit-

gebrachte beschrijving van de als Norderpad beti-

telde klompenpadroute maakt dit gebied deel uit 

van het mooie buitengebied van Putten. We volgen 

voor een deel dit voetspoor. De tocht voert de 

deelnemers onder leiding van Harm Werners over 

eeuwenoude kerkenpaden, landwegen en landgoe-

deren, waarbij boerenhoeven en  waterpartijen ge- 
restanten voormalige molenplaats (foto: Harm Werners) 
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passeerd worden. Kortom,  volop aandacht voor natuur en cultuur. Naast oude restanten van een 

watermolenplaats is er aandacht voor bijvoorbeeld veenhamels, die hier in nog niet zo heel lang 

vervlogen tijden voor kwamen.  

De wandeling heeft een lengte van ongeveer 5 kilometer. Op modderpaden berekend schoeisel kan 

goede diensten bewijzen. Kijk bij twijfel of in verband met weersomstandigheden deze excursie 

doorgaat in het Gastenboek op de website knnv.nl/noordwestveluwe.  

 

 

Zaterdag 29 september 

 

Burlexcursie Oostvaardersplassen 

 

Vertrek: 20.30 uur Ermelo en 20.45 uur Harderwijk 

 

Vorig jaar waren we in de omgeving van Leuvenum om edelherten te horen burlen. Dat leverde een 

mooie avond op. Dit jaar reizen we af naar de Oostvaardersplassen. Zoals bekend, lopen hier zeer 

veel  edelherten en deze beestjes hebben dezelfde hormonale en vocale kwaliteiten als hun neven op 

de Veluwe. Heldere, koude nachten brengen in deze tijd van het jaar de hertengemoederen in heftige 

beroering en dat levert soms prachtige momenten op. Het is de bedoeling dat we eerst bij de Kleine 

Praambult gaan luisteren, waarna we verder rijden naar de Grote Praambult aan de Praamweg.  

Excursieleider is Nico Hoogteyling. De excursie zal ongeveer  tot 23.00 uur duren en warme kle-

ding is aan te raden. Bij slechte weersomstandigheden vervalt deze excursie,  houd dus het Gasten-

boek in de gaten. 

 

 

WERKGROEPEN       
 

Natuurbeschermingswerkgroep 
 

   

De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW) wordt 

gevormd door leden van onze vereniging en leden van de  Vo-

gelbeschermingswacht Noord-Veluwe  

 

 

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

beschermingsontwikkelingen in onze omgeving van de  afgelopen periode.  

 

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.  

Inmiddels heeft de Provincie Flevoland als vervolg op eerdergenoemde vergunning een detailver-

gunning verleend voor het graven van een nieuwe vaargeul in het Wolderwijd. Hiertegen is in rela-

tie met het voorgaande op 21 september jongstleden door de NBW bij de provincie bezwaar aange-

tekend. Medio januari werd dit bezwaar afgewezen omdat volgens de provincie  significant negatie-

ve effecten op dit onderdeel van de IIVR-plannen kunnen worden uitgesloten.  De totaliteit van de-

ze plannen, waaronder de nieuwe vaargeul,  is in de beroepsprocedure RvS echter punt van discus-
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sie. Naar verwachting zal de behandeling van het bij de Raad van State ingediende beroep nog wel 

enige tijd op zich laten wachten. 

 

Waterfront Harderwijk 

De afgelopen zes jaar is door de NBW periodiek bericht over de inspanningen om tot een oplossing 

te komen om de voor de natuur nadelige effecten ten gevolge van het Waterfront Harderwijk weg te 

nemen. Deze inspanningen hebben uiteindelijk tot succes geleid na een procedure bij de Raad van 

State in 2008 waar onze verenigingen in het gelijk werden gesteld, een nieuw beroep bij de Raad 

van State in augustus 2010 dat op 13 februari 2012 zou dienen en uitvoerig overleg met onder ande-

re vier werkconferenties (vogel)rustgebieden. 

Na de ambtelijke overeenstemming op 16 december 

2011 met de directie Waterfront  waarover in het vo-

rige Linnaeusklokje al werd bericht, werd in de mid-

daguren van woensdag  21 december door Jaap 

Schröder van de NBW ten overstaan 

van projectwethouder Waterfront  Daamen en als 

voorzitter van de NBW gemachtigd door de vereni-

gingsbesturen, een convenant met de gemeente Har-

derwijk ondertekend. Hierin zijn de volgende voor de 

natuur in onze omgeving belangrijke onderwerpen 

geregeld om de nadelige effecten van het Waterfront 

voor de natuur zoveel mogelijk weg te nemen: 

- de realisatie van twee fysiek afgescheiden rustgebieden voor watervogels waarvan één 

  gebied ten  noorden in  het  Veluwemeer (omvang circa 50 hectare) en één gebied ten zuiden 

 in het Wolderwijd (omvang circa 20 hectare) van  Harderwijk,  

- verlegging van het Strandeiland tot buiten de grenzen van  het  Natura 2000-gebied Veluwe-         

randmeren en 

- voorzieningen voor huiszwaluwen en gierzwaluwen met 100 holten voor gierzwaluwen als  

vastgelegd ambitieniveau in  het woongebied Waterfront-Zuid. 

Na de ondertekening werd door de NBW de brief aan waterfrontdirecteur Brouwer overhandigd met 

daarin de als gevolg van het convenant door de besturen van onze verenigingen ingetrokken beroe-

pen bij de Raad van State tegen de bestemmingsplannen Waterfront Noord II en Waterfront-zuid 

Boulevard-West Zuid. 

 

Veluwe 

Reclameborden A 28 

De reclameborden langs Rijksweg A 28 blijven de NBW bezig houden. Onze brief van 15 novem-

ber 2012 is bij brief van 3 januari 2012 door de gemeente Putten beantwoord met de mededeling dat 

tegen de eigenaren van de nieuw geplaatste reclameborden bestuursrechtelijke procedures zijn ge-

start.  

Dat van de aanwezigheid van nieuwe reclameborden een negatieve voorbeeldwerking uitgaat blijkt 

wel uit de recente plaatsing van een nieuw reclamebord op grondgebied van de gemeente Ermelo 

ter hoogte van parkeerplaats Dasselaar. Door de besturen van onze verenigingen is de gemeente 

Ermelo bij brief van 16 februari 2012 verzocht hiertegen handhavend op te treden.  

 

Groene Zoom  

Door de Gemeente Harderwijk werd de NBW gevraagd een visie te geven op het voorontwerp-

bestemmingsplan Drielanden Leisure Kolbaanweg. Dit plan vormt een uitwerking van een deel van 

de intergemeentelijke structuurvisie Groene Zoom. Al in een eerder stadium werd door de NBW 

aandacht gevraagd voor negatieve consequenties van het plan voor de leefomstandigheden van de 

steenuil in dit gebied. Dringend is verzocht bij de compensatieplannen rekening te houden met een 
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verbetering van het foerageergebied op daarvoor geschikte locaties met een lage bebouwingsdicht-

heid binnen de Groene Zoom en het creëren van nestge-

legenheid op deze locaties. 

Overigens is ook een kerkuilenpaar dat in de directe 

omgeving broedt voor de voedselvoorziening aangewe-

zen op dit gebied. 

In dit kader werd ten aanzien van het beleidsvoornemen 

van het deelplan Horloseweg 10 aandacht en nader on-

derzoek gevraagd voor de in dit deelgebied voorko-

mende dassen en vleermuizensoorten om een antwoord 

op de vraag te krijgen of mitigerende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen maatregelen die er-

voor zorgen  dat beschermde soorten ook na de aantas-

ting kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Daarnaast is een antwoord op de vraag nodig of 

een ontheffing ex Artikel 75 Flora- en faunawet noodzakelijk is in verband met de mogelijke aan-

wezigheid van meervleermuizen. 

 

 Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 

Plantenwerkgroep 
Binnen de KNNV staat het beleven, bestuderen en beschermen van de natuur centraal. Ook  

binnen de Plantenwerkgroep heb ik geprobeerd om  bij het programma deze doelstellingen zoveel 

mogelijk tot zijn recht te laten komen. Onder de noemer bestuderen valt dan ook in de eerste plaats 

de cursus van Arie van den Bremer over  wilde planten, die ik samen met Paul Matlung  georgani-

seerd heb. Van de uitmuntende kennis  van Arie kunnen wij veel leren en ik beveel deze cursus dan 

ook van harte aan.  Meer informatie op pagina 6 van dit Linnaeusklokje. Als tweede punt van studie 

staat dit seizoen de rozenfamilie (Rosacaea ) centraal. Deze familie lijkt wat bloeiwijze betreft  

soms op de vorig jaar bestudeerde ranonkelfamilie. Tot de rozenfamilie behoren bomen, zoals ap-

pel, peer en lijsterbes   en vele kruiden, die er heel verschillend  kunnen uitzien. Zo lijken de moe-

rasspirea niet op  pimpernel of het knikkend nagelkruid en de wateraardbei niet op zilverschoon. Bij 

rozen denken we meestal  alleen aan de heerlijk geurende bloemen van de egelantier of hondsroos. 

Een boeiende familie dus om eens nader te bestuderen.  

Ik heb er voor gekozen om bij de aankondigingen van de excursies  niet specifiek de soorten te 

vermelden, omdat we op elke excursie vele soorten van de rozenfamilie zullen tegenkomen.  En 

misschien is het leuk om dan niet alleen naar de bloem te kijken, maar ook naar de verschijnings-

vorm en de vruchten of zaden. Natuurlijk kijken we ook even naar de bijen  die er op fourageren. 

Tijdens een terugblikavond in de winter, kunnen we met elkaar de foto’s van de rozenfamilie  (bo-

men, bloesem, bottels, kruiden, bloemen, zaden etcetera) bekijken. Het derde studiepunt  betreft het 

plan om in het kader van het gebiedenboek op de Ermelosche heide en het Houtdorperveld te kijken 

naar de planten die daar groeien. Om te voorkomen dat er alleen nog maar excursies naar dat gebied 

georganiseerd worden, zodat het programma in zijn geheel wat eenzijdig wordt, heb ik er voor ge-

kozen om in het seizoen op een aantal zomeravonden of middagen met gunstig weer en licht, via het 

Gastenboek extra activiteiten  daarvoor in te plannen. Houd het Gastenboek daarvoor in de gaten. 

Onder beleven versta ik niet alleen natuur beleven. Natuurlijk tijdens de interessante excursies naar 

bijvoorbeeld de Vecht, het Kienveen of de duinen van Katwijk  staat het bestuderen van planten 

centraal. Maar het is zeker meer dan dat. Het gaat ook om de beleving van elkaars gezelschap, een 

kopje koffie met elkaar,  een grapje en ook wel meeleven met elkaar. En de liefde voor de natuur is  

dat waar we elkaar in vinden. Bij natuurbescherming wordt vaak  alleen gedacht aan beheer. Maar 

natuurbescherming is meer. Het is ook een houding die je uitstraalt. Wanneer we op een verjaardag, 

tijdens feestjes, op het werk of waar dan ook enthousiast vertellen over dat wat we tijdens de excur-

sies aan moois gezien hebben, zal dat  kunnen doorwerken in de belangstelling en aandacht voor de 
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natuur. En dat is naar mijn mening de basis voor de natuurbescherming en ook voor onze vereni-

ging. Ik hoop op een gezellig en interessant plantenseizoen  met elkaar.                                                     

Anne-Marie Fondse 

Promotiewerkgroep 
Na verwerking van de inbreng tijdens de coördinatorenavond werd de promotiehandleiding voor 

onze afdeling door het bestuur vastgesteld. In het jaarplan 2012 werd weer een tiental punten opge-

nomen om onder andere de promotieactiviteiten van onze afdeling te 

versterken. Op de websites Alles van Ermelo, Harderwijk en Nunspeet 

(de overige gemeenten in ons afdelingsgebied zijn hierbij niet aange-

sloten) werd inmiddels uitvoerige informatie over onze afdeling opge-

nomen. Behalve in de pers worden onze daarvoor in aanmerking ko-

mende activiteiten ook op deze sites vermeld. 

Op dit moment van schrijven wordt de bijdrage van onze afdeling aan 

het ecologieproject voor 53 leerlingen van Atheneum 5 van College 

Groevenbeek voorbereid. Tijdens de start van het project op 20 maart 

zullen we een presentatie over onze afdeling en natuurlijk de Landelij-

ke Jongeren, een inventarisatieproject (bos)flora (Annemarie Kooi-

stra), dagvlinders (Harm Werners) en (riet)vogels in relatie tot het 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (ondergetekende) presenteren, 

waarop de leerlingen daarna in kunnen tekenen. Daarnaast kan geko-

zen worden voor de onderwerpen vleermuizen en bosbeheer/insecten die Natuurmonumenten regis-

seert. Op 27 april zal de hele dag een inventarisatieactiviteit in het veld plaatsvinden. Het project zal 

eind mei worden afgesloten met een postermiddag. Op twee posters werken de leerlingen onder 

andere ecologische achtergronden,  inventarisatieresultaten en een beheeradvies uit. Al met al een 

alleraardigst project waar we natuurlijk de natuur in brede zin onder jongeren kunnen promoten. 

Op 3 maart werd met onze afdelingsstand medewerking verleend aan de provinciale landschapsdag 

in de omgeving van Ermelo waar bij de organisatie onze Werkgroep Landschapsbeheer een hele 

grote rol heeft gespeeld. Andere standactiviteiten zijn weer gepland tijdens het Schaapscheerders-

feest in Ermelo op 2 juni dat ook door veel inwoners uit onze omgeving wordt bezocht en de Pro-

modag in het centrum van Putten op 1 september voor in het bijzonder de inwoners van Putten. 

Vanaf de start van onze jubileumactiviteiten heeft de Jubileumcommissie veel energie gestoken in 

de reizende fototentoonstelling “Wie binnen kijkt ziet 

buiten  meer” van de fotografen uit onze afdeling 

Chris en Ada Herzog, Ronald Vossebelt en Harm 

Werners. De reis van deze tentoonstelling met een 

hoge promotiewaarde die op 6 mei 2011 in De Hortus 

begon  is op 27 februari na verschillende locaties be-

eindigd in de bibliotheek van Ermelo. (N.B. Een compi-

latie van reacties van bezoekers staat op pagina 23 van dit Lin-

naeusklokje, redactie). Alleraardigst was het initiatief van 

de fotografen om op 21 februari een fotografen-

spreekuur in de bibliotheek te houden om belangstel-

lenden uitleg over de foto’s te geven. Mede door berichtgeving in de pers werd van deze mogelijk-

heid door een aantal belangstellenden gebruik gemaakt.  

De afgelopen periode werden voor een tweede (promotie)leven tijdens standactiviteiten  ook weer  

Natura’s en verlopen Linnaeusklokjes ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Van Linnaeuslokjes 

worden natuurlijk de adresstickers verwijderd! Ze blijven hartelijk welkom. Al is de Promotiewerk-

groep  van onze afdeling helaas nog steeds een “eenmenszaak”, er zijn wel promotiesteunpunten 

met promotiemateriaal in Ermelo (Lion Cachetstraat 77 bij Nico) en Putten (Parklaan 2 bij Harm). 

U kunt ze daar ook in de brievenbus deponeren. Voor Harderwijk blijft het adres Fuikpad 3 bij on-

dergetekende. 
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Tjalling van der Meer 

 

 

Vlinderwerkgroep 
Dit jaar doen we weer mee met de Nationale Nachtvlindernacht. Martin Scheper zal ons bijstaan 

met het op naam brengen van de verschillende soorten nachtvlinders. Dit jaar vindt deze landelijke 

nachtvlinderinventarisatie plaats op 22 juni, in een periode waarbij er een grote verscheidenheid 

aan soorten te verwachten valt.  

Verder gaan we, net als de andere werkgroepen, 25 augustus een bijdrage leveren aan ons KNNV-

gebiedenboek met een vlinder- en libelleninventarisatie tijdens de Dag van de Hei en de Bij. Al 

eerder in het seizoen gaan we kijken of we in dit gebied het gentiaanblauwtje kunnen vinden. We 

gaan dan vooral op de klokjesgentianen letten waarop eitjes gevonden kunnen worden van dit blau-

we vlindertje. En over eitjes gesproken; we zochten in de winter naar eitjes van de sleedoornpage in 

Nunspeet. Dat viel nog niet mee, maar we hebben er uiteindelijk nog een aantal gevonden. Het zit er 

dik in dat we voortaan elk jaar op zoek gaan, om zo de sleedoornpagestand  nauwlettend in de gaten 

te houden. Het zou mooi zijn als deze soort oprukt via Hulshorst en Hierden naar Harderwijk. Langs 

de strandwallen zijn dit jaar door de Vlinderstichting ook al eitjes van de sleedoornpage aangetrof-

fen. 

Alle geplande activiteiten van dit seizoen zijn te vinden in het excursieprogramma. 

We wensen iedereen weer een vlinderrijk seizoen toe; de eerste overwinteraars fladderen al rond, 

dus laat de zomer maar komen! 

Harm Werners en Betty Dekker 

 
 

Vogelwerkgroep 
In deze periode willen we op de vrijdagavonden 25 mei en 8 juni extra aandacht geven aan het 

voorkomen van nachtzwaluwen op de Ermelose hei en op het Speulderveld, een gedeelte van het 

Houtdorperveld. Dit gaat niet om een grondige inventarisatie, maar om een eerste verkenning. Sinds 

een jaar of vijf hebben we avondexcursies gehouden in de buurt van de Schaapskooi op de Erme-

losche heide. Steeds werden er daar dan een paar nachtzwaluwen gesignaleerd; afgelopen jaar hoor-

den we van grotere afstand ook het geluid van nog een “snorrende” nachtzwaluw. Op het Speulder-

veld zijn we voor deze vogels nooit geweest. De resultaten kunnen we bekend maken op onze  

KNNV Dag van de Hei en de Bij op 25 augustus. 

Hans Fondse 

 

 

 

DAG VAN DE HEI EN DE BIJ  
 
Noteer de 4

e
 zaterdag van augustus vast in uw agenda. Dit is de 25

e
. Op 

die dag willen we een dag organiseren samen met alle werkgroepen en met 

zoveel mogelijk leden. Doel van de dag is om een aantal rondes te lopen 

op de Ermelosche heide om zoveel mogelijk waarnemingen te doen. Een 

beetje een eigen 1000 soorten dag. 

We hebben toestemming van de gemeente Ermelo om te inventariseren en van de Stichting Schape-

drift om te mogen starten vanuit de Schaapskooi. De dag wordt opgezet met diverse routes van on-

geveer een uur. Dan is er tijd om de gegevens uit te wisselen en een andere route te kiezen. Zo leren 

we elkaar beter kennen en kunnen leden van de verschillende werkgroepen kennis en ervaring op-

doen met diverse soortgroepen. Soortgroepen die we verwachten zijn vogels, vlinders, libellen, 

reptielen, amfibieën, planten, vleermuizen, zoogdieren enzovoort, dus mis het niet. 
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Deze dag is één van de activiteiten die we als afdeling willen organiseren om de waarnemingen uit 

de gebieden die we bezoeken wat beter vast te leggen en te proberen de natuurkennis een bredere 

basis te geven. Om hiermee ervaring op te doen is de Ermelose heide en het Houtdorperveld uitge-

kozen als gebied waar we de komende periode extra aandacht voor hebben. Dit betreft in eerste 

instantie het verzamelen van de hier levende planten en dieren. Maar dit kan natuurlijk worden uit-

gebreid met bodemgegevens, waterhuishouding en andere voor de ecologie belangrijke gegevens 

die verklaren waarom soorten hier wel of niet voorkomen. Op de coördinatorenvergadering en de 

jaarvergadering is dit ook besproken. 

Aan alle coördinatoren is gevraagd één of twee excur-

sies in te plannen in dit gebied. De waarnemingen zul-

len worden ingevoerd in een speciaal voor de Erme-

losche heide/Houtdorperveld aan te maken account 

van Telmee.nl. Zo komen deze gegevens ook beschik-

baar voor de landelijke databases. Op termijn hopen 

we hiervan natuurlijk een leuk verslag te kunnen ma-

ken. Dus  heeft u leuke waarnemingen uit het gebied 

en wilt u ze delen, geef ze door op de website. Ook 

historisch (betrouwbare) gegevens en waarnemingen 

zijn welkom. 

Als aftrap wil ik jullie deze waarneming niet onthou-

den. Ik had dit seizoen de klapekster nog niet gespot. 

Zondagmiddag 12 februari (de laatste ‘ijsdag’ van de-

ze winter) heb ik nog een uitgebreide wandeling ge-

maakt op de Ermelose heide, maar zonder succes. Op 

de terugweg wilde ik net het bos in gaan terug naar 

huis. In een ooghoek was er een beweging. Kijker er 

bij en zo waar een klapekster. Het drong pas een 

poosje later tot me door dat hij aan het eten was. Een 

muis bleek in een takvork te zijn geklemd. Bij nadere 

inspectie waarschijnlijk een aardmuis. Een zeer bij-

zondere ervaring.  

 

We horen graag van jullie. 

Namens de Werkgroep Gebiedenboek, 

Lex Groenewold 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

Linny 

 

 

Hoeveel soorten zullen er worden geteld 
 

 

Op de Ermelosche hei en het Houtdorperveld? 
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Jubileumtentoonstelling "Wie binnen kijkt, ziet buiten meer"  

 

KNNV viert 40-jarig bestaan                                       foto: blauwborst 

 

Jubileumtentoonstelling KNNV                                        (Ronald Vossebelt) 

 

 

Fotografen: Ada & Chris Herzog, Ronald Vossebelt, Harm Werners 

 

 
 

Een greep uit de reacties, die bezoekers noteerden in het opschrijfboek: 

 

 
Schitterende foto’s, die onze mooie natuur en het landschap nog eens extra benadrukken. 

Ga zo door natuurfotografen 

 

  Een sterke collectie beelden van hoge kwaliteit 

 

          Fantastisch, heel mooi gefotografeerd, net of ik er zelf bij aanwezig was 

 

Hopelijk kunnen we ook in de toekomst dit soort tentoonstellinkjes bewonderen …… 

 

       Een schitterende impressie van de N.W.-

Veluwe. Dat nodigt uit tot veel er op uittrekken met de KNNV 

 

Wat een prachtige expositie met een mooie variatie aan foto’s , zowel qua onderwerp als qua stijl 

van fotograferen 

 

   Het is werkelijk adembenemend mooi, met hoeveel liefde en geduld jullie 

hebben gefotografeerd en “dus” zulke schitterende resultaten hebben geboekt ! Het is echt genie-

ten, buiten wordt zo naar binnen gebracht. Geweldig. Ook de uitleg bij de foto’s is fijn en leuk 

om te lezen. Dank voor jullie werk. Ik geniet! 

 

Prachtig die verstilde beelden van onze natuurlijke omgeving. In alle hectiek vergeten we soms 

dat het niet zo vanzelfsprekend is. Jullie laten dat mooi zien 

 

       Ce magnifiques photo’s: gue la nature est bel-

le…… Merci, pour la visite  

 
 

Geweldig mooie foto’s! Prachtig! In 1 woord fantastisch! Heel erg mooi! Super mooi! Schitterende 

foto’s. Complimenten. Mooie foto’s hoor. PRACHTIG.  
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REGISTREREN VAN WAARNEMINGEN – NUT EN NOODZAAK! 
 

Velen van u kennen dat wel. Die ijverig schrijvende persoon die tijdens de KNNV-excursie keurig 

bijhoudt wat er die dag wordt waargenomen. Na vele excursies en eindeloos schijfwerk wordt deze 

persoon samen met zijn notitieblokje een soort van wandelende encyclopedie. Heel leuk en mooi, 

vooral voor deze ene persoon. Vele jaren later kan hij via zijn notitieblokje nog terug genieten van 

al dat moois wat hij ooit heeft gezien. Veel van deze notitieblokjes verdwijnen echter vroeg of laat 

in het niets en dat is jammer. Het is niet voor niets dat onze KNNV-afdeling kort geleden heeft be-

sloten om de waarnemingen die tijdens excursies worden gedaan, te gaan archiveren. In de eerste 

plaats in een dikke map, maar uiteindelijk willen we ze ook toevoegen aan een landelijke bestand 

van waarnemingen, de zogenaamde Nationale Databank Flora en Fauna, kortweg NDFF. Dit kun-

nen we bijvoorbeeld doen via bekende sites als www.Telmee.nl en www.waarneming.nl. 

  

Leuk en nuttig om te doen, omdat je als KNNV op die manier daadwerkelijk bijdraagt aan het in-

zicht in het voorkomen van plant en diersoorten. Maar buiten het feit dat het leuk is om te doen, is 

er nog een veel belangrijker doel dat hiermee gediend wordt. Zo u weet zijn diverse planten en die-

ren beschermd bij de Flora- en faunawet (straks Wet Natuur). Die wettelijke bescherming brengt 

natuurlijk verantwoordelijkheden met zich mee voor iedereen die iets wil ondernemen op een loca-

tie waar beschermde soorten voorkomen. Denkt u daarbij maar aan een kolonie vleermuizen in een 

te slopen gebouw, rugstreeppadden op een braakliggend terrein, broedende zwaluwen in een talud, 

etcetera. Gemeenten, ondernemers en burgers hebben dus regelmatig te maken met de aanwezigheid 

van bijzondere natuur en de wettelijke bescherming daarvan. Dat kan soms leiden tot uitstel of zelfs 

stilleggen van werkzaamheden en dat is niet nodig als er een goede voorbereiding plaatsvindt. 

Steeds meer overheden raadplegen tegenwoordig daarom deze NDFF op het moment dat zij plan-

nen voorbereiden. Ook een aantal Noord-Veluwse gemeenten hebben inmiddels een abonnement 

afgesloten op deze databank. Wanneer plannen worden ontwikkeld kunnen gemeenten nu dus een-

voudig rekening houden met de beschermde soorten en kunnen plannen vroegtijdig worden bijge-

steld of kunnen compenserende maatregelen worden getroffen. De natuur is hierbij gebaat en wij als 

KNNV-ers dus uiteindelijk ook. Waarnemen en schrijven dus . . . . Iedere waarneming is daarbij 

van belang, dus ook die gierzwaluw onder de dakpannen in uw straat, de egel uit uw tuin of de 

vleermuizen in de spouwmuur.  

Peter Pfaff 

 

 

HONINGBIJEN: GETEMDE WILDERNIS  
 

Rond het thema Jaar van de Bij heeft zich een nogal bont ge-

zelschap verzameld, variërend van bezielde natuurbeschermers 

tot fanatieke imkers en alles wat daar tussenin zit. Wat hen 

bindt is de interesse voor de leefwijze van bijen en de zorg om 

hun voortbestaan. ‘Bij’ is echter een uiterst breed begrip. Al-

leen al in Nederland leven circa 350 soorten bijen (Apoidae). 

Binnen die groep heeft alleen de honingbij (Apis mellifera) een 

niet-solitaire leefwijze, een doorgaans getemde staat en een 

neiging tot het aanleggen van honingvoorraden (mellifera = 

honing dragend). Kortom, de honingbij  zou in alle opzichten 

als de uitzondering behandeld moeten worden in het Jaar van 

de Bij. Toch zal die uitzondering er ook dit jaar weer in slagen onevenredig veel aandacht op zich 

te vestigen. 
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Zoetigheid oefent een grote aantrekkingskracht uit op mensen en honing was voor de komst van 

suikerriet en suikerbiet de enige bron hiervan. De primitieve mens was dan ook bereid een deel van 

zijn tijd te besteden aan het opsporen van de kolonies van de toen nog wilde honingbijen. Die bijen 

leefden in natuurlijke holten van bijvoorbeeld bomen. Toen de mens geleidelijk veranderde van 

jager-verzamelaar naar landbouwer, ontkwam ook de honingbij niet aan de onderwerping tot land-

bouwhuisdier. Huisvesting van de ‘bijenvolken’ vond aanvankelijk plaats in uitgeholde stukken 

boomstam, later in gevlochten korven van gras of stro. 

Van binnen bestaat een kolonie van bijen (vanaf hier voeg ik het woord honing- niet langer toe aan 

het woord bij) uit een aantal parallelle raten met daartussen open ruimten, de zogenaamde straten. 

Een raat zelf bestaat uit een middenwand met daarop aan weerszijden honderden zeshoekige, enigs-

zins naar boven gerichte buisjes (‘cellen’). Die cellen vormen de plek waarin het volk zijn voorra-

den van stuifmeel en honing opslaat en jonge bijen (‘broed’) opkweekt. Het bouwmateriaal van een 

raat is was, een vettig product dat de bij in haar achterlijf produceert. De bijen bouwen de uiteinden 

van de raat stevig vast aan de wanden van de holte waarin ze leven. Het oogsten van honing kwam 

in die tijd dan ook neer op het lossnijden en vervolgens uitpersen van raat ten koste van het herge-

bruik van raat, en ten koste van stuifmeel, broed en rust. Nou wordt een raat niet willekeurig gevuld 

door bijen. Ze bestaat uit een laag broed (eitjes, larven, poppen), daarboven een koepel stuifmeel 

(de eiwitbron) en daarboven een koepel honing (de koolhydraatbron). Gaandeweg maakten boom-

stammen en korven daarom plaats voor kasten waarin halfhoge vierkante houten sponningen 

(‘raampjes’) boven en naast elkaar gehangen worden. Binnen die sponningen bouwen bijen dan hun 

raat. Dat stelt de bijenhouder in staat om de onderste raampjes met broed en stuifmeel ongemoeid te 

laten en alleen de bovenste raampjes met honing te oogsten, zonder al te veel gewrik waarvan bijen 

alleen maar opgewonden raken. 

 

Geboorteregister 

In de volstrekte duisternis van een bijenkolonie krioelen tienduizenden bijen via de straten van raat 

naar raat. Zij doen dat 24 uur per dag en  7 dagen per week. Ieder volk heeft één ei-leggende bij, de 

koningin. Die koningin is in het begin van haar leven van een voorraad zaad voorzien door meerde-

re mannetjes (‘darren’). Daarna kan zij gedurende vele 

jaren naar keuze bevruchte en onbevruchte eitjes in de cel-

len leggen. Verreweg de meeste eitjes zijn bevrucht en 

brengen zogenaamde werksters voor. ’s Zomers wordt via 

onbevruchte eitjes ook een hoeveelheid darren op peil ge-

houden. Koninginnen, darren en werksters verschillen ui-

terlijk niet veel van elkaar. Darren herken je het gemakke-

lijkst aan hun grote, tegen elkaar geplaatste ogen: ze willen 

de koningin niet over het hoofd zien als het zover  is.                     dar                   koningin               werkster 

De koningin onderscheidt zich van de werksters door haar 

lange achterlijf: dat lijf moet tot op de bodem van een cel kunnen reiken om daar een eitje te depo-

neren. Ondanks dat langere lijf, kan het lastig zijn om de koningin tijdig te vinden te midden van 

tienduizenden werksters. De imker lost dat op door op de rug van de koningin een gekleurd plakker-

tje aan te brengen, al dan niet voorzien van een nummertje ten behoeve van het geboorteregister.  

In de loop van mei krijgt de koningin aandrang om de kolonie met ongeveer de helft van haar volk 

te verlaten (‘zwermen’) en elders een nieuwe kolonie te starten. Verkenners zoeken daartoe te voren 

een geschikte holte op (lege kast of korf, holle boom, spouwmuur, schoorsteen, etcetera). Zo’n 

zwerm laat de andere helft van het volk dus achter zonder ei-leggende koningin. Dat volk zou in 

beginsel dan ook langzaam uitsterven. Binnen enkele uren na het vertrek van hun koningin merken 

werksters echter dat ze ‘moerloos’ geworden zijn. In reactie daarop gaan ze een aantal larfjes van 

een rijkere voeding (‘koninginnengelei’) voorzien. Als gevolg daarvan groeien uit deze larven geen 

werksters maar nieuwe koninginnen. De geboorte van die koninginnen vindt dertien dagen na het 

vertrek van de oude koningin plaats. De eerstgeborene blijft niet in de kolonie maar vertrekt evenals 
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haar moeder met opnieuw een deel van het volk. Dat herhaalt zich in de dagen erna nog een paar 

keer met de zusjes die na haar geboren worden. Op een gegeven moment hebben de achterblijvende 

werksters er genoeg van en bijten de resterende zuster-koninginnen dood, op één na natuurlijk. 

Een imker wil zijn volken vanzelfsprekend niet op deze manier laten uitdunnen. Om dat te voorko-

men kan hij als volgt handelen. Voordat de zwermkoorts losbarst zet hij de oude koningin met een 

paar raampjes bijen in een nieuwe kast. De koningin interpreteert dat als een nieuwe woning en haar 

zwermneiging verdwijnt daarmee. Het oorspronkelijke volk voelt zich ook nu ‘moerloos’. Als na 

dertien dagen in dat volk de eerste nieuwe koningin geboren wordt, opent de imker de kast en dood 

(in principe, want de werkelijkheid is vaak iets ingewikkelder) alle koninginnen met uitzondering 

van de eerstgeborene. De rust keert op die manier volledig terug. Deze werkwijze leidt er wel toe 

dat het aantal volken van een imker ieder jaar zou kunnen verdubbelen.  Omdat dat meestal niet te 

bedoeling is, worden volken in de nazomer opnieuw behoedzaam bij elkaar gevoegd. De oude en de 

nieuwe koningin komen elkaar daarna binnen een dag tegen en raken in een dodelijk gevecht waar-

bij de jongste meestal wint. 

 

Slinger 

Bijen verzamelen geen honing maar nectar. Nectar bestaat voor 80% uit water en voor 20% uit sui-

kers. Eenmaal thuisgebracht en opgeslagen dampen bijen de nectar net zo lang in tot het waterge-

halte gedaald is tot minder dan 20%; pas dan spreek je van een honing die zich zonder bederf laat 

bewaren. Bijen zijn niet kieskeurig wat betreft bloembezoek maar wel bloemvast. Dat betekent dat 

de overgrote meerderheid van een volk vliegt op de bloemsoort die op dat  moment massaal ‘ho-

ningt’. Ze stoppen hier pas mee nadat verkenners het volk overtuigd hebben dat een andere bloem-

soort lucratiever geworden is. Die bloemvastheid maakt het mogelijk om aan honing een specifieke 

bloemennaam te koppelen, bijvoorbeeld linde, appel of robinia. Voorwaarde is wel dat in de honing 

een voorgeschreven minimum percentage van de pollen van die bloem aantoonbaar moet zijn. Daar-

toe zijn bij twijfel stuifmeel-determinatietabellen beschikbaar. 

Hoewel honing in de raat in beginsel vloeibaar is, lekt ze toch niet weg uit de cellen. Dat komt om-

dat gevulde cellen door de werksters van een wasdekseltje worden voorzien. De imker verwijdert 

die dekseltjes met een speciale vork of mes waarna hij de honing eruit slingert door de raampjes in 

een ronddraaiende trommel (‘honingslinger’) te plaatsen. Nadien worden de lege raten aan het volk 

teruggegeven.  Als een imker overigens meer honing afpakt dan zijn bijen nodig hebben om de win-

ter te overleven, moet hij hen compenseren door het bijvoeren van een suikeroplossing. Het is dan 

ook goed gebruik om een volk niet helemaal ‘kaal te slingeren’ waardoor toch ook wat kostbaar 

stuifmeel verloren zou gaan. 

Behalve honing kan een bijenvolk ook was en propolis leveren. Zuivere was wordt gewonnen uit 

gesmolten oude raten en vormde vroeger de grondstof bij uitstek voor kaarsen. Bijen verzamelen 

naast nectar ook hars van boomknoppen. Zij gebruiken die hars voor het dichten van kieren en voor 

het mummificeren van binnengedrongen parasieten. Die hars heet propolis en er wordt een desin-

fecterende werking aan toegekend.  

 

Wintersterfte 

Niet ieder bijenvolk overleeft de winter. De afgelopen jaren is het sterftepercentage onrustbarend 

hoog. Onderzoekers zijn daarom wereldwijd hard bezig om de oorzaken en oplossingen te achterha-

len. Wellicht gaat het om een complex van factoren die elkaar versterken. In de verdachtenbank 

zitten onder meer de bijenschimmel Nosema, een parasitaire vlieg, electro-magnetische straling van 

GSM’s, onze vrijwel bloemenloos gemaakte weiden en akkers, en het gebruik van het landbouwgif 

Imidacloprid. Hoe dan ook vormt ook de parasitaire mijt Varoa een belangrijke verklaring bij de 

bijensterfte. Uitbreiding van de bijenhouderij richting Azië deed onze honingbij in het natuurlijke 

leefgebied van de Varoamijt belanden. Vanuit Azië begon die Varoamijt vervolgens aan een opmars 

richting onze kant en zijn nu alle bijenvolken besmet. In de jaren tachtig van de vorige eeuw rea-

geerden imkers daar op met bestrijdingsmiddelen. Geheel volgens het boekje ontwikkelde Varoa 
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hiertegen resistenties zodat de bestrijdingmiddelen niet meer werken. In plaats daarvan bestrijden 

imkers Varoa thans met natuurlijker middelen zoals mierenzuur, melkzuur en tijmolie. Vanwege de 

lichte voorkeur van Varoa voor darrenbroed, kan ook het verwijderen van darrenbroed  een deel van 

de mijten wegvangen; allemaal erg bewerkelijk maar wel zo prettig voor hen die liever geen residu-

en van bestrijdingsmiddelen in hun honing hebben. 

Imkerorganisaties op zoek naar geld voor maatregelen tegen bijensterfte, zetten hun argumenten 

graag kracht bij door te wijzen op de economische waarde van bijen voor de bestuiving van voed-

selgewassen. Die beweerde waarde beloopt alleen voor Nederland een kleine miljard euro per jaar. 

Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre dat soort berekeningen, ten onrechte, aannemen dat teel-

ten volledig onbestoven blijven zonder honingbijen. Dat is hoogstens het geval in gesloten kassen. 

Sommige pleitbezorgers gaan nog een stap verder door te stellen dat ook de wilde natuur niet zon-

der onze imkers kan. Dat lijkt me een groteske voorstelling van zaken: de natuur redt zich vast pri-

ma zonder de aanwezigheid van onze landbouwhuisdieren inclusief bijen. Een aantal terreinbeheer-

ders wimpelt verzoeken om bijenvolken in de natuur te mogen plaatsen zelfs af, zolang niet kan 

worden uitgesloten dat honingbijen concurrent zijn van wilde bijen. 

Wie na al deze onheilstijdingen nog niet over-

tuigd is van alle bedreigingen, wordt steevast 

getrakteerd op een citaat van Albert Einstein. 

Die zou gezegd hebben dat, ‘zodra bijen zijn 

uitgestorven, de mens zelf binnen enkele jaren 

aan de beurt zal zijn’. Recent onderzoek wijst 

uit dat dit citaat een verzinsel van beroepsim-

kers is die gewicht aan hun klachten wilden 

geven door ze aan de beroemde Einstein te 

verbinden. Feit is wel dat een aantal planten-

soorten, waaronder enkele landbouwgewassen, 

volstrekt op insectenbestuiving zijn aangewe-

zen. Omgekeerd hangt ook het voortbestaan 

van alle insecten samen met de aanwezigheid 

van voldoende bloeiende wilde flora. Met die zogenaamde ‘dracht’ is het slecht gesteld. Weliswaar 

geven particulieren meer dan ooit geld uit aan bloeiende tuinplanten, maar is het landelijk gebied 

door de geperfectioneerde bestrijding van ‘onkruiden’ steeds sterieler. Dat soort ontwikkelingen 

verdient alle aandacht in dit Jaar van de Bij. Daarbij gaat het dus om veel meer dan alleen honing-

bijen. 

 

Tot slot 

Mocht u honingbijen eens in levende lijve aan het werk willen zien, maak dan gerust een afspraak 

met me (schroder.zoomers@caiway.nl, 0341 416324).Ook na ruim 20 jaar blijven deze wilde land-

bouwhuisdieren me ieder seizoen weer verbazen. 

 

Jaap Schröder 

 

 

 

 
Citaat 

 

‘Buiten de eigen soort kent een dier met betrekking tot een ander dier maar twee vragen: kan ik hem 

opeten of kan hij mij opeten? Twee keer nee en hij verliest zijn belangstelling’ 

Koos van Zomeren, geciteerd in de Volkskrant, 28-1-2012 
John Smal 
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Strandwal Veluwemeerkust (foto: John Sprik) 

 

OVER DE STRANDWALLEN LANGS DE VOORMALIGE ZUIDERZEE 

 
De strandwallen langs de kust van de Zuiderzee heb-

ben eeuwen lang gefunctioneerd als een natuurlijke 

barricade voor het zeewater. Over het ontstaan van de 

wallen is vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw 

een discussie gevoerd (Niessen, 1985). Overigens 

lijken de botanici de geologen net voor te zijn ge-

weest want botanicus Van Soest schrijft al in 1939 

een enthousiast rapport over de door hem als “grind-

duinen” getypeerde strandwallen (Van Soest, 1939). 

Ik kom op Van Soest verder in het verhaal  nog op 

terug. Op een uitsnede van de geomorfologische 

schetskaart van de Veluwe is het dal van de Hierden-

se beek en omgeving afgebeeld. Aan de randen  lig-

gen de stuwwallen die zijn aangeduid met de letter A. 

Met de letter B worden de smeltwaterafzettingen 

aangegeven, die door het gletsjerwater zijn afgezet. 

 figuur 1, bewerkt naar Stiboka, z.j.                           Deze smeltwaterafzettingen (ook wel door geologen  

                                                                           kames genoemd) bestaan uit  zand en grind. De 

zand- en grindlagen worden afgewisseld door kleilagen. De oerstroom van de Hierdense beek moet 

tijdens dooiperioden dit zand en grind hebben meegevoerd naar lagere plekken. Wij gaan er daarbij 

vanuit dat de Hierdense beek in een delta uitmondde, waarvan we nu nog de restanten kunnen her-

kennen aan de benedenloop van de Hierdense beek zelf, de Killenbeek  (nummer 2 op figuur 1) en de 

verbindende Munnikensloot (zie ook de topografische kaart uit 1900). Het blijft speculeren of ook 
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de Nodbeek een onderdeel heeft uitgemaakt 

van deze delta (zie nummer 3 op figuur 1). Uiter-

aard was het deltagebied van oorsprong veel 

groter voordat de delta werd aangetast door 

de Zuiderzee.  Als een uitgestrekte puinwaai-

er liggen deze zanden en grinden nu op de 

bodem van de oorspronkelijke Zuiderzee en 

onder de kustvlakte van Hierden en omge-

ving. Tijdens de stormvloeden is het zand en 

grind vervolgens nogmaals in transport ge-

komen. De stormgolven  bouwden op het 

droge strand een strandrug op. Lage golven 

zetten zand af tot de hoogte van de golfop-

loop langs de helling van de ruggen.  De 

strandwallen bereikten een hoogte van ge-

middeld 3,5m+NAP.  In een dwarsdoorsnede  

kan men de afzettingen van zand- en grind-

rijk materiaal goed onderscheiden. De wal 

ligt op lagen klei en veen, die dus eerder  moe-                                     figuur 2 naar Steur et al, 1969  

ten zijn ontstaan. Op de klei is eerst een kern van  

grind afgezet en vervolgens een kern van grof zand en fijn grind. Op de top ligt een kap van grind. 

Aan de binnenzijde is ook klei, dat vermengd is met zand afgezet. Aangezien in de wal geen zee-

schelpen zijn aangetroffen moeten de strandwallen in een zoet watermilieu zijn ontstaan. Dat bete-

kent dat de strandwallen voor 1600 zijn gevormd want daarna is het zeewater zouter geworden. De 

stormvloeden in de periode 1000-1300 zijn waarschijnlijk van invloed geweest op de kleiafzettin-

gen onder de wallen en het veen dateert nog van daarvoor. Daarna is in een relatief korte periode 

van 300 jaren het zand en grind afgezet als strandwallen. De hoogte van de strandwallen komt tref-

fend overeen met de gegevens uit de 19
de

 en de 20
ste

 eeuw toen het zeewater tijdens stormrampen 

ook hoogten bereikte van maximaal 3,6m+NAP.     

De strandwallen hebben de landerijen onder Hoophuizen en Nunspeet altijd goed beschermd tegen 

hoogwater. Eén van de redenen dat het nooit tot een georganiseerd waterschap is gekomen in de 

historie zou wel eens deze reden als oorzaak kunnen hebben. In 1900 vormden de strandwallen nog 

een gesloten geheel langs de kust tussen Elburg en Harderwijk. Het was een goed gesloten geheel 

met slechts enkele onderbrekingen vanaf Harderwijk tot nabij Elburg. Helaas zijn vele wallen afge-

graven in de jaren 30 van de vorige eeuw. Er was zelfs een ontginningsmaatschappij in Harderwijk 

die daar werk van maakte. Maar ook individuele eigenaren en niet te vergeten eigenaren van cam-

pings zagen na afsluiting van de Zuiderzee hun kans schoon om het territoir uit te breiden ten koste 

van de zee. Er resteren nu nog enkele onderdelen en de mooiste voorbeelden liggen wel aan het 

einde van de Bredeweg. 

We noemden eerder al  J.L. van Soest.  Hij heeft in ons land vooral bekendheid gekregen als ont-

werper van de kaart met de floradistricten in de jaren dertig van de vorige eeuw. Van Soest was een 

gedegen botanicus en had veel kennis van de Nederlandse flora. Hij was ook de eerste bioloog die 

de waarde van de “kustflora” langs de voormalige Zuiderzee onderkende. In het Correspondentie-

blad voor botanici beschreef hij de wandeling die hij op 19 augustus 1939 maakte aan de strandwal-

len onder Hulshorst en Hierden. Van Soest schreef: “deze duinen dragen een tweeslachtig karakter, 

in enkele opzichten zijn zij nauw verwant aan de rivier- en zeeduinen, waardoor kalkarmoede en 

ook veel armer in flora; toch vormen zij zonder twijfel een uitstraling van het Fluviatiele district. 

Maar aan de anderen kant worden zij toch ook sterk beïnvloed door het achterliggende laagterras.” 

Vervolgens deelt hij de soorten in een zestal groepen in, waarvan we drie groepen nader bekijken. 

Hij onderscheidt op de eerste plaats een groep van strandplanten, waaronder zeepostelein, zandha-

ver, helmgras, hertshoornweegbree en strandkweek. Een gevarieerde groep met vooral soorten uit 
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de pionierfase van de duinen met zandvangers als zandhaver en helmgras. Beide laatstgenoemde 

soorten kan men nog steeds aantreffen op de strandwallen.  De volgende groep is een groep van 

soorten uit de buntgrasgemeenschap met soorten als buntgras, zandzegge, schapezuring en zand-

blauwtje. Deze soorten maken de indruk dat de strandwallen kalkarm waren door de afwezigheid 

van schelpen. De laatste groep waren de stroomdalplanten zoals beemdkroon, kattendoorn en kruis-

distel. Daarnaast werden door Van Soest opgaande struwelen genoteerd met kurkiep, bramensoor-

ten, sleedoorn en egelantier en hondsroos. Dit laatste beeld is thans nog in goed ontwikkelde vorm 

aanwezig.  Van Soest is bij mijn weten de eerste bioloog die de waarden van de strandwallen heeft 

beschreven. Helaas was het eigenlijk al te laat want na de afsluiting van de Zuiderzee in 1934 is 

men in het kader van de werkverschaffing gestart met het zogenaamd ontginnen van de zeekust. 

Daardoor zijn de strandwallen voor een groot deel afgegraven en niet meer herkenbaar in het land-

schap. 

Peter Veen 

 
Figuren: 
Figuur 1: Uitsnede Geomorfologische schets Veluwe, legenda: A=stuwwallen, B=smeltwaterafzettingen, 

D=dekzand, E=stuifzand, F=beekafzettingen, G=kustvlakte, H=strandwallen, 1=Hierdense Beek, 

2=Killenbeek, 3=Nodbeek 

Figuur 2: Dwarsdoorsnede door strandwal, legenda: 1=matig fijn zand, 2=veen, 3=zware klei, 4=kleiig matig 

grof zand, 5=grind, 6=grof zand met fijn grind, 7=fijn grind 
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WINTER 
 

Misschien krijgen we dan toch nog winter dit 

jaar. Ik schrijf dit eind januari 2012, en mijn vij-

vertje is nog niet één keer echt dichtgevroren. De 

vogels blijven fluiten, en de maagdenpalm bloeit 

al, net zoals mijn botanische krokusjes. We waren 

een paar weken geleden bij de Vogelbescherming 

in Zeist, op zoek naar tweedehands boeken. De 

voorraad was wel erg beperkt, toch haalde ik er 

voor één euro een exemplaar uit van “Rond het 

jaar in bos, veld en beek” van Richard Adams. 

Deze druk was uit 1975 van de vorige eeuw, maar 

de mooie tekeningen blijven boeien. Ik citeer hier 

wat uit de tekst over de winter dat me aansprak. 

Over winterslaap: “…je kan vleermuizen zelfs in de ijskast bewaren, want hun eigen temperatuur-

regeling is zo goed dat ze binnen een kwartier nadat je ze uit de kou hebt gehaald, zo warm zijn dat 

ze kunnen vliegen.” Je zult dan toch eerst een vleermuis moeten vinden, wat nog niet meevalt. Ik 

heb al jaren lang een vleermuizenkast aan een muur hangen, maar er zat tot nu toe nog niks in. Ik 

heb wel eens een grote hagelsteen ingevroren, en geprobeerd zaden van vorstkiemers eerst in de 

vriezer te stoppen voor ik ze plantte. Op het idee van een vleermuis koel bewaren was ik nog niet 

gekomen. 
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Even verder beschrijft Adams een winterwandeling door de weilanden. Hij ziet roeken spelen in de 

lucht: “Als je de tijd neemt om rustig naar ze te kijken, kun je duidelijk zien dat er voor dit zwieren 

maar één reden kan zijn: dat ze het voor hun plezier doen.” 

Dat is maar de vraag. Is dit niet een voorbeeld van invulling van ons mensen over gedrag van die-

ren? Aan de andere kant vertelde mijn schoonzoon me gisteren dat er een filmpje bestaat van een 

zwarte kraai (door Tjalling van der Meer wel eens omgedoopt tot Surinaamse meeuw), waarin je 

kunt zien dat de kraai een dekseltje oppikt, er mee naar de top van een dak vliegt, met zijn poten in 

het deksel gaat staan en naar beneden glijdt! En dat niet één keer, maar een paar keer achter el-

kaar…dat lijkt toch verdacht veel op een actie met geen ander doel dan plezier maken. Wat mij be-

treft, ik wandel zomer en winter met plezier door het landschap van de Veluwe en ook verder weg 

als het zo uitkomt. Een aanrader is de Historische wandeling van 8,5 km. die start bij Boshuis Drie 

in Ermelo. Erg afwisselend, en je komt nauwelijks over asfalt. De traditionele Nieuwjaarswandeling 

heb ik dit jaar gemist, maar wie weet begin ik 2013 wel goed met oliebollen met de KNNV… 

 

Ellen Smal 

Een P.S.-je 

Dat had ik nou niet moeten zeggen dat het geen echte winter was. Mijn vijvertje is bijna tot op de 

bodem dichtgevroren, ik hoop echt dat de kikkers het overleven. Ik heb wel holle stengels geplaatst 

van een grote tuinplant (Macleya). En toen ik langs het meer wandelde zag ik ter hoogte van Rand-

meer een zwaan die door het ijs zakte, een spectaculair gezicht. Het herinnerde me aan de keer dat 

ik zelf door het ijs zakte en aan de moeite die het kostte om weer uit het water te krabbelen. Daar 

had de zwaan ook problemen mee, je kon zijn grote zwarte poten en zwemvliezen goed zien. Hij 

wilde het open water bereiken en dat lukt uiteindelijk ook. Langs de dijk van Lelystad naar Enkhui-

zen was vrijwel geen eend meer te bekennen. Waar gaan die allemaal naar toe met dit weer? En nu 

heeft het ook nog gesneeuwd. Voor de tuinplanten goed nieuws, voor de kleine vogels en de ijsvo-

gels is dit minder fijn. Ik hoop dat we als u dit leest weer volop van de lente genieten.  

 3 februari 2011 

 

DE       OPMERKER  

 
 
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

 

Lentebode duikt op na jaarvergadering 25 februari 2012 
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De jaarvergadering van onze afdeling vond dit jaar plaats op een unieke locatie, namelijk in de villa 

Groevenbeek van het gelijknamige landgoed van Natuurmonumenten. Na afloop werd een rondlei-

ding gegeven door Rob van Bruggen. Tijdens de bezichtiging van het landhuis werd in één van de 

vertrekken een ontwaakte dagpauwoog ontdekt. De natuur was dus ook binnen het gebouw nadruk-

kelijk aanwezig. De vlinder kon nadat het schuifraam was geopend de wijde buitenwereld gaan ver-

kennen. Bij aanmelding op de Natuurkalender bleek het om de derde 1
e
 waarneming van 2012 te 

gaan.   

Sneeuwdekje 

 

                                                                                       

De koude-inval waarmee februari de   

winter een venijnig staartje (of zeg maar ge-

rust staart) bezorgde, ging in de eerste week 

gepaard met  een sneeuwdag. Deze houtduif 

onderging die omstandigheden gelaten. Uit 

het laagje sneeuw, dat zich op zijn dekveren 

bevond kan worden afgeleid dat het met de 

isolatiewaarde van zijn verendek wel goed 

zat. Ongelooflijk daarbij te bedenken, dat de 

lichaamstemperatuur van de vogel, enkele 

centimeters lager, ruim 40 graden bedroeg. 

Even schudden met de veren bleek trouwens 

voldoende om het sneeuwdekje weer te laten 

verdwijnen. Ondanks de extreem lage tem-

peraturen in de nacht heb ik het idee dat deze duif zijn lichaamstemperatuur wel op peil  heeft weten 

te houden.  

 

Harm Werners 
 

 

 

 

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. 

 

 
Dierenmishandeling 
 
Vandaag  in Trouw gelezen, vind ik toch wel erg bizar (het gaat wel om dierenmishandeling): 'Een Nieuw-
Zeelandse boer is veroordeeld omdat hij arenden roze en rood heeft geverfd.' Denk je dat eens in. Die man wilde 
media-aandacht staat even verder in het bericht. Je zit voor de tv en denkt: "Wat hebben al die mensen dat ik niet 
heb? Waarom zie je hun kop op de tv en niet die van mij? Wat ga ik daar aan doen?" En ja hoor, de oplossing is 
gauw bedacht. Hij vangt een paar arenden. Ook dat probeer ik me in te denken. Je moet dan toch minstens weten 
waar ze zitten, daar hebben wij Ronald Vossebelt voor, maar die heeft die man dus niet. Dan moet je halsbrekende 
toeren uithalen om bij ze in de buurt te komen, want ze bouwen hun nestje niet comfortabel op de grond maar 
ergens op een onherbergzaam stukje rots. Ze zien je al aankomen als je je huis uit gaat, dus veel kans om ze onge-
zien te naderen is er niet echt. 
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Wat heeft onze boer bedacht om die moeilijkheid te omzeilen? Hoeveel pogingen heeft hij ondernomen voor hij er 
niet één, maar een paar te pakken had? Denk je de klauwen van die dieren eens in. En die snavel. En al die geva-
ren wil je lopen om media-aandacht te krijgen? 
Afijn, voor hij op pad ging had hij al niet-afwasbare roze en rode verf in huis gehaald. Met twee grote vogels op 
zijn rug daalt hij de rots af. Hoe gaat dat dan? Heeft hij de poten en de snavel dicht gebonden? Dat wil ik je zien 
doen zonder dat je ogen worden uitgepikt. En dan gaat hij thuis in de schuur de veren verven. Lijkt me ook nog 
niet zo makkelijk. Maar het lukt die boer allemaal, ongezien door zijn familie of de buren. In Nieuw-Zeeland 
wonen de buren misschien niet zo dichtbij. 
Hij laat zijn creaties los, en weg zijn ze. En ja hoor, in 2009 wordt de eerste vogel gesignaleerd. Nietsvermoedende 
vogelaars zien de vogel vliegen en raken in rep en roer, omdat ze denken een nieuwe soort roofvogel te hebben ge-
spot. Ik kan me voorstellen dat zo'n ontdekking media-aandacht krijgt. Maar onze boer? Zijn kop komt niet op tv. 
Het is dus een privé feestje, hij krijgt aandacht maar niemand weet dat hij voor het ontstaan van de nieuwe vogel-
soort verantwoordelijk is.  
Nou, anderhalf jaar later werd er een roze arend doodgereden door een auto, en kwam de waarheid aan het licht. 
En nu is er dan ook aandacht voor de boer, zelfs hier in Nederland. 
Hij moet een boete betalen van 5000 Nieuw-Zeelandse dollars wegens dierenmishandeling. Tel uit je winst. 
 

Ellen Smal 
 

Ambtenaren in het groen 
 
Eind februari aan het Zeepad in Harderwijk. Op de ijsbaan waar amper veertien dagen geleden jong en oud zich 
vermaakte op prachtig dik ijs rimpelt nu weer het water. Iets verder richting Stadsweiden wordt m’n aandacht 
getrokken door grote stapels snoeihout aan weerszijden van het fietspad. Van de wilgenbosjes is het meeste ver-
dwenen en van de resterende exemplaren zijn schijnbaar willekeurig takken afgezaagd. Een paar passen verder 
resteren in het gemaaide riet een twintigtal gelige stronken van afgezaagde elzen. Mijn nekharen gaan overeind. 
Ik merk dat de ergernis groeit, maar weet niet precies waarom. Oké, ik word een ouwe zeikerd, maar het zaag- en 
snoeiwerk zal toch wel een doel dienen? De wijkopzichter dus maar gebeld. “Je bent niet de eerste die belt”, meldt 
hij ietwat geagiteerd. “Gelukkig maar”, is mijn reactie, in de veronderstelling dat de andere bellers ook geen adhe-
siebetuigingen aan zijn adres deden. Het afzetten van de wilgenstruiken was gedaan op verzoek van enkele bewo-
ners van het appartementencomplex Randmeerstate die hun uitzicht belemmerd zagen. Maar die afgezaagde elzen 
stonden toch minstens vijftig meter verder voorbij de appartementen? “Jaaaa, maar het moet daar in het riet na-
tuurlijk ook geen bos worden”, was zijn tweede argument. Ik wilde nog opmerken dat je verderop langs het 
Zeepad op diverse plekken van die bosjes aantreft, maar realiseerde me tegelijkertijd dat verder argumenteren geen 
zin had. Net als met voetbal en politiek is het beter een discussie snel af te ronden. “En het werk gebeurt geheel 
volgens de Flora- en Faunawet, want voor de ijsvogel laten we wat takken zitten”. Bovendien zouden wilgen en 
elzen snel weer uitlopen, zo zei hij. Dat is natuurlijk ook zo en de gekortwiekte aanblik is een kwestie van tijd. 
En het zal op de vogelstand ook niet van grote invloed zijn, maar wat me tegen de borst stuit is het continue ge-
pruts aan het groen. Gemeentelijk groenbeheer kan niet met de vingers van stabiele, weelderige groenopstanden 
afblijven. Steeds weer moet er met de motorzaag worden langsgelopen, solitaire bomen waar nooit een vrachtwa-
gen onderdoor hoeft worden zo hoog mogelijk van takken ontdaan en lijken wel lolly’s. Houtwallen worden plat-
geslagen met de vakterm revisie. Bloemrijke geluidswallen worden rigoureus gemaaid juist op het hoogtepunt van 
de bloei omdat  de maaidatum nu eenmaal door het maaischema wordt gedicteerd.  
Terug naar Stadsweiden. Het is toch wonderlijk dat het comité Houd Stadsweiden Groen zich een paar jaar lang 
schor heeft gepraat om nabij de Weibeek zoveel mogelijk bomen te behouden bij de aanleg van de o zo nodige fiets-
brug en dat iets dichter bij de stad vrolijk verder wordt gekapt. Onwillekeurig moet je denken aan werklozenpro-
jecten in Balkanlanden om de Roma van de straat te houden. In ieder geval kan wat mij betreft het gemeentelijk 
groenbeheer in de ergernis top vijf van Jan Mulder in het tv-programma De wereld draait door. 

Roel Pannekoek 
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VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 september 2012 

 

We staan inmiddels weer een trede hoger op de digitale ladder. Niet alleen is het Linnaeusklokje  nu 

te raadplegen via onze website, maar deze versie is ook nog eens van kleurenfoto’s voorzien. Dat 

komt mooi uit wat betreft de hiernaast afgedrukte foto, die geplaatst 

is bij het verslag van de in het kader van het 40-jarig Jubileum ge-

houden workshop fotografie. De kleurenversie hiervan kan op die 

manier ook bekeken worden en het geeft ons de gelegenheid tevens 

de naam van Ria Thijs te vermelden. Zij was een van de deelnemers 

aan de workshop en maakster van de 

foto. Alsnog ere wie ere toekomt. De 

jubileumactiviteiten worden dit sei-

zoen afgesloten met de laatste excursie uit de oude doos. Verder 

kregen we één reactie op onze speurdersvraag. De sporen in het 

stuifzand zouden volgens vogelaar Nico Hoogteyling wel eens af-

komstig kunnen zijn van een rennende merel. Daar houden we het 

dus op. Met dank aan de expertise van onze vicevoorzitter. Rest ons 

iedereen een natuurrijk voorjaar en zomer toe te wensen.                                                       

                                                   Tot ziens bij het herfstnummer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Merel (♂) foto: Harm Werners 



 

WERKGROEPEN     kengetal (tenzij anders vermeld)          0341   

 

 

 

Fotografiewerkgroep  Marjo Klaarenbeek marjoklaarenbeek@hotmail.com   432790 

Camera Natura  Ati Vijge  awvijge@planet.nl    560901 

     

 

Landschapsbeheer  Han van der Brug  hbvanderbrug@hetnet.nl    551420 

    Luuk Buddingh  l.buddingh@zonnet.nl        554789  

    Jan de Jager  jwjdejager@versatel.nl                      554346 

    Dick Rhebergen  dick.rhebergen@hetnet.nl   554633     

  

 

Coördinator cursussen  Paul Matlung  paul@matlung.com    556768 
 
 

KNNV-leden Natuurbescher- Tjalling vd Meer (secr.) tjalling.ellen@caiway.nl         420199 

mingswerkgroep met Vogel- Jaap Schröder  schroder.zoomers@caiway.nl   416324 

beschermingswacht   
       

 

Paddenwerkgroep  Hans Fondse   jmfondse@solcon.nl    557276 

    Henk Oliedam   henk.oliedam@upcmail.nl    551643 

       

 

 

Plantenwerkgroep  Anne-Marie Fondse jmfondse@solcon.nl   557276   

      

 
Promotiewerkgroep  Tjalling van der Meer tjalling.ellen@caiway.nl                 420199 

     

 

Vlinderwerkgroep  Betty Dekker  bettydekker@xs4all.nl     418191  

    Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl    356291 

                                  

 

Vogelwerkgroep  Hans Fondse  jmfondse@solcon.nl    557276 

    Ronald Vossebelt ronald@ronaldvossebelt.nl   560989  

     

 
Werkgroep Gebiedenboek Lex Groenewold a.w.groenewold@hetnet.nl   561741 

 

Werkgroep  

Landelijke Jongeren  www2.knnv.nl/lj lj@knnv.nl 
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AGENDA  

 
April       Mei     
  4 fietsexcursie steenuilen      2 voorjaarspaddenstoelenexcursie Flevoland  

  7 jubileumexcursie Natuurtuin Stadsweiden    5 plantenexcursie Weesp 

14 plantenexcursie Middachten      7 bestuursvergadering 

22 plantenexcursie bloesemfeest Buren   12 vogelexcursie Tholen 

24 fotografiewerkgroepavond    16 wandeling Strandgaperbeek 

       19 vlinder- en libellenexcursie de Wieden 

Juni       22 fotografiewerkgroepavond 

  7 plantenexcursie Kienveen    25 nachtzwaluwenexcursie Ermelosche heide 

  8 nachtzwaluwenexcursie Houtdorperveld  30 wandeling Harderbos 

13 plantenexcursie landgoed Bruggelen 

16 vogelexcursie de Wieden en Zuid-Friesland  Juli     

20 wandeling Hierdense poort            8 vlinderexcursie Speulderveld 

22 Nationale Nachtvlindernacht Staverden    16 excursie vliegende herten  

23 plantenexcursie Leemputten       20 nachtvlinderinventarisatie Natuurtuin 

25 bestuursvergadering         28 vlinderexcursie Blauwe Kamer 

26 fotografiewerkgroepavond         

30 plantenexcursie Katwijkse duinen      

          

Augustus      September  
  5 vlinderexcursie Elspeterheide          2 vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

18 plantenexcursie Dwingelerveld        8 plantenxcursie De Haere 

20 bestuursvergadering       15 landschapsbeheer 

25 Dag van de Hei en de Bij      15 paddenstoelenexcursie Leuvenum 

        23 Volenbeker voettocht  

 25 fotografiewerkgroepavond 

 29 burlexcursie Oostvaardersplassen 

                 


