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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:  sneeuwsloot Arkemheense polder (foto: Harm Werners) 
 

mailto:john.smal@planet.nl
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Vosje Ermelose heide 2012 

Foto Lex Groenewold 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Vliegen 

De tijd vliegt. Al weer een nieuw jaar. En als u dit leest had de Maya-

kalender toch geen gelijk. Earthflight: ook vogels vliegen de wereld rond 

en wij mogen dankzij de techniek hiervan meegenieten. Als vliegen 

achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen achterna. Insecten vliegen 

overal. En dat brengt mij bij het landelijke thema van de KNNV wat de 

komende 4 jaar extra aandacht krijgt: ‘Natuur in je omgeving’. Voor 

2013 staan Tuin en Balkon centraal. U zult er de komende periode wel 

meer van horen en over lezen. Doel is in ieder geval de natuur dichter bij 

huis te brengen. Met allerlei relatief kleine aanpassingen (bijvoorbeeld een bijenhotel, vlinderstruik, 

egelkast, vijver en dergelijke)  is een tuin al snel een fijne plek voor veel diersoorten. Wist u dat met 

een beetje aandacht en inspanning in iedere tuin al meer dan 100 soorten plant- en diersoorten 

kunnen zitten?  

Na al dat gevlieg toch nog even een korte terugblik op 2012. Het was wel weer een mooi jaar met 

veel excursies en leuke waarnemingen. Er zijn vele mooie foto’s gemaakt waaruit een selectie is 

gemaakt  met als doel een expositie in de loop van het komende jaar. Wij zijn erg benieuwd.  De 

Werkgroep Landschapsbeheer heeft de broodnodige nieuwe aanhangwagen gekregen. De 

activiteiten van de Natuurbeschermingswerkgroep hebben weer een 

aantal voor de natuur goede resultaten opgeleverd.  Het bestuur heeft 

in 2012 verder ingezet op uitwerking van het Gebiedenboek en 

kennisopbouw. Eén van de onderdelen was de Dag van de Hei en de 

Bij in de Schaapskooi. Dit was echt een leuke en leerzame dag, waar 

we in 2013 een vervolg aan gaan geven (waarschijnlijk de 2
e
 of 3

e
 

zaterdag in juni). Na 2013 is er wellicht voldoende stof voor een 

publicatie over de Ermelose heide en het Houtdorperveld. Het 

cursusaanbod breidt zich dan ook steeds verder uit. Doel is uiteindelijk 

een modulair opgebouwde complete basiscursus te hebben liggen. 

Een andere inzet is het registreren en bijhouden van alle 

waarnemingen in het werkgebied van onze afdeling. We 

hebben hiervoor zelfs een beheeraccount gekregen: 

http://KNNVnwveluwe.waarneming.nl. Hier kunnen alle 

waarnemingen van de excursies worden ingevoerd. Het is de 

bedoeling hier de komende jaren mee door te gaan. Maak zelf 

een account aan en voer uw waarnemingen eens in. Het is niet 

zo moeilijk en je kunt er leuke overzichten mee maken.   

 

De verdere activiteiten uit 2012 zijn te lezen in het jaarverslag 

elders in het Linnaeusklokje. Eén ding is zeker. De vereniging bruist van het leven. Voor het 

komende jaar staan al weer diverse activiteiten op het programma. Het zijn in hoofdzaak excursies. 

Het bestuur roept de werkgroepen en leden op met ideeën te komen over mogelijkheden om naast 

excursies inhoudelijke of verdiepende activiteiten of projectjes uit te voeren. Bijvoorbeeld de 

Vlinderwerkgroep gaat op zoek naar eitjes van de sleedoornpage. Dergelijke activiteiten kunnen 

naast leuk ook heel waardevol zijn voor beheer of natuurbescherming. 

Tot slot wenst het bestuur u in 2013 veel mooie natuurmomenten toe. 

 

Lex Groenewold 

 

Bekijk het Linnaeusklokje in kleur op de website knnv.nl/noordwestveluwe 

http://knnvnwveluwe.waarneming.nl/
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Kandidaat bestuurslid 

Mijn eerste kennismaking met de KNNV was nog voordat ik lid werd. In  het 

kader van het 40-jarig bestaan van de afdeling, mocht ik  een Workshop 

Fotografie bijwonen van Ronald Vossebelt waar ik erg enthousiast over was. 

Ellen Smal en Ellen van der Meer hebben dat enthousiasme aangewakkerd 

en ik heb me dan ook meteen aangemeld als lid van de KNNV en voor de 

Fotografiewerkgroep, dat is nu ruim een jaar geleden. De kennismaking met 

de Fotografiewerkgroep was en is heel positief: veel van elkaar leren, samen 

fotograferen van en in  de natuur, het ontdekken van nieuwe gebieden en dat  

met een enthousiaste groep mensen. Gaandeweg ben ik  me meer gaan verdiepen in de activiteiten 

van de KNNV en was verrast door het grote en diverse aanbod. Ik ging mee met excursies en wat 

me opviel was de deskundigheid, de ongedwongenheid en het enthousiasme. Ik heb met mezelf 

afgesproken zo veel mogelijk excursies bij te gaan wonen en dat bevalt me goed. Medio 2012 werd 

ik benaderd met de vraag  of ik er iets voor voelde bestuurslid te worden van de KNNV Noordwest-

Veluwe. Deze vraag overrompelde me, vooral omdat de vereniging nieuw voor me was en ik geen 

bestuurlijke ervaring heb. Na een gesprek met Nico Hoogteyling en het bij mogen wonen van een 

bestuursvergadering heb ik besloten om op deze vraag positief te reageren, met als reden om niet 

alleen deelnemer te zijn van onder andere  de excursies, maar ook een actief aandeel te leveren aan 

een vereniging  waarbij ik me thuis begin te voelen. De natuur heeft altijd mijn belangstelling 

gehad, zei het niet direct op het gebied van de kennis (want daar moet ik  nog veel van leren), maar 

wel de be- en verwondering van de natuur, dus de beleving. Sinds 1996 woon ik in Nunspeet met 

Jaap (ook een groot natuurliefhebber) en geniet enorm van de prachtige gevarieerde omgeving. Tot 

eind 2012 heb ik - bijna 7 jaar- als vrijwilliger gewerkt in het bezoekerscentrum van het Nationaal 

Park De Hoge Veluwe en daar informatie gegeven aan de bezoekers. Al enige jaren ben ik met de 

VUT en dit jaar zal ik de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.  Tijdens mijn arbeidzame leven heb 

ik  als verpleegkundige -in diverse functies en op vele plekken- bij voornamelijk  de Thuiszorg 

gewerkt. Ik wil mij,  met deze ervaring en de plezierige contacten die ik tot nu toe bij de KNNV heb 

opgedaan, inzetten als bestuurslid. Als de leden akkoord  gaan met mijn benoeming zullen binnen 

het bestuur afspraken gemaakt worden welke taken ik op mij zal gaan nemen. Inmiddels is bekend 

geworden dat ik Ati Vijge ga opvolgen als coördinator van de Fotografiewerkgroep. Al doende gaat 

de KNNV meer en meer voor mij leven en wil ik graag een steentje bijdragen aan deze bruisende 

vereniging. 

Ria Thijs 

Welkom nieuwe leden 

Wij heten de volgende leden van harte welkom in onze afdeling:  

  

mevrouw M.E. Franken, Fuikpad 5, Harderwijk; mevr. M.D. Mak, Mastmeen 53, Harderwijk; 

de heer Q.A. Pellegrom, Mastmeen 53, Harderwijk; mevrouw J.G.A. Sanderman, Mesdaghout 56, 

Nunspeet;  mevrouw D. de Visser, Nachtegaal 40, Ermelo 
 

Contributie 2013 

De contributie voor 2013 bedraagt € 25 voor leden en € 12,75 voor huisgenoot-leden. Wilt u het 

voor u geldende (totaal)bedrag overmaken op rekening 5454051 ten name van KNNV afd. 

Noordwest-Veluwe? Dat geldt uiteraard niet voor de leden die al een incassomachtiging hebben 

afgegeven. Hun contributie zal omstreeks 20 januari worden geïnd. Heeft u nog geen machtiging 

afgegeven en ontvangt u dit Linnaeusklokje in print? Dan treft u een (losse) ‘rekening’ voor uw 

contributie aan, met daarop ook de mogelijkheid ons alsnog te machtigen tot automatische incasso. 

Wilt u die dan sturen aan de penningmeester: J.C.A. Smal, Mastmeen 57, 3844 KE Harderwijk?  U 

krijgt de € 0,50 voor de postzegel op uw rekening teruggestort. Heeft u nog geen machtiging 

afgegeven en ontvangt u dit Linnaeusklokje digitaal? Zie dan onze mail van 25 oktober over dit 

onderwerp. 



 5 

       
   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 0341-254538 

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 

    

 

 

 

Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk 
 

De KNNV  organiseert  regelmatig activiteiten in het 

Centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis 

te Ermelo. Daarbij is van belang te weten dat deze 

accommodatie toegankelijk is voor rolstoelen.  

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging cursus 
 

In april start een cursus Dagvlinders 

 

De cursus staat, zoals de naam al aangeeft, geheel in het teken van de dagvlinders. De cursus bestaat 

uit 2 lesavonden en een excursie. Bovendien wordt er een boekje over dagvlinders bijgeleverd. In 

dit boekje worden 23 soorten nader bekeken en bovendien zit er een handige uitklapkaart bij 

waarop deze soorten staan afgebeeld. 

De cursus is als volgt ingedeeld: 

 Dinsdagavond 16 april is de 1
e
 lesavond. Start om 20.00 uur in Het Pakhuis 

 Donderdagavond 2 mei is de 2
e
 lesavond. Start om 20.00 uur in Het Pakhuis 

 Zaterdag 4 mei is de excursie 

Het adres van Het Pakhuis is: Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo, 0341 760777. 

De cursusleiders zijn Betty Dekker en Harm Werners. De kosten voor deze cursus zijn € 7,50 voor 

KNNV leden en € 10,00 voor niet leden. 

Opgave voor deze cursus via: cursus@noordwestveluwe.knnv.nl of  0341 556768 

 

Paul Matlung 

 

mailto:cursus@noordwestveluwe.knnv.nl
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PRESENTATIE: HET REUZENGEBERGTE EN DE DONAUDELTA 

 
Dinsdagavond 19 februari brengen Tjalling en Ellen van der Meer verslag uit van hun reis naar 

het Reuzengebergte en de Donaudelta. Zie voor een uitgebreide toelichting het artikel Blik op het 

Reuzengebergte (Tsjechië) en de Donaudelta (Roemenië)op bladzij 33 van dit Linnaeusklokje. 

De lezing begint om 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo.   

      

 

 
HUISKAMERBIJEENKOMSTEN  
 

Terugblikavond  
 

Woensdag 6 februari organiseert de Plantenwerkgroep een 

terugblikavond op de activiteiten van de Plantenwerkgroep in 2012. De 

bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij Anne-Marie Fondse, Wilhelminalaan 28 te 

Ermelo. Zie voor meer informatie onder Plantenwerkgroep. 

 

Fotopluisavond 

 
Na de succesvolle herstart in 2009 van deze in het verleden van de parelmoeren (30-jarige) 

Vlinderwerkgroep gebruikelijke activiteit dit jaar de vierde huiskamerbijeenkomst. Marjo 

Klaarenbeek is dit keer zo vriendelijk haar huiskamer ter beschikking te stellen.  

 

Wie: 

◘ foto’s (mag dus ook digitaal via CD of USB-stick) heeft van insecten en bijvoorbeeld de 

naam niet weet  

◘ meer wil weten over een bepaalde soort 

◘ in een informele sfeer eens zo’n huiskamerbijeenkomst mee wil maken  

is van harte welkom op donderdag 21 februari om 20.00 uur, Bachdreef 9 in Harderwijk. 

 

 

LEZING: DE VELUWE ALS ARCHEOLOGISCHE SCHATKAMER 

 
Donderdag 28 februari geeft Sake Jager deze lezing. Sake is 

hoofdauteur van het boek “Archeologische parels van de 

Veluwe”. De Veluwe is rijk aan archeologische schatten en dus 

ook in onze omgeving is er op dit gebied van alles voorhanden. 

Grafheuvels zijn daarvan het meest sprekende voorbeeld. Er is 

echter nog aanzienlijk meer te beleven op het archeologische 

vlak en Sake geeft ons een kijkje in deze wereld. De 

“Oudheidkundige Vereniging Ermeloo” heeft ook belangstelling 

getoond voor deze lezing. 

De lezing begint om 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 

24 in Ermelo. De toegang is gratis (al wordt een vrijwillige 

bijdrage in de onkosten wel op prijs gesteld). 

 

Voor deelname aan deze lezing dient u zich op te geven via: 

 cursus@noordwestveluwe.knnv.nl of  0341 556768 

mailto:cursus@noordwestveluwe.knnv.nl
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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.  

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.  

 

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

linkerzijde 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.  

 

Zaterdag 5 januari  

           

Nieuwjaarswandeling 

 

Vertrek: 9.00 uur Harderwijk 

 

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

    

We gaan vanaf het vertrekpunt Johanniterlaan in Harderwijk met de eigen auto's naar het startpunt 

van de wandeling.  Het is een wandeling van ± 13 kilometer, voornamelijk door open 

cultuurlandschap. Voor deelnemers die moeite hebben met deze afstand zijn er mogelijkheden om 

de route te bekorten en op eigen gelegenheid terug te keren naar het beginpunt van de wandeling. 

Voor de lunchpauze is een beschutte gelegenheid beschikbaar. We proberen zoveel mogelijk asfalt 

te vermijden dus goed waterdicht schoeisel wordt aanbevolen. De plaats waar we lopen is zoals 

gewoonlijk nog een verrassing dus dat maakt het alleen maar extra spannend. 

Deze Nieuwjaarswandeling wordt geleid door Ton van Peursem. 

 

Zaterdag 12 januari       

 

Flevovogeltocht 

 

Vertrek: 9.00 uur Ermelo  en 9.15 uur Harderwijk 

  

We hoeven geen honderden kilometers te rijden voor we bij een 

geschikte vogelplek zijn, we hebben ze naast de deur. Vandaag maken 

we een vogeltocht door Oostelijk Flevoland. We beginnen bij 

Harderwijk en duiken daar meteen de Kapteinshut in, hier maken we 

kans op leuke eenden en dodaarsjes. We rijden door naar de monding 

van de Strandgaperbeek en speuren daar het plasje af. Vervolgens 

koersen we naar de brug bij Elburg om daar bij het ‘Greppelveld’ het  

oude bruggenhoofd op te lopen en een blik te werpen  over het natuurgebiedje dat daar spontaan is 

ontstaan in de kwelzone van de dijk. http://www.flevo-landschap.nl/Gebied/20/Greppelveld 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://www.flevo-landschap.nl/Gebied/20/Greppelveld
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Hier vandaan rijden we naar het Vossemeer en passeren de brug die naar Kampen leidt. Het 

Vossemeer levert, doordat  de vaargeul dicht langs de dijk loopt, vaak prachtige waarnemingen van 

brilduikers, nonnetjes en zaagbekken op. Daar is geen telescoop voor nodig. Voorbij deze eerder 

genoemde brug ligt een mooie zandbank waar ook zo maar van alles op kan zitten. We vervolgen de 

route langs de dijk, passeren Ketelhaven en arriveren uiteindelijk bij het Ketelbos/Kamperhoek. 

http://www.flevo-landschap.nl/Gebied/16/Kamperhoek 

In dit bos bevindt zich een observatiehut waar we naartoe lopen. Als de 

omstandigheden ons er toe uitnodigen, gaan 

we nog even bij de Ketelbrug kijken, anders 

koersen we naar de Maximacentrale  

(de voormalige Flevocentrale). Deze loost 

altijd warm water op het oppervlaktewater 

van het IJsselmeer, waardoor er veel vis zit. Dat lokt weer veel 

interessante vogels en die lokken weer veel vriendelijke vogelaars, 

ons dus. We volgen nu de dijk en koersen vanaf Lelystad weer  

huiswaarts. Het is al met al een mooi voornemen deze vogeltocht, maar het is hartje winter en als 

het hard vriest, is het mogelijk dat de tocht wordt afgelast, of dat de route wordt gewijzigd, houdt 

dus het Gastenboek in de gaten!! We zullen onderweg een restaurantje aandoen om de inwendige 

mens op passende wijze te versterken. Toch is het wel  aan te raden om voldoende eten en warm 

drinken mee te nemen, evenals warme kleding en degelijk schoeisel. We hopen op een mooie tocht 

met veel winterse waarnemingen…. 

Duur van de excursie: 6 á 7 uur en de excursieleider is Nico Hoogteyling.   

                

Zaterdag 19 januari  
 

Mossenexcursie in de omgeving van de Schaapskooi  

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk,  13.15 uur Ermelo 

Start om 13.30 uur bij de Schaapskooi, Postweg 50 in Ermelo   

                

Opgave voor 18 januari bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Excursieleider Arie van den Bremer is voor ons geen onbekende.  In mei 2012  heeft hij een cursus 

hogere planten verzorgd in Het Pakhuis. Maar ook wat mossen betreft , is Arie een kenner. Pas is 

van zijn hand de fotogids korstmossen verschenen. Met behulp van Arie hopen we een bijdrage te 

leveren aan het Gebiedenboek over de Ermelose heide. De excursie zal ongeveer 3 uur duren. 

 

Zaterdag  2  februari 

 

Vogelexcursie Zuidpier van IJmuiden 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk  

 

Opgave voor 1 februari bij Hans Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

De pier van IJmuiden is door de lengte van 3,5 km een bekende plaats om in de winter zeevogels 

waar te nemen. In november zag ik (bij oostenwind) naast de altijd aanwezige steenlopers en 

paarse strandlopers ook een paar ijseenden, roodkeelduikers en zeekoeten. Bij gunstige 

omstandigheden levert de pier een fraaie wandeling op waar vogelaars en vissers hun hart (en vis) 

kunnen ophalen. Een probleem is wel dat de pier bij harde wind verboden terrein is. Ik stel dan ook 

voor om in die situatie een wandeling te houden langs de Delta Schuitenbeek, een gebied dat in de 

http://www.flevo-landschap.nl/Gebied/16/Kamperhoek
mailto:jmfondse@solcon.nl
mailto:jmfondse@solcon.nl
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Het witte puntje 

in het midden 

van de foto is 

een eitje van de 

sleedoornpage 

     → 

winter ook heel interessant is. Bij gladheid, sneeuw of harde regen gaat de excursie niet door. Deze 

excursie wordt geleid door Hans Fondse en zal tot ruim in de middag duren.  

 

Zaterdag 9 februari 

       

Sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk 

Start 13.30 uur Transferium Nunspeet 

 

      
            Foto: Harm Werners 

In deze tijd van het jaar zijn de sleedoorns nog kaal en zo uitermate geschikt om te onderzoeken of 

er zich in de takvorken eitjes van de sleedoornpage bevinden. Dat dit een secuur werkje is laat zich 

raden. De eitjes van deze vlinder zijn zo klein als een speldenkopje, maar steken wel duidelijk wit 

af tegen het donkergekleurde hout. In de gemeente Nunspeet vliegt de sleedoornpage in de late 

zomer, maar door zijn verborgen levenswijze krijg je hem niet vaak te zien. Daarom is het zoeken 

naar eitjes veel lucratiever. We gaan op verschillende plaatsen kijken, daar waar de sleedoorns op 

de zonkant staan. Interesse? Ga mee met de Vlinderwerkgroep, want “vele ogen zien meer”. Het is 

handig om een loep of loeppotje mee te nemen. Deze zoektocht wordt geleid door Betty Dekker en 

zal ongeveer 2,5 uur in beslag nemen. 

 

Zaterdag 16 februari  
 

Plantenexcursie naar landgoed Oostbroek  in de Bilt 

 

Vertrek:  11.00 uur Ermelo en 11.15 uur Harderwijk 

 

Opgave voor 14 februari bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Dit landgoed kent een lange geschiedenis, die begint in 1122. In dat jaar wordt de Kromme Rijn bij 

Wijk bij Duurstede afgedamd, waardoor de rivier verandert in een bescheiden stroom met langs de 

oevers moerassen en bossen. Op de plaats van landgoed Oostbroek werd een Benedictijner klooster 

gesticht. Dit klooster werd in 1580 gesloopt, maar de kloostertuin met boomgaard en kruidentuin  

hebben door de eeuwen heen stand gehouden. Sinds 1887 staat het huidige huis op de plaats van het 

oude klooster. Landgoed Oostbroek kent een gevarieerd landschap, waar  het in februari wit ziet 

van de duizenden sneeuwklokjes. Deze behoren tot de leliefamilie, het thema voor 2013. Niet 

alleen de sneeuwklokjes zullen ons boeien. Het landgoed is rijk aan oude bomen, waaronder 

monumentale. Door de aanwezigheid van oude bomen is het gebied ook voor vogels interessant en 

kunnen diverse soorten spechten en de ijsvogel gezien worden. Het landgoed is ook geologisch 

interessant. In het gebied zijn drie voormalige beddingen van de Kromme Rijn te herkennen. 

Landgoed Oostbroek heeft de status aardkundig monument. Over het moeras loopt een knuppelpad. 

De oranjerie is ingericht als informatiecentrum van het Utrechts Landschap en hier kunnen we 

koffie drinken en/of ecoproducten kopen. De afstanden die gelopen worden zijn niet  heel groot.  

Lunchpakket meenemen. Deze excursie staat onder leiding van Anne-Marie Fondse en zal de hele 

middag duren. 

 

Zaterdag 2 maart  

 

Dagexcursie Brabantse Biesbosch 

 

Vertrek:  8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk  

mailto:jmfondse@solcon.nl
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Opgave uiterlijk 23 februari  bij Tjalling van der Meer, tjalling.ellen@caiway.nl, 0341 420199 

Het Gewest IJsselstreek organiseert een excursie naar de Brabantse Biesbosch onder leiding van  

Hans Grotenhuis  en Tjalling van der Meer. Deze excursie kon op 3 november 2012 niet doorgaan 

door de slechte weersomstandigheden. 

 

De Brabantse Biesbosch is met een oppervlakte 

van 3.638 hectare het grootste gedeelte van de 

Biesbosch en ligt tussen de Nieuwe Merwede, de 

Amer en het Land van Heusden en Altena. Het 

gebied ontstond na de Sint Elisabethsvloed van 

1421: een deel van het toen ondergelopen 

polderland is nooit meer opnieuw ingedijkt. 

Uiteindelijk ontstond hier een 

zoetwatergetijdengebied. De rivieren Maas en 

Rijn voerden zand aan, waardoor zandplaten 

ontstonden. De mens exploiteerde de biezen, het 

riet en de grienden. De nu nog aanwezige 

grienden zorgen voor de aanwezigheid van 

bijzondere mossensoorten. Door de uitvoering van het Deltaplan, met name de afsluiting van het 

Haringvliet, verdween de getijdendynamiek grotendeels. De ontwikkelingen hebben in de 

Biesbosch echter niet stilgestaan. De laatste jaren zijn door natuurontwikkeling met ontpoldering en 

vergravingen weer nieuwe natte gebieden toegevoegd. De flora en fauna zijn bijzonder. Dit jaar 

broedde voor het eerst de zeearend in de Biesbosch.  De bever komt in een behoorlijk aantal voor 

en tenslotte is het gebied in deze periode van het jaar vogelrijk.  

 

Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de betekenis van het gebied onderstreept. Meer 

informatie hierover is te vinden in de speciale folder op de landelijke website van de KNNV 

www.knnv.nl onder Projecten-Natura 2000. Tijdens de excursie willen we een aantal karakteristieke 

plekken van de Brabantse Biesbosch bezoeken, zoals natte graslanden, wilgengrienden en 

cultuurhistorisch belangrijke plekken zoals de Spieringsluis. We verplaatsen ons met de auto naar 

de verschillende excursiepunten in het gebied (totaal 25 kilometer). Behalve vogels kijken zullen 

we ook enkele korte wandelingen (totaal 7 kilometer) maken. Kortom, het wordt een afwisselend 

programma in een afwisselend gebied.  

 

De Brabantse Biesbosch ligt niet naast de deur, dus het is vroeg weg en wat later thuis. We zullen 

ongeveer 16.00 uur naar huis terugkeren.  Meenemen: brood en drinken voor de hele dag, stevig 

waterdicht schoeisel, (neem ook laarzen mee) wind- en waterdichte kleding en natuurlijk kijker en 

zo mogelijk telescoop. Bij slechte weersomstandigheden gaat de excursie niet door. 

 

Zaterdag 9 maart 

 

Excursie Ermelose heide  

 

Start: 9.00 uur Schaapskooi Drieërweg Ermelo 

 

In de periode van oktober tot maart/april overwintert 

de klapekster (Lanius excalibur) in ons land. Het zijn 

vogels van ruige, vaak licht beboste open terreinen. Je 

ziet ze zitten op hoge posten. In Nederland was de klapekster tot 2002 

broedvogel. Maar helaas is dat niet meer het geval. Het voedsel bestaat 

hoofdzakelijk uit (woel)muizen en kevers. Net als andere klauwieren 

mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Elisabethsvloed_(1421)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1421
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polder
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoetwatergetijdengebied&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griend_(beplanting)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltaplan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haringvliet_(zeearm)
http://www.knnv.nl/
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spietsen ze prooien aan stekels of in een vork van een tak zoals deze vogel.  Op deze zaterdag willen 

we eens kijken of er nog één of meer vogels zijn te spotten op deze locatie. Wellicht zijn er ook 

andere leuke waarnemingen te doen. Afhankelijk van het weer en vooral de temperatuur komt de 

adder zo langzamerhand weer tevoorschijn. Deze jonge adder lag in april 2012 lekker te zonnen. 

Deze excursie zal de hele ochtend duren en wordt geleid door Lex Groenewold. 

Hou te zijner tijd het Gastenboek in de gaten voor de laatste info. (Foto’s: Lex Groenewold, redactie). 

 

Zondag 17 maart 

 

Vogelexcursie Harderbroek 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en  9.00 uur Harderwijk  

 

We gaan vogels kijken bij het nieuw aangelegde vogelkijkscherm in Harderbroek en kunnen daarna 

nog gaan naar de zogenaamde Kapteinshut bij de Strandgaperweg. Ook kunnen we deze weg als de 

tijd het toelaat vervolgen naar de plas van de Strandgaperbeek. Deze ochtendexcursie zal geleid 

worden door Hans Fondse.    

 

Donderdag  28 maart  

 

Bomenexcursie naar het  arboretum Belmonte in Wageningen 

 

Vertrek:  11.00 uur Ermelo en 11.15 uur Harderwijk  

 

Opgave voor dinsdagavond 26 maart bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Het landgoed Belmonte ligt op de Wageningse Berg en werd eind 18
e
 eeuw gesticht door Thierry 

Juste, baron De Constant Rebecque de Villars. Het huis en veel bomen werden aan het eind van de 

2
e
 wereldoorlog verwoest en sinds 1951 is de grond in het bezit van de landbouw hogeschool, die 

op het terrein een arboretum inrichtte  met voornamelijk loofbomen. De ideeën voor het ontwerp en 

de beplanting zijn afkomstig van professor Bijlhouwer en professor Venema. Op Belmonte, wat 

mooie berg betekent,  kunnen we genieten van fraaie monumentale bomen en schitterende 

vergezichten. Bij helder weer kun je tot aan Nijmegen kijken. In het park bloeien waarschijnlijk al 

sierkersen, vroege rhododendrons, magnolia en schijnhazelaars. Tussen de bomen bloeien 

narcissen en scilla’s, die tot de lelieachtigen behoren. Misschien kunnen we voor een kop koffie 

nog even kijken in het beroemde Hotel de Wereld. Hier werd op 5 mei 1945 onderhandeld over de 

overgave van de Duitse troepen in Nederland. Tot en met 2004 nam Prins Bernard voor dit hotel het 

defilé voor oorlogsveteranen af. Neem een lunchpakket mee. Deze excursie wordt geleid door 

Anne-Marie Fondse en zal ongeveer 4 uur duren. 

 

Zaterdag 6 april  

 

IJsselexcursie naar onder andere Fortmond 

 

Vertrek: 8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk  

We verzamelen om 9.30 uur bij de kerk in Veessen (Kerkstraat 19) 

 

Opgave vóór 3 april  bij  Ellen van der Meer, ellenvandermeer@kabelfoon.nl , 0341 420199 

 

mailto:jmfondse@solcon.nl
mailto:ellenvandermeer@kabelfoon.nl
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Rond Deventer zijn de werkzaamheden in het kader van 

Ruimte voor de Rivier gestart of zullen begin 2013 starten. Dat 

betekent dat er flink wordt gegraven in de uiterwaarden hetgeen 

een geweldige verstoring teweeg brengt: het landschap staat 

volledig op z’n kop. Dat zijn terreinen waar je op dit moment 

niet moet zijn voor natuurhistorische belevenissen. Daarom 

kijken we noordelijker en starten we in Veessen. De nadruk lig 

op een bezoek aan Fortmond: dat is een grote bocht in de IJssel 

bij Den Nul (even ten noorden van Olst).  

Vanuit Veessen rijden we over de dijk naar het veer  Welsum – 

Olst (chauffeurs: enig klein geld voor het veer is wel handig) 

met onderweg een blik op het grote rivierduin van Fortmond 

aan de overzijde van de IJssel. We steken de IJssel over en 

gaan naar Fortmond, een gebied met rivierduinen, uitzichttoren 

met fraai uitzicht over het IJsseldal, zachthoutooibos en recente 

natuurontwikkeling en al heel oude natuurontwikkeling (een 

van de eerste projecten langs de rivieren). We nemen  ook een 

kijkje in het nieuwe infocentrum voor de IJssel in Den Nul 

(met horeca). Zie ook de website van het infocentrum: 

www.infocentrumijssel.nl. 

De volgorde van de onderdelen van deze excursie is nog niet bekend, dat hangt af van weer en 

waterstand: we bevinden ons buitendijks en bij hoog water loopt een deel van de geplande route 

onder. 

Voor de flora is het nog te vroeg, maar misschien zien we nog wel geelsterren. Vogels zijn  

natuurlijk wel te zien, dus kijker mee. Laarzen kunnen ook handig zijn en bij nat weer zelfs 

noodzakelijk want dan ga je tot je enkels door de bagger; neem ze in ieder geval mee. De nadruk 

van de excursie zal liggen op de IJssel als riviersysteem met alle processen die daar nog een rol 

spelen (ondanks de inperking van de winterdijken), wat daar nog van zichtbaar is, het gebruik en 

beheer en nieuwe ontwikkelingen. Deze dagexcursie staat onder leiding van Hans Grotenhuis. 

 

WERKGROEPEN       
 

Natuurbeschermingswerkgroep  
 

   

         De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt 

gevormd door leden van onze vereniging en leden van de  

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe 

 

 

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

beschermingsontwikkelingen in onze omgeving van de  afgelopen periode.  

 

Randmeren 

Waterfront Harderwijk 

Voor wat betreft de realisering van broedvoorzieningen voor huis- en gierzwaluwen in 

Waterfrontwoningen is op 29 november tijdens een bijeenkomst woningontwerpen met 

vertegenwoordigers van de gemeente Harderwijk en de projectontwikkelaar nader overleg gepleegd 

over de uitvoering. Tijdens het overleg werd door de NBW een presentatie gehouden over de 

diverse aspecten van deze voorzieningen die deel uit maken van het op 21 december 2011 met de 

http://www.infocentrumijssel.nl/
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gemeente Harderwijk gesloten Waterfrontconvenant. Afgesproken is dat in januari 

uitvoeringsvoorstellen aan de NBW zullen worden gedaan.  

 

Brilduikers 

In de Randmeren komen tegenwoordig veel minder 

brilduikers voor dan volgens het zogenaamde 

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 

nagestreefd zou moeten worden. Dat was ook één van de 

redenen waarom beroep is ingesteld tegen de NB-wet 

vergunning voor de IIVR-plannen. Het Natuur- en 

Recreatiegemeenschap Veluwerandmeren probeerde zich tegen 

ons argument in te dekken door vlak voor de rechtszaak bij de 

Raad van State een schriftelijke toestemming van het Ministerie van EL&I los te peuteren om de na 

te streven aantallen brilduikers alsnog te mogen verlagen. Samen met Vogelbescherming 

Nederland hebben wij het Ministerie gevraagd om hun besluit hierover nader te onderbouwen. In 

reactie daarop heeft het Ministerie ons inmiddels, overigens zonder veel toelichting, schriftelijk 

laten weten dat die toestemming alsnog aan het Natuur- en Recreatieschap onthouden zal worden. 

Daarmee hebben wij brilduikers hun oorspronkelijke beschermingsstatus terug weten te geven en 

behouden wij ons argument.  

 

Havenkom Veluwemeer Waterscouting Tjerk Hiddes 

Op basis van het door de NBW gevoerde overleg met de gemeente Harderwijk over de aanleg van 

een havenkom in het Veluwemeer ten behoeve van Waterscouting Tjerk Hiddes (zie vorig 

Linnaeusklokje), is recent gekozen voor het minst schadelijke alternatief. Dit alternatief ligt buiten 

het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

 

Renovatie Bad Hoophuizen 

De ontwikkelingen voor wat betreft Droompark Bad Hoophuizen houden ons bezig. Inmiddels is 

een nieuwe geasfalteerde weg aangelegd op het park en is de groenstrook langs de Killenbeek 

eveneens omgevormd tot een verharde weg. Beide wegen komen uit ten zuiden van de “wegsluis” 

die het onmogelijk moet maken dat gemotoriseerd verkeer via het fietspad Munnekesteeg naar 

Hierden rijdt en omgekeerd. Met deze uitgangen is dat wel mogelijk. Daarnaast is de begroeiing in 

de singel langs de Killenbeek rigoureus verwijderd waardoor de natuurlijke afscherming met het 

omliggende landschap en de Killenbeek is verdwenen. Ook zijn hierdoor opstallen vanaf onder 

andere het fietspad Munnekesteeg zichtbaar geworden. De gemeente Nunspeet is schriftelijk 

gevraagd of ook deze werkzaamheden zich verdragen met verleende vergunningen. Daarnaast is 

gevraagd om een afschrift hiervan.  

 

Structuurvisie “Wind op land” 

Een zienswijze werd ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de 

Structuurvisie “Wind op land”. Deze structuurvisie 

biedt een ruimtelijk kader voor grootschalige 

windenergie. Doelstelling is om in 2020 6.000 

Megawatt aan windenergie gerealiseerd te hebben.  

In de zienswijze is onder andere aandacht gevraagd 

voor een  afweging tussen duurzame bronnen en de 

effecten daarvan op natuur en landschap. Tot de 

zoekgebieden behoort ook de omgeving van het 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Reden dan 

ook om bijzondere  aandacht te vragen  voor  vogels  
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in Natura 2000-gebieden. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat het aantal vogelslachtoffers 

gemiddeld per molen per jaar kan oplopen van 18 tot 35 vogels in gebieden met veel 

vliegbewegingen. Daar waar molens in of in de buurt van Natura 2000-gebieden worden 

gepositioneerd is het volgens de NBW dan ook  noodzakelijk om een Passende Beoordeling uit te 

voeren. 

 

Bezwaar laagvliegen militaire helikopters Veluwerandmeren 

Bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is bezwaar aangetekend 

tegen de verleende Natuurbeschermingswetvergunning voor laagvliegactiviteiten met militaire 

helikopters. Het bezwaar richt zich tegen dergelijke activiteiten boven het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren. Reden is dat er wetenschappelijk gezien onvoldoende zekerheid bestaat dat 

aantasting van de instandhoudingdoelstellingen van de kwalificerende soorten en de natuurlijke  

kenmerken van het gebied als gevolg van deze activiteiten kan worden uitgesloten. Deze activiteiten 

hebben immers met name een verstorende werking op de grote aantallen aanwezige overwinterende 

watervogels. In het bezwaarschrift is daarom geadviseerd als bindende mitigerende maatregel in een 

toekomstig besluit op te nemen het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren in de periode van 1 

september-30 april conform bestaande adviezen slechts boven de 1.000 voet te doorkruisen. Buiten 

deze periode zien wij geen onoverkomelijke bezwaren. 

 

Veluwe 
Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Drielanden Tonsel 

De gemeente Harderwijk is schriftelijk verzocht te bevestigen of de in het voorontwerp- 

bestemmingsplan Bedrijvenpark Drielanden Tonsel onder groenbeleid genoemde houtwal integraal 

behouden blijft. De gemeente achtte ecologisch onderzoek in het kader van dit bestemmingsplan 

niet noodzakelijk. Vastgesteld is echter dat het plangebied jaarlijks wordt gebruikt door een paartje 

boomvalken, waarvan sterk vermoed wordt dat genesteld wordt in de houtwal aan de noordrand 

van het plangebied. Overigens wordt door de gemeente erkend dat de houtwal een uniek karakter 

heeft en zeer waardevol voor het gebied is. 

 

Groene Zoom - Ontwerpbestemmingsplan Drielanden-Horlose Brink 

Een zienswijze werd ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Drielanden-Horlose Brink. De 

NBW deelt namelijk niet de eerder door de gemeente Harderwijk tijdens vooroverleg gegeven 

uitleg aangaande het Streekplan 2005 van de Provincie Gelderland en de door Regio Noord-Veluwe 

vastgestelde streekplanuitwerking betreffende een functieverandering van het gebied. Naar onze 

mening wordt niet aannemelijk gemaakt hoe in het betrokken gebied de landschappelijke waarde 

versterkt wordt in overeenstemming met de vastgestelde streekplanuitwerking. Hierdoor bestaat het 

risico dat alle aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van brinkdorpen, maar dat de investering in 

versterking van de landschappelijke waarden achterwege blijft met een verstening van het gebied 

tot gevolg. Inmiddels is door de gemeente Harderwijk medegedeeld dat de zienswijze niet wordt 

gedeeld. De NBW beraadt zich op het van de gemeente Harderwijk ontvangen commentaar op de 

zienswijze. 

 

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 

(Hierden) 

Een zienswijze werd ingediend op het 

voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied. De 

zienswijze richt zich in het bijzonder op het 

behoud van de specifieke natuur- en 

landschapskwaliteiten van het 

Mheenlandengebied. In de zienswijze pleiten wij 

er voor in plaats van het al jaren dwars door het 
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gebied geplande fietspad gebruik te maken van een prima alternatief met eenzelfde belevingswaarde 

via bestaande wegen die aansluiten op het fietspad Munnekesteeg. Hierdoor wordt tevens 

voorkomen dat het kleinschalige en gave  landschap van niet meer dan een kilometer breed wordt 

verknipt en natuurwaarden door verstoring verloren gaan. Daarnaast kan ook voor wandelingen in 

het gebied goed gebruik worden gemaakt van de bestaande wegenstructuur. Naar onze mening doet 

dit recht aan het conserverend karakter van het voorontwerp en het hierin genoemde extensief 

recreatief medegebruik. Bijkomstig is dat er bij gebruikmaking van de alternatieven  geen kosten 

behoeven te worden gemaakt voor volgens ons onnodige voorzieningen. 

 

Elburg Flora- en Faunawet 

In reactie op de uitnodiging van gemeente Elburg om van onze kant waardevolle verblijfplaatsen 

van flora en fauna aan te geven is zeer terughoudend gereageerd. Wij hebben de gemeente er op 

gewezen dat niet wij, maar de gemeente zelf verantwoordelijk is en blijft voor degelijk 

(voor)onderzoek inzake Flora en Faunawet  en Natuurbeschermingswet. 

 

Herstel rietzone Veluwemeer 

In het kader van de inrichting van de randmeerkust tussen Harderwijk en Elburg en in het bijzonder 

het herstel van de rietzone Veluwerandmeer in verband met de herstelopgave grote karekiet en 

roerdomp werd op 7 november op uitnodiging van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) met een 

vertegenwoordiger van Natuurmonumenten en van het Waterschap Veluwe een veldbezoek 

gebracht aan het mondingsgebied van de Hierdense Beek. Van de zijde van de NBW werd 

geadviseerd terughoudend om te gaan met inrichtingsmaatregelen in het ontstane bosgebiedje 

(bekend als Morgenrood) in verband met de biodiversiteit hiervan. Rietherstel zal wel plaats kunnen 

vinden aan de Nunspeetse zijde van het mondingsgebied met dien verstande dat dit herstel vanuit de 

kust uitgevoerd kan worden. Zijdelings werd met het Waterschap overlegd over voorgenomen 

maatregelen aan de Hierdense Beek. Dit nog steeds als gevolg van een door de NBW in januari 

2007  ingediende zienswijze op het ontwerp-stroomgebieduitwerkingsplan Harderwijk-Nunspeet. 

Door het Waterschap werd toegezegd dat de NBW bij te nemen maatregelen zal worden betrokken.  

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 
 

Paddenwerkgroep 

 

Zoals al vele jaren gebruikelijk is plaatsen we de afzetting voor de opvang van overstekende 

padden, kikkers en salamanders weer half februari langs de Sandbergweg bij Leuvenum. Het is de 

bedoeling om het gaas en de emmers te gaan plaatsen op donderdag  14 februari vanaf 10.00 uur 

of bij een lange en koude winter op donderdag 21 februari zelfde tijd. Welke datum het wordt komt 

tijdig op het KNNV Gastenboek te staan. Alle medewerkers worden weer van harte uitgenodigd om 

hierbij te helpen; een meegebrachte spa is dan erg nuttig. Ook een niet-schietapparaat is dan handig, 

dit natuurlijk om gaas te nieten. De tijd van tien uur is gekozen omdat medewerkers van de 

gemeente Ermelo dan even tijd hebben om de bij hen bewaarde spullen af te leveren. De (goede) 

resultaten van 2012 staan elders in het Linnaeusklokje. Iedereen is  welkom bij het plaatsen; het is 

een eerste activiteit in het vroege voorjaar. 

Hans Fondse en Henk Oliedam 

Plantenwerkgroep  

 

Nadat de afgelopen twee jaar aandacht is geschonken aan de ranonkel-  en de rozenfamilie, staat 

voor het komende seizoen de leliefamilie centraal.  De liliaceae zijn overblijvende kruidachtige 

planten met  bollen. Het blad is  enkelvoudig en staat meestal verspreid maar soms ook 

wortelstandig. De bloemen  zijn  trosvormig of alleenstaand en de bloemdekbladeren  staan vrij.  

Naar deze en andere kenmerken  zullen wij kijken op onze zoektocht naar soorten binnen deze 
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familie. Tot de lelieachtigen behoren sneeuwklokje, alliumsoorten ( zoals daslook),  boshyacinth, 

lelietje van dalen, dalkruid,  geelster, beenbreek en  veel andere soorten. Vaak is er een verhaal 

bij te vertellen over hoe de soort in een gebied is terecht gekomen. Veelal komen lelieachtigen op 

oude landgoederen en buitenplaatsen voor, die vaak  cultuurhistorisch en ook op andere manieren 

natuurhistorisch  interessant zijn. Voor het eerste kwartaal biedt deze familie al  genoeg 

excursiemogelijkheden.  

Naast de bestudering van de leliefamilie zal er ook aan de uitbreiding van de gegevens ten behoeve 

van het Gebiedenboek aandacht worden besteed. In januari zal  in dit verband gekeken worden naar 

de mossen in de omgeving van de schaapskooi, waarbij Arie van den Bremer voor de nodige 

deskundigheid zal zorgen. 

Op woensdagavond 6 februari is er een terugblikavond  op de activiteiten van de 

Plantenwerkgroep in 2012. Aan de hand van meegebrachte foto’s op een USB-stick zullen we 

herinneringen ophalen aan bijzondere waarnemingen en of gebeurtenissen  tijdens de excursies van 

de Plantenwerkgroep. Daarnaast zal er,  ook aan de hand van foto’s , aandacht worden besteed aan 

de plantenfamilie van 2012, de rozenfamilie. De avond zal als huiskamerbijeenkomst bij Anne-

Marie Fondse thuis worden gehouden op de Wilhelminalaan 28,  in Ermelo en begint om 20.00 uur. 

Laat in verband met koffie, thee en versnaperingen even weten  als  je  van plan bent te komen.  

Op zaterdag 6 april wordt er onder leiding van Hans Grotenhuis een excursie langs de IJssel  

gehouden. In het kader van het thema lelies (liliaceae), is deelname ook voor liefhebbers van 

planten bijzonder interessant vanwege het voorkomen van de weidegeelsterren.  

Anne-Marie Fondse 

Promotiewerkgroep 

 
Wie staat er ooit bij stil dat promotie ook wel eens een beetje uit de hand kan lopen. Gelukkig zijn 

we een flexibele vereniging. Lang al niet onze activiteiten worden in de pers gepubliceerd. Welke 

wel? Dat wordt door de excursieleiders bepaald! De wandelexcursies bijvoorbeeld komen hier 

meestal wel voor in aanmerking. Zo ook de Volenbeker voettocht van 23 september 2012. Een 

excursie met maar liefst 38 deelnemers, waaronder veel gasten die natuurlijk hartelijk welkom 

waren! Hoe bijzonder geslaagd deze excursie was is te lezen op de pagina Excursieverslagen van 

onze website www.knnv.nl/noordwestveluwe. Een overtuigend bewijs dus dat krantenpublicaties 

van activiteiten zelfs in ons digitale tijdperk heel 

zinvol zijn. 

In september 2012 kregen we een uitnodiging 

van de Rabobank om deel te nemen aan een op 3 

oktober 2012 gehouden “Dag van de Coöperatie” 

in het Harderwijker Dolfinarium. Daar werd 

natuurlijk graag gehoor aan gegeven met onze 

afdelingsstand met voor deze gelegenheid veel 

doeactiviteiten. Het weer was die dag bar en 

boos zodat op het plekje op het strand om 

bezoekers door de telescoop naar vogels te laten 

kijken de KNNV-vlag in alle eenzaamheid 

wapperde.  Maar een bekende uitspraak luidt: "Ieder nadeel heb zijn voordeel". We hadden er wat 

op gevonden om toch binnen vogels door de telescoop te bekijken al was het maar in de vorm van 

een ver van onze stand bevestigd vogelraadsel. We waren verder tussen de dolfijnenshows door 

beredruk met  waterbeestjes, braakballen, vogelkoppenquiz en standbezoekers te woord te staan met 

aandacht voor onder andere het Bijenjaar 2012. Daarbij gingen ook de laatste door Nico gemaakte 

bijenhotels,  vaak samen met een zakje bijenbloemenzaad met zoekkaart en insectentuinadviezen, 

grif van de hand. Meer dan 6.000 bezoekers uit de regio bezochten de festiviteit. John Schuurman 

en Henk van Gerner, hartelijk bedankt voor de onontbeerlijk mede-bemensing van de stand. We 

staan alweer voor een nieuw jaar. Tijdens de coördinatorenvergadering van 9 januari zal de 

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

     30 jaar 

 

   
 

 
 

       
 

 

geactualiseerde promotiehandleiding worden besproken, één 

van de 10 actiepunten uit het promotiejaarplan 2013. 

Promotie blijft immers in beweging. Wat te denken van de 

kaartjes die Nico heeft ontworpen met daarop alleen het 

website- en het infoadres van onze afdeling. Ik (en wellicht 

ook andere lezers) kom regelmatig mensen tegen die nog 

nooit van de KNNV hebben gehoord. Een paar van die 

kaartjes in de portemonnee om weg te geven is dan echt 

handig. Ook belangstelling voor een paar: laat het even weten! Omdat ons Linnaeusklokje nu ook 

op de website is te lezen (in kleur nog wel) hoeven we tijdens excursies niet meer met 

promotieklokjes te slepen. Immers volgens een publicatie onlangs heeft 96% van de bevolking thuis 

internet. En zo zijn er wel meer aanpassingen van de handleiding. Wel blijf ik natuurlijk graag 

uitgelezen Natura’s voor promotiedoeleinden ontvangen. Alvast hartelijk bedankt! Ook een 

actiepunt uit het jaarplan 2013 is weer een ecologieproject College Groevenbeek in het voorjaar. 

Eerst maar even de winter door! 

Tjalling van der Meer 

 

Vlinderwerkgroep       

  
Tijdens de werkgroepavond in november werd er al even bij stil gestaan, dat in 

2013 de Vlinderwerkgroep 30 jaar actief is. Destijds min of meer ontstaan 

vanuit de gedachte van de initiatiefnemer het onderzoek naar dagvlinders in het 

natuurgebied de Leemputten wat meer structuur te geven. Al vrij snel werden 

de vleugels wat verder uitgeslagen en kwamen de nachtvlinders in beeld. 

Inmiddels zijn ook libellen in het blikveld van de werkgroep gekomen. Zonder 

er  een uitbundig feestjaar van te maken zetten we in het jubileumjaar ons beste 

beentje voor en ruim voor de Paasdagen bijten we het spits af met een 

eierzoektocht. Op zaterdag 9 februari proberen we in Nunspeet zo veel 

mogelijk eitjes te vinden van de sleedoornpage. Zie voor verdere 

bijzonderheden het excursieprogramma. 

 

Omdat de huiskamerbijeenkomst de afgelopen jaren goed in de smaak viel, 

houden we er komend seizoen weer eentje. Deze keer op donderdag 21 

februari bij Marjo Klaarenbeek, Bachdreef 9 in Harderwijk. We beginnen de 

avond om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat we meegebrachte vlinderfoto’s, al 

dan niet digitaal, van een naamplaatje voorzien. Met name nachtvlinders zijn 

niet altijd eenvoudig te herkennen, maar ook vakantiefoto’s van buitenlandse 

dagvlinders leveren nog wel eens problemen op. Het is dan uitermate leerzaam 

om samen de boeken erop na te slaan of de desbetreffende vlinders op 

Vlindernet op te zoeken. Uiteraard zijn libellen of andere insectenfoto’s ook 

welkom.  

Betty Dekker & Harm Werners 

 
 

JAARVERGADERING 23 februari  

 
Locatie: De Jaarvergadering wordt gehouden in een pand van ons lid mevrouw R. Langedijk, 

Voorthuizerstraat 123, 3881 SG Putten. Aanvang 11.00 uur. Komende vanuit de richting Putten 

moet je op een gegeven moment een tamelijk smal pad in aan je linkerhand. Dat is iets voorbij 

Ocean & Lake (een grote winkel aan je rechterhand) en vóór tankstation TinQ (links). Het begin 
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van het pad zal met een KNNV-vlag duidelijk worden aangegeven. Daarna wijzen ook vlaggen of 

wegwijzers de verdere route aan.  Als je problemen hebt om het te vinden: Ati Vijge heeft haar 

mobiel openstaan (06 20465633). We vertrekken om 10.15 uur uit Harderwijk en om 10.30 uur uit 

Ermelo. 

 

 

Agenda 

 1.   Opening/mededelingen 

 2.   Vaststellen agenda 

 3.   Ingekomen stukken 

 4.   Notulen 25 februari 2012 

 5.   Jaarverslag 2012 

 6.   Jaarrekening 2012 

 7.   Kascommissie       

 8.   Verkiezing kascommissie 2013 

 9.   Begroting  2013 

10. Contributie 2014 

11. Vanuit het bestuur 

12. Terugblik coordinatorenoverleg 9 januari 2013 

13. Gewest IJsselstreek 

14. Jaarplan 2013 

15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering     

16. Rondvraag 

17. Sluiting van de vergadering 

 

Lunch:  12.45 – 13.30 uur 

 

Middagprogramma: 13.30 – 15.00 uur  

 

Première KNNV film, opname en montage: John Smal 

 

De film kan na afloop worden gekocht voor € 5. De baten vloeien naar de KNNV-kas.  

 

Agendapunt 4, notulen jaarvergadering 2012 
 

De jaarvergadering is gehouden op 25 februari 2012 om 11.00 uur in de Villa Oud-Groevenbeek te 

Putten. Aanwezig 36 leden, inclusief de bestuursleden. 

Met kennisgeving afwezig: Lydia Berghuis, Betty Dekker, Lex Groenewold, Annemarie Kooistra, 

Ellen van der Meer, John Schuurman, Ellen Smal. Jan Hartman heeft gemeld dat hij en enkele 

andere leden van de Werkgroep Landschapsbeheer afwezig zijn vanwege de laatste voorbereidingen 

voor de Gelderse Werkdag op 3 maart. 

 

1. Opening/mededelingen 

Nico Hoogteyling opent de vergadering en heet een ieder welkom, met name ook de nieuwe leden. 

Hij bedankt Natuurmonumenten voor het beschikbaar stellen van de villa en kijkt vervolgens 

tevreden terug op het afgelopen jaar. Het 40-jarig jubileum was een natuurlijk hoogtepunt. Een jaar 

dus met extra veel activiteiten met gemiddeld 11 deelnemers. 

Nico vraagt nog aandacht voor de vervoerstaxi, zoals toegelicht in het Linnaeusklokje, en legt uit 

dat er tijdens de vergadering zal worden gefilmd omdat we bezig zijn met het maken van een film 

om de activiteiten van de afdeling in beeld te brengen.  

 

Let 23 februari op deze vlag 
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2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering. 

4. Notulen 19 februari 2011 

Punt 7 Kascommissie 

De commissie heeft geadviseerd de bestaande 3 spaarrekeningen op te heffen en te vervangen door 

een zakelijke kwartaalspaarrekening. Dit is inmiddels gebeurd. 

Punt 12 Terugblik coördinatorenvergadering, ledenbestand 

Tjalling van der Meer meldt dat op de laatste Landelijke vergadering van de KNNV (de AVV) 

bleek dat wij, op de afdeling Twente na, de snelst groeiende afdeling zijn binnen de KNNV. Dat is 

een compliment waard. 

Punt 12 Terugblik coördinatorenvergadering, contacten met groene buurverenigingen 

Het eerste overleg met de IVN-afdelingen Nunspeet/Epe en Nijkerk en de Vogelbeschermingswacht 

Noord-Veluwe om de samenwerking te verbeteren is goed verlopen en er is besloten dit jaarlijks te 

gaan herhalen. 

Punt 14 Jaarplan 2011, maatschappelijke stages 

Bij de Werkgroep Landschapsbeheer kan een maatschappelijke stage worden gevolgd. Bij de 

Gelderse werkdag zullen er 6 of 7 stagiaires meedoen. 

 

5. Jaarverslag 2011 

Er is heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Nico licht er een aantal vermeldenswaardige 

activiteiten uit. Promotiewerkgroep: Tjalling van der Meer roept de leden op oude Natura’s bij hem 

of bij de bestuursleden in te leveren, omdat die grote waarde hebben bij de promotie. Er zijn verder 

geen vragen of opmerkingen, zodat het verslag kan worden vastgesteld. 

De leden van de jubileumcommissie zijn het afgelopen jaar al een aantal keren hartelijk bedankt 

voor hun inzet. Nico maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals een applaus te vragen voor de 

leden van de commissie Ellen van der Meer, Janny Habermehl, Ellen Smal en Harm Werners en de 

samenstellers van het jubileumklokje: Harm Werners, Betty Dekker en Ellen Smal. 

 

6. Jaarrekening 2011 

John Smal meldt dat het resultaat mede dankzij de jubileumactiviteiten nog is meegevallen. Ook het 

terugbetalen van de griffierechten door de gemeente Harderwijk was voor onze vereniging een 

flinke meevaller.  

 

7. Kascommissie 

Marjolein Pijl en Tjalling van der Meer hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben alles 

in orde bevonden. De kascommissie plaatst twee opmerkingen naar aanleiding van de controle. Zij 

constateert dat de huidige wijze van de inning van de contributie veel inzet van de penningmeester 

vraagt en adviseert nieuwe leden in verband met de afdracht aan het landelijk bestuur pas op de 

ledenlijst te plaatsen als de contributie is betaald.  

Het afdelingsbestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid en de 

penningmeester wordt bedankt voor de nauwgezette en duidelijke uitvoering van de financiële 

administratie. De kascommissie wordt bedankt voor de controle en het aftredend lid, Tjalling, krijgt 

een pluim van de afdeling. 

 

8. Verkiezing kascommissie 2012 

Hans Fondse verklaart zich bereid de opengevallen plaats in te nemen en samen met Marjolein Pijl 

de kascontrole volgend jaar uit te voeren. 
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9. Begroting 2012 

John Smal geeft een toelichting. De begroting is gebaseerd op ervaring en de opgave van de 

werkgroepen. Voor de Werkgroep Landschapsbeheer is een relatief groot bedrag gereserveerd voor 

materieel en een nieuwe aanhangwagen. Geadviseerd wordt op korte termijn voor deze laatste 

aanschaf subsidie aan te vragen. In de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor de 

natuurcursussen. Maar de bedragen zijn op dit moment nog niet bekend en het is de bedoeling dat 

de cursussen budgetneutraal worden uitgevoerd. De vergadering stemt in met de begroting 

 

10. Contributie 2013 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen met  

€ 1 per jaar. De helft vanwege de verhoging van de afdracht aan de KNNV-landelijk, de andere 

helft als toeslag voor onze eigen middelen. De contributie voor 2013 wordt daardoor: leden € 25, 

huisgenootleden € 12,75 en jeugdleden € 18. 

Het bestuur stelt voor om met ingang van volgend jaar zo veel mogelijk over te gaan op 

automatische incasso. Dat levert een behoorlijke vereenvoudiging op van de werkzaamheden van de 

penningmeester, zie ook de opmerking van de kascommissie. In het vierde kwartaal zullen de leden 

worden benaderd toestemming te verlenen voor de automatische incasso. In principe is deelname 

natuurlijk vrijblijvend, maar het zou mooi zijn als iedereen meedoet. De vergadering steunt het 

voorstel. 

 

11. Vanuit het bestuur 

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

met applaus duidelijk daar mee in te stemmen. Ook voor Volkert Bakker, die de plaats heeft 

ingenomen van Janny Habermehl is er applaus. De vergadering stemt eveneens met applaus in met 

de voordracht van Dick Dooyewaard als algemeen bestuurslid. Dick zal geleidelijk de 

werkzaamheden van  Ati Vijge gaan overnemen. Vanuit de vergadering wordt nog wel een oproep 

gedaan voor een volgende vacature toch vooral op zoek te gaan naar een vrouw. 

 

Het rooster van aftreden is: 2013 – Ati, 2014 – Nico, 2016 - Lex, 2017 – Volkert, 2018 – Dick en 

John. 

 

12. Terugblik coördinatorenoverleg 11 januari 2012 

John Smal doet verslag van de coördinatorenvergadering. In de aanloop naar de jaarvergadering 

wordt met de coördinatoren het programma voor volgend jaar doorgesproken. 

Coördinatoren 

De coördinatoren zijn erg belangrijk voor onze vereniging. Dit jaar een wisseling van de wacht bij 

de Plantenwerkgroep.  Annemarie Kooistra en Lydia Berghuis, die het jarenlang gedaan hebben, 

zijn gestopt en Anne-Marie Fondse neemt het over. De vergadering wil de dames graag bedanken, 

maar helaas zijn beiden verhinderd. Het bestuur zal dit buiten de vergadering om alsnog regelen. 

Organisatie Gelderse werkdag 

De Gelderse Werkdag wordt dit jaar door onze Werkgroep Landschapsbeheer georganiseerd op 3 

maart. Er worden zo’n 250 deelnemers verwacht. Er is een leuk artikel in de Stentor geplaatst, dat 

ook op de website van de krant te lezen is. 

Ruimte voor bijeenkomsten 

Ook komend jaar bestaat de mogelijkheid bij Het Pakhuis in Ermelo een zaal te huren voor onze 

activiteiten. Daarmee hebben we nu ook een goede mogelijkheid in Ermelo, naast De Hortus, De 

Roef en De Kiekmure. 
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Midweekse excursies 

Vanwege het succes van het afgelopen jaar zal ook in 2012 ieder kwartaal een zogenaamde 

midweekse excursie worden georganiseerd. 

Gebiedenboek 

Vorig jaar werd ingestemd met de beleidsnotitie kennisoverdracht. De notitie is dit jaar verder 

uitgewerkt. Bij iedere excursie zullen de waarnemingen op een speciaal formulier worden genoteerd 

en een plaats krijgen in het Gebiedenboek. Gekozen is om extra aandacht te besteden aan de 

Ermelose heide en het Houtdorperveld. De gemeente Ermelo is enthousiast over dit initiatief.  

Als verdiepingsonderwerp voor het Linnaeusklokje is verder gekozen om het jaarthema van de 

KNNV landelijk, het Jaar van de Bij, over te nemen en uit te diepen.  

Op 25 augustus komen beide onderwerpen samen en organiseren we de Dag van de Hei en de Bij. 

Een vergelijking met de zogenaamde duizendsoortendagen die elders worden georganiseerd, ligt 

voor de hand  

Fotoboek 

Er is nu een fotoboek bij de website. Alle leden worden opgeroepen mooie foto’s of foto’s van 

bijzondere waarnemingen op de fotosite te plaatsen. 

 

13. Gewest IJsselstreek 

Tjalling van der Meer  is voorzitter van het gewestelijk overleg en meldt de belangrijkste punten: 

Secretariaat 

Hans Grotenhuis heeft het secretariaat van Lidie Kramer overgenomen. 

Natuurplan van dit kabinet 

Er is veel kritiek op het Natuurplan van Bleeker. De KNNV landelijk heeft een zienswijze 

ingediend. 

Landelijke excursie 

Een districtsactiviteit. Valt dit keer in het weekend van de aardkundige waarden. Binnen het Gewest 

IJsselstreek zijn alle excursies in principe open voor leden van andere afdelingen. Zo hebben 9 

mensen van onze afdeling deelgenomen aan een erg mooie boottocht vanuit Zwolle. 

Digitalisering afdelingsbladen 

In iedere afdeling speelt de discussie over het al of niet digitaliseren van het afdelingsblad. 

Sommige afdelingen zijn daar al erg ver mee, andere zijn terughoudender. Ook wij willen het 

Linnaeusklokje voortaan digitaal beschikbaar stellen. De leden kunnen dan kiezen.  

 

14. Jaarplan 2012 

Nico Hoogteyling geeft in het kort de plannen voor 2012 weer. Het jaarplan is in te zien op onze 

website. Het is weer een uitgebreid programma, met voor elk wat wils. De vergadering stemt in met 

de voorgenomen activiteiten. 

 

 

15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 14 april 2012 

Sandra Schriever en Ati Vijge zullen de afdeling vertegenwoordigen op de Vergadering 
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16. Rondvraag 

Sieby Dooyewaard: Stelt voor bij de leden te inventariseren wat ze gedaan hebben en wat ze 

zouden willen in de vereniging. 

Hans Fondse: Vraagt aandacht voor de lezing over vogels, die op 8 maart in De Kiekmure 

wordt gehouden. In het Linnaeusklokje staat De Hortus genoemd. 

Wilma Stoof: Geeft in overweging dat een nadeel van de automatische incasso wel is dat 

de mogelijkheid, die er nu is om een extra bedrag over te maken, dan 

vervalt. 

Marjo Klaarenbeek: Is nog op zoek naar (delen van) de jaargang 2011 van het tijdschrift Focus 

om te lenen voor de Fotografiewerkgroep Camera Natura. 

John Smal: Informeert of de leden de advertentie in het Linnaeusklokje is opgevallen. 

De vergadering is akkoord, omdat de inhoud nadrukkelijk is gekoppeld met 

de inhoud van het Linnaeusklokje. 

Marjolein Pijl: Vraagt of er interesse is voor de lezing in Apeldoorn in verband met  samen 

reizen. Eventuele liefhebbers kunnen zich melden bij het secretariaat. 

John Smal: Er wordt nu erg terughoudend gebruik gemaakt van de mail om 

boodschappen rond te zenden. De leden hebben er geen bezwaar tegen als 

dat wat frequenter gebeurd. 

Tjalling vd Meer: Is trots op onze afdeling: vorig jaar 89 activiteiten! Hij vraagt een speciaal 

applaus voor het bestuur, dat heel veel achter de schermen regelt.  

 

17. Sluiting van de vergadering 
Vrijwel om 12.30 uur sluit Nico het formele gedeelte van de vergadering. Daarna staat een heerlijke 

lunch klaar. Tijdens de lunch laat Rob van Bruggen van Natuurmonumenten ons in twee groepen de 

villa zien. Na de lunch volgt nog een heerlijke wandeling in het park rond de villa. 

 

Agendapunt 5, jaarverslag 2012 
 

Terugblik 

We kunnen tevreden terugkijken op het jaar 2012. De meeste topsporters doen het na de 

Olympische spelen een jaar rustig aan. Dat kun je niet zeggen van onze afdeling in het jaar na ons 

40-jarig jubileum. Er is geen sprake van een ingedut clubje, maar van een vereniging die met zijn 

tijd mee gaat, met niet alleen heel veel, maar vooral ook met weer nieuwe activiteiten en 

initiatieven. De basis van de vereniging wordt gevormd door de leden en de activiteiten van de 

werkgroepen. In dit verslag is te lezen dat de werkgroepen weer als vanouds actief waren. Veel 

activiteiten en bijzondere waarnemingen. Dat wordt in het vervolg van dit verslag nader 

beschreven. We hebben dit jaar meegedaan met het centrale thema van de landelijke KNNV: Het 

jaar van de bij. In de verschillende edities van het Linnaeusklokje is daar aandacht aan besteed. We 

hebben het thema ook als uitgangspunt gekozen voor de Dag van de hei en de bij. Een dag met 

doorlopend excursies voor iedereen. Uiteraard ’s ochtends vroeg op pad voor de vogels en daarna in 

de loop van de dag voor alle leden interessante excursies: vlinders, planten, amfibieën en ’s avonds 

vleermuizen. Waarbij we elkaar regelmatig troffen 

bij de koffie en thee in de Schaapskooi tussen de 

excursies en bij de gemeenschappelijke lunch. De 

Ermelose hei en het Houtdorperveld hebben we 

speciaal gekozen als gebied om een begin te maken 

met het zogenaamde Gebiedenboek. Op die manier 

willen we wat extra aandacht geven aan dit gebied 

en onze kennis van dit gebied verbreden en 

vastleggen. Ook op andere dagen zijn dit jaar 

excursies naar dit gebied georganiseerd. Alle 
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waarnemingen zijn verzameld en ingevoerd in www.waarneming.nl. Dat was de start van een nieuw 

initiatief om onze waarnemingen op te slaan en beschikbaar te stellen voor iedereen, die daarin 

geïnteresseerd is. Heel blij zijn we ook met onze nieuwe aanhangwagen voor de Werkgroep 

Landschapsbeheer. De oude was echt versleten en begon een gevaar op de weg te worden. Het 

Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds en de Stichting Het Burger Weeshuis stelden ons in staat 

een nieuwe aanhangwagen te kopen. Hij heeft inmiddels alweer een aantal keer zijn nut bewezen. 

Ook op geheel andere terreinen hebben we een flinke stap gezet. Om het werk voor onze 

penningmeester te vereenvoudigen hebben we de leden gevraagd akkoord te gaan met automatische 

incasso van de contributie. Gelukkig heeft een groot aantal leden ons daarin gesteund. Ook is het 

Linnaeusklokje dit jaar digitaal beschikbaar gekomen. Het levert ons, zeker voor de exemplaren die 

per post worden verstuurd, een behoorlijk reductie op van de kosten. Voor de leden, die het fijn 

vinden het Linnaeusklokje bij de open haard op de bank te lezen, blijft het de komende tijd ook nog 

op papier beschikbaar. Een signaal dat het goed gaat met onze vereniging is ook dat we nog geen 

problemen hebben met het vervullen van de vacatures. Dick Dooyewaard is dit jaar toegetreden tot 

het bestuur en Ria Thijs heeft zich bereid verklaard in 2013 het bestuur te komen versterken. Het 

aantal leden is weer toegenomen en uitgekomen op 255. Het bestuur heeft zeven 

bestuursvergaderingen gehouden, de afdeling vertegenwoordigd in de jaarlijkse 

Vertegenwoordigende Vergadering, de halfjaarlijkse Beleidsraad en in de jaarlijkse Gewestelijke 

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

praktische als beleidsmatige onderwerpen werden behandeld. Ook zijn dit jaar de banden met de 

andere natuurorganisaties als IVN en de Vogelwacht verder versterkt. Eens per jaar wordt 

gezamenlijk vergaderd en voor zo ver zinnig worden activiteiten samen opgepakt of afgestemd. Tot 

slot nog twee excursies en drie lezingen georganiseerd bij een gezamenlijke activiteit met andere 

natuurgroepen uit de regio. 

Fotografiewerkgroep 

De fotografiewerkgroep “Camera natura” kwam in 2012 in totaal 9 avonden bijeen. Elke 4
e
 dinsdag 

van de maand. In januari bekeken we elkaars foto’s, onder andere van het tripje naar kasteel 

Haarzuilens. In februari werd de avond verzorgd door Ronald Vossebelt. Hij leerde ons over 

macrofotografie, flitsen en het gebruik van tussenringen. Maart en april waren de avonden van het 

leren foto’s bewerken. Ook werd in april door Joost Maarten Tewis uitleg gegeven over het 

overbrengen van foto’s van de camera naar de computer en het zo te archiveren dat ze makkelijk 

terug te vinden zijn. Tevens werden diverse bewerkingsprogramma’s aangehaald. In mei gingen we 

weer elkaars foto’s bewonderen. 

Op 26 juni gingen we fotograferen bij de bron van de Staverdense beek, dit in verband met de 

tentoonstelling die we van plan zijn te geven. Juli en augustus hielden we zoals gewoonlijk een 

zomerstop. In september was er eerst een overleg in verband met de tentoonstelling en na de pauze 

werd de dvd “landschapsfotografie” gedraaid. Op 23 oktober heeft Bart Stornebrink ons het een en 

ander verteld over het maken van landschapsfoto`s. Wat je erbij nodig hebt om goede foto`s te 

maken en waar je op moet letten. In november hebben we foto`s bekeken van iedereen voor de 

fototentoonstelling, de eerste foto`s die gemaakt zijn voor de fototentoonstelling eind 2013. Deze 

hebben we op een USB-stick gezet, om zo aan het einde van de rit een verzameling foto`s te hebben 

voor de tentoonstelling. En de 4
e
 dinsdag in december is zo dicht bij de kerstdagen dat besloten is in 

december geen werkgroepavond te houden. Na december stopt Ati Vijge met de coördinatie van de 

Fotografiewerkgroep. Ria Thijs neemt dit van haar over. 

Werkgroep landschapsbeheer 

We kijken terug op een zeer actief en positief jaar. Er is veel gedaan afgelopen 12 maanden en alles 

verliep naar wens volgens de planning. Tot nu toe vonden er gelukkig geen ongevallen plaats en we 

hopen dat zo te houden. Hierna een kort overzicht van de reguliere activiteiten die we uitvoerden en 

de klussen die er naast nog werden gedaan. 

http://www.waarneming.nl/
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Jan. -   Opschonen stukje bos/heide voor de gem. Harderwijk 

 -   Opschonen gedeelte van de Ermelose Heide gem. Ermelo  

Febr. - Wilgen knotten familie Van Drie, Putten 

Mrt. - Gelderse Werkdag 

 - Planten voor familie Langendijk  Putten 

Sept. - BBQ Werkschuur Natuurmonumenten Oldenaller 

Opschonen heideterrein voormalig Belgenkamp 

Okt. - Houtsingel terugsnoeien familie Staal Ermelo 

- Heideveldje van opslag ontdaan op Gerven en Hell 

Nov. - Ermelose Heide aan de Postweg van bomen ontdaan       

Dec. - Wilgen knotten voor Natuurmonumenten Tintelersteeg Oldenaller 

 

Naast dit eigen programma werd meegewerkt door een aantal leden van onze groep aan de 

Landelijke Natuurwerkdag op 3 november. Een achttal enthousiastelingen hebben toen gekapte 

bomen uit de Ermelose Heide gesleept om het beeld vanaf de Postweg bij de Schaapskooi in Ermelo 

weer open te maken. De ruimtelijke beleving van de ‘grote stille heide’ werd er duidelijk door 

versterkt. Vrijdag 9 en zaterdag 10 november werd op verzoek van de Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland (SLG) hulp geboden bij het lossen, verdelen en laden van plantsoen bestemd voor een 

28-tal adressen rondom Putten. Ook hierbij werd dus door ons meegewerkt aan het versterken van 

het landschap. En dan tenslotte De Gelderse Werkdag op 3 maart. Vanaf september 2011 werd door 

een kleine subgroep bestaande uit Dirk Aantjes, Jan Hartman, Johannes de Kroon, Wim 

Lobensteijn en Jan de Jager regelmatig met medewerkers van de SLG vergaderd om plannen en 

afspraken te maken voor de Gelderse Werkdag die in onze regio gehouden zou worden. Geleidelijk 

aan, naarmate de datum dichterbij kwam, werd het aantal meedenkers en –werkers groter. Onze 

‘opdrachtgevers’ uit de hele regio reageerden enthousiast en verleenden graag hun medewerking om 

werk- en excursieplekken te vinden om uiteindelijk ongeveer 250 deelnemers een goed programma 

te kunnen bieden. Als locatie voor de bijeenkomst werd de aula van het Chr. College Groevenbeek 

gebruikt. Die bleek door de ruimte en alle bijkomende voorzieningen perfect te zijn. Goed centraal 

in ons werkgebied, keuken, geen parkeerproblemen, enzovoort. Het programma bestond uiteindelijk 

uit een zevental werklocaties waar 125 deelnemers aan het werk gezet konden worden en een 

achttal excursielocaties, eveneens voor ongeveer 125 personen. Dat dit programma de hele dag door 

perfect verliep is te danken aan de geweldige inzet van de locatie- en excursieleiders, die samen met 

de vrijwilligers van de huishoudelijke dienst en de Massers, de leerlingen die in het kader van een 

maatschappelijke stage meededen, zorgden dat alles goed verliep. Met dankbaarheid kijken we als 

coördinatoren terug op deze spannende en geslaagde dag die ook dit keer zonder ongelukken 

verliep. ALLE MEDEWERKERS HARTELIJK DANK VOOR DE INZET. Graag wil ik ook de 

routiniers vanuit de SLG noemen. Charlotte Krabben en Hella Flik-weert.  De samenwerking met 

hen verliep uitstekend. Bedankt!!  

En dan nog een materiële zaak. Onze aanhangwagen voor vervoer van het gereedschap dat zo 

uitstekend door onze gereedschapsbeheerder  Han van der Brug verzorgd wordt kon vervangen 

worden door een spiksplinternieuwe aanhanger. Iets groter dan het oude wagentje maar duidelijk 

veiliger en met de schitterende belettering zeker representatiever. Dank aan de subsidiegevers, het 

Rabo Randmeren  Stimuleringsfonds en de Stichting Burger 

Weeshuis Harderwijk. Tot 

slot kunnen we nog melden 

dat Michiel de Vries zich 

bereid heeft verklaard het 

coördinatorschap van de 

werkgroep op zich te 

nemen. Alles overziend 

kunnen we voor wat betreft 

de werkgroep terugkijken 

op een zeer geslaagd jaar. 
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Werkgroep natuureducatie 

In 2012 zijn de plannen voor de cursus “Amfibieën en reptielen” gerealiseerd. Ook de cursus 

“Planten determineren” is gerealiseerd. Beide cursussen zijn erg goed bezocht en naar mijn idee dan 

ook geslaagd. 

 

Natuurbeschermingswerkgroep  

De agenda van de twee bijeenkomsten die de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW) 

van onze afdeling met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe in de verslagperiode hield, 

vermeldde weer veel onderwerpen van verschillende aard. Naast deze beide bijeenkomsten vond 

veel overleg tussen de leden van de NBW plaats via email. In de drie afleveringen van de 

periodieken van beide verenigingen hielden we onze leden uitvoerig van de ontwikkelingen op de 

hoogte. Ingediende zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften etcetera werden in afschrift 

toegezonden aan de beide besturen. 

Enkele opmerkelijke onderwerpen uit de periode 1 december 2011 tot 1 december 2012.  

Op 21 december 2011 werd met de gemeente Harderwijk het Waterfrontconvenant gesloten dat 

voorziet in de aanleg van twee vogelrustgebieden, 

verlegging van het Strandeiland buiten de Natura 

2000-grenzen en het realiseren van 

broedvoorzieningen voor zwaluwen in het 

woongebied Waterfront. Als gevolg daarvan werd het 

beroepschrift dat in augustus 2010 bij de Raad van 

State was ingediend, ingetrokken. Zo kwam een 

succesvol einde aan een zes jaar durende inzet van de 

NBW op dit onderwerp. Het Strandeiland nadert zijn 

voltooiing, inclusief de door de NBW gevraagde 

afscheidingsgeul tussen de in het Natura 2000-gebied 

liggende strekdam.  

Een Raad van Statebehandeling vond wel plaats op 2 

juli 2012 naar aanleiding van het, samen met Vogelbescherming Nederland, in februari 2011 

ingediende beroep tegen de door de provincie Flevoland verleende 

Natuurbeschermingswetvergunning voor het IIVR-project Veluwerandmeren. Het beroep werd 

gegrond verklaard met als gevolg dat de vergunning werd vernietigd en onder andere de in 

uitvoering zijnde baggerwerkzaamheden werden opgeschort. Deze opschorting was door de Raad 

van State tijdens een voorlopige voorzieningenprocedure bij uitspraak van 20 mei 2011 nog van de 

hand gewezen.  

Gelukkig hoeft niet overal de rechter aan te pas te komen. Met succes werd bij de gemeente Ermelo 

aandacht gevraagd voor een in de weilanden langs de A 28 geplaatst reclamebord. Zienswijzen 

werden onder andere ingediend betreffende de Structuurvisie “Wind op land”, laagvliegen militaire 

helikopters boven Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, havenkom Veluwemeer Waterscouting 

Tjerk Hiddes, Waterplan Harderwijk 2013-2018, voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 

Harderwijk en het voorontwerpbestemmingsplan Drielanden. 

Oriënterende veldbezoeken met de betreffende instanties waren er ten aanzien van het in Drielanden 

gerealiseerde steenuilencompensatiegebied en het mondingsgebied van de Hierdense Beek in 

verband met versterking van de rietkraagzone ten behoeve van grote karekiet en roerdomp en 

door het Waterschap Veluwe/Natuurmonumenten in ontwerp zijnde maatregelen Hierdense Beek. 

Overigens wordt verwezen naar de bijdrage elders in dit Linnaeusklokje. 

Paddenwerkgroep 

Door de zeer koude en late vorstperiode in 2012 heeft de amfibieëntrek wat langer aangehouden 

dan gemiddeld. De afzetting langs de Jhr. Dr. Sandbergweg heeft gestaan van 24 februari tot 6 april. 
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Omdat de afzetting een tiental meters richting Staverden was uitgebreid werden op dit gedeelte van 

de weg vrijwel geen doodgereden amfibieën meer aangetroffen.  

Het aantal overgezette bruine kikkers was vrijwel verdubbeld ten opzichte van 2011, maar nog 

steeds veel kleiner dan in de voorgaande jaren. De teruggang in het aantal kikkers in de periode 

2010 – 2011 is mogelijk te wijten aan infecties bij de kikkers. 

 

De aantallen overgezette amfibieën zijn:        

 

 
 

Mogelijk zijn op de vroege morgens wel een aantal alpenwatersalamanders aangezien voor kleine 

watersalamanders. 

Alle medewerkers worden weer hartelijk bedankt voor de hulp bij plaatsing van de afzetting en het 

overzetten van amfibieën.   

Plantenwerkgroep 

Voor 2012 stond binnen de Plantenwerkgroep de rozenfamilie centraal. Omdat het hier een grote 

plantenfamilie betreft, zijn er geen excursies  speciaal geënt op de rozenfamilie gehouden. Wel is er 

tijdens elke excursie aandacht besteed aan bloemen, struiken en bomen van de rozenfamilie wat 

betreft bloeiwijze of vruchtvorm. In totaal zijn er 10 excursies aangekondigd, waarvan er 7 zijn 

doorgegaan. De excursies naar Nederhemert, Middachten en het Dwingelerveld zijn komen te 

vervallen. De eerste twee wegens gebrek aan belangstelling, misschien vanwege mindere 

weersomstandigheden en de laatste wegens persoonlijke redenen van de excursieleidster. Alle 

andere excursies zijn doorgegaan, waarbij de dagexcursies naar Weesp, Buren, het Kienveen bij 

Zutphen en Katwijk bijzondere waarnemingen opleverden. Langs de Vecht bij Weesp zagen wij 

zomerklokjes, in de Put van Buren de bijna bloeiende keverorchis, in het Kienveen bloeiend 

vetblad en in Katwijk de blauwe bremraap. Dichterbij huis waren de excursies naar de 

Leemputten en De Haere bijzonder interessant. De Leemputten bij Staverden zijn altijd 

indrukwekkend vanwege de vele orchideeën. Op het stuifzand van het natuurgebied De Haere bij 

Nunspeet  vonden we op de grens van heide, bos en stuifzand de zeldzame kleine wolfsklauw. De 

excursie naar Bruggelen was wat teleurstellend omdat de gezochte zevensterren niet gevonden 

werden.  

Naast deze excursies is er in samenwerking met de Werkgroep Natuurcursussen een plantencursus 

georganiseerd, die 2 lesavonden in Het Pakhuis en een excursie in de buurt van Amersfoort 

omvatte. Deze cursus, die zeer leerzaam was, werd gegeven door Arie van den Bremer. De 

Plantenwerkgroep heeft ook medewerking verleend aan het te maken Gebiedenboek over de 

Ermelose heide. Hiervoor is in mei een extra avondexcursie over het Speulderveld ingelast. In dit 

verband is er in dit zelfde gebied ook een excursie gehouden op de Dag van de hei en de bij in 

augustus. Opmerkelijk was toen de vondst van het geelhartje. 

Vlinderwerkgroep 

De Vlinderwerkgroep kan terugblikken op een geslaagd vlinderseizoen dat al vroeg in het jaar 

begon met een tweetal vlinderpresentaties. Harry Wouda en Annemarie Kooistra verzorgden een 

powerpointpresentatie over 16 jaar vlindermonitoring in de Leemputten. Verder werd er op een 

avond in het winterseizoen uitgebreid stilgestaan bij de families van de nachtvlinders. De opgedane 

kennis konden we later in het jaar goed gebruiken bij het determineren van nachtvlinders, wat dit 

keer gebeurde bij kasteel Staverden tijdens de NationaleNachtvlinderNacht en in de Natuurtuin van 

Bruine kikkers                  100 

Gewone padden                387 

Kleine watersalamanders    82 

Alpenwatersalamanders        2 
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Harderwijk, wat later in het seizoen. Zo zijn er in juni weer andere 

nachtvlinders dan in augustus, zodat we met nog meer soorten kennis 

konden maken. Over belangstelling hadden we niets te klagen. Dat gold 

ook voor de dagvlinder- en libellenexcursies naar de Wieden en de 

Elspeterhei. Op het voormalige terrein van de Generaal 

Winkelmankazerne waar een pioniersvegetatie ontstaan is, werden we 

aangenaam verrast door het voorkomen van bruine vuurvlinders en 

heivlinders. Twee dagexcursies ondernamen we achtereenvolgens met de 

KNNV-Vlinderwerkgroep van de afdeling Steenwijk (De Wieden) en met 

IVN-Nijkerk (De Blauwe Kamer).  

Er werd dit jaar gestart met deelname aan een landelijk onderzoek naar de 

reactie van nachtvlinders op verschillende soorten licht. Dit project, dat 

plaatsvindt op het Defensieterrein de Doornspijkse heide, gaat vier jaar in 

beslag nemen. Via zogenaamde nachtvlindervallen worden de soorten op 

naam gebracht. We kijken verder dan vlinders en libellen; vliegende 

herten en sprinkhanen hebben ook onze warme belangstelling. En wat te 

denken van bijen en wespen? Die kwamen we tegen bij deelname aan de  Dag van de Hei en de Bij 

op de Ermelose heide. Traditiegetrouw sloten we dit jaar af met een terugblik op het voorbije 

seizoen. 

Vogelwerkgroep 

In het kader van de bijzondere aandacht voor de heidegebieden op de Noordwest-Veluwe is een 

start gemaakt met de inventarisatie van de nachtzwaluwen op de Ermelose heide en het 

heidegebied van het Houtdorperveld/Speulderveld. Omdat deze vogels alleen waar te nemen zijn 

(hun geluid) in de zomermaanden met vrijwel volledige duisternis was het nodig om toestemming 

voor nachtelijke excursies aan te vragen bij de gemeente Ermelo. Deze globale inventarisaties 

hebben plaatsgevonden op 25 mei (Ermelose heide) en op 8 juni (Houtdorperveld). Beide keren zijn 

twee territoria van nachtzwaluwen vastgesteld. Omdat de Ermelose heide door duisternis en 

geschikte bosjes in het gebied duidelijk geschikter is voor nachtzwaluwen verwachten we hier 

meer dan twee territoria. Bovendien zijn bij een inventarisatie in 2007, het Jaar van de 

Nachtzwaluw, door SOVON Vogelonderzoek Nederland minstens vier territoria op de Ermelose 

heide vastgesteld. Het lijkt dus interessant om in de zomerperiode van 2013 dit hele gebied volledig 

op nachtzwaluwen te inventariseren. In samenwerking met de Vogelwacht is in november een 

lezing georganiseerd met als thema: “De vogelwereld in een warmer wordend klimaat”. Deze lezing 

is gehouden door Christiaan Both in Het Pakhuis in Ermelo. Door de Vogelwerkgroep is tweemaal 

een fietsexcursie gehouden vanuit College Groevenbeek in Ermelo naar de Delta Schuitenbeek. 

Beide keren was de belangstelling goed (meer dan 20 deelnemers). Aan de deelnemers is ook de 

samenvatting van de vogelinventarisaties Delta Schuitenbeek 2002 – 2009 meegegeven. De 

belangstelling voor de vogelexcursies was in het algemeen redelijk (tiental deelnemers). Driemaal 

een halve dag excursie in onze omgeving: Delta Schuitenbeek, Rondje Randmeer en 

Oostvaardersplassen en driemaal een dagexcursie: Vogelkijkhutten ZW Friesland, Tholen en de 

Wieden. De excursie naar de Delta Schuitenbeek op 11 februari is komen te vervallen vanwege het 

bevroren gebied. 

Werkgroep Gebiedenboek/waarnemingen 

In 2012 is verder gegaan met het uitwerken van het Gebiedenboek. Hierbij zijn drie sporen gevolgd. 

Ten eerste het vergroten van de kennis van ons werkgebied en de daar levende soorten. Hiertoe is 

onder andere het excursieformulier nieuw leven ingeblazen. Hiermee hopen we van alle excursies in 

ons werkgebied de waarnemingen beter vast te leggen. Verder zijn na positieve reacties van zowel 

de coördinatoren als de ALV de Ermelose heide en het Houtdorperveld als gebieden gekozen om 

extra te inventariseren door zoveel mogelijk werkgroepen. Ten tweede het vergroten van de 
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soortenkennis van onze leden. Hiervoor is het cursusprogramma uitgebreid en nog steeds in opbouw 

en is een inventarisatiedag georganiseerd, de Dag van de Hei en de Bij op 25 augustus. De dag was 

een groot succes, zowel door het aantal aanwezige (enthousiaste) leden, als door de waarnemingen 

van diverse soortgroepen. In totaal zijn ruim 200 waarnemingen gedaan. De aanwezigheid van twee 

externe soortspecialisten (insecten) was erg positief en leerzaam. Het derde spoor betreft het 

digitaliseren van waarnemingen in Waarneming.nl. Daarmee komen de waarnemingen direct in de 

landelijke databases en we krijgen als afdeling een goed beeld van wat er in ons gebied zoal wordt 

waargenomen. Onze afdeling heeft een beheeraccount van ons werkgebied gekregen 

http://KNNVnwveluwe.waarneming.nl. Twee leden zijn hiervoor als beheerder aangesteld. 

Communicatie 

Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen. Vanaf het 

tweede kwartaal ook digitaal. In de digitale vorm kunnen ook kleurenfoto’s worden opgenomen en 

kan direct worden doorgelinkt naar interessante pagina’s. De leden kunnen zelf kiezen aan welke 

vorm ze de voorkeur geven. Daarnaast ontvangen de leden met internet maandelijkse de reminders 

met een overzicht van de activiteiten voor die maand en eventuele andere belangwekkende 

nieuwtjes. Ook van het Gastenboek wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Niet alleen om interessante 

waarnemingen met elkaar te delen, maar ook om last minute informatie over de activiteiten door te 

geven. Op het Gastenboek worden jaarlijks zo’n 110 berichten geplaatst.  

Promotiewerkgroep 

Na het vaststellen van de beknopte Promotiehandleiding door het bestuur na de bespreking daarvan 

tijdens de coördinatorenvergadering van 11 januari 2012 hebben de in het promotiejaarplan 2012 

opgenomen 10 aanpakpunten inhoud gekregen met onder andere het integraal opnemen van het 

Linnaeusklokje op de website. Een belangrijke promotiestap omdat geen extra Linnaeusklokjes meer 

voor promotieactiviteiten behoeven te worden gedrukt. Daarnaast kunnen alle websitebezoekers van 

de inhoud kennis nemen. Samen met Harm Werners en Annemarie Kooistra werd veel energie 

gestoken in het succesvolle ecologieproject met leerlingen van twee klassen Atheneum 5 van 

College Groevenbeek.  

Er werden 24 (2011 21) persberichten van afdelingsactiviteiten verstuurd, waarvan een aantal door 

Harm Werners (activiteiten Vlinderwerkgroep en een aantal wandelingen). Regelmatig werden 

persberichten opgenomen in de locale pers. Nagenoeg alle met de meegestuurde foto in dagblad De 

Stentor in de rubriek “Om de Hoek”, evenals op de websites “Alles van Ermelo, Harderwijk, 

Nunspeet en Putten”. Met de afdelingsstand werd succesvol deelgenomen aan 4 manifestaties in 

respectievelijk Ermelo (Schaapscheerderfeest en Nacht van de Nacht) Harderwijk (Coöperatiedag – 

zie ook elders in dit Linnaeusklokje) en Putten (Promodag). In alle bezoekerscentra in het 

werkgebied van onze afdeling werden regelmatig de 

landelijke, met daarin de afdelingsfolder aangevuld. 

Informatiepakketjes werden uitgereikt aan gasten tijdens 

onze excursies. Tenslotte! Er is het afgelopen jaar weer 

veel aan de weg getimmerd waardoor het ledental blijft 

toenemen. Een aantal leden heeft daaraan ook een 

bijdrage geleverd omdat alle promotieactiviteiten nu 

eenmaal niet alleen zijn uit te voeren. Hartelijk dank 

daarvoor! Dank ook aan de leden van wie Natura’s en 

verlopen Linnaeusklokjes werden ontvangen. 

  

Websitebeheer 

Een website is in deze tijd een zeer belangrijk promotiemiddel. 96% van de bevolking beschikt 

thuis immers over internet volgens een bericht in de krant onlangs. Het past dan ook om op deze 

plaats enige aandacht aan onze website te schenken. Van 1 december 2011 tot en met 30 november 

http://knnvnwveluwe.waarneming.nl/
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2012 werd de website 13.750 keer geraadpleegd (2011 10.700), een toename ten opzichte van 2011 

met bijna 30%. Standactiviteiten werden gevolgd door een toenemend websitebezoek kort daarop. 

Geraadpleegd worden in het bijzonder de vier pagina’s Activiteiten, Excursieverslagen, 

Waarnemingen en Nieuws. Er werden in de verslagperiode verslagen van 47 (2011 43) activiteiten 

opgenomen. Het aantal links naar de website van onze afdeling werd verder uitgebreid. Daarbij 

werd een link op eerdergenoemde websites van “Alles van…..” opgenomen met een uitgebreide 

informatiepagina over onze afdeling en verder links op de websites van de VVV’s in ons 

werkgebied. 

 

Agendapunt 6, Jaarrekening 2012 
 

  begroting 2012  stand per 30-11-2012  verschil 

  ink. uitg. saldo  ink. uitg. saldo  saldi 

1 Contributies en afdrachten 4.950 4.200 750  5.237 4.347 + 890  + 140 

2 Linnaeusklokje incl. porti 0 800 -800  0 684 - 684  + 116 

3 Bestuurskosten/vergader. 0 120 -120  0 43 - 43  + 77 

4 Bankkosten 0 70 -70  0 90 - 90  - 20 

5 Rente 200 0 200  173 0 + 173  - 27 

6 Landschapsbeheer 650 800 - 150  1.189 81 + 1.108  + 1.258 

7 Vlinderwerkgroep 0 25 -25  0 55 - 55  - 30 

8 Plantenwerkgroep/cursus 100 125 -25  183 151 + 32  + 57 

9 Fotografiewerkgroep  0   135   -135  0 135 - 135  0 

10 Paddenwerkgroep 0 25 -25  0 0 0  + 25 

11 Paddenstoelencursus 0 0 0  83 62 + 21  + 21 

12 Amfibieëncursus 0 0 0  210 161 + 49  + 49 

13 Overige cursus. en lezingen 100 100 0  0 333 - 333  - 333 

14 Excursies 0 25 -25  0 118 - 118  - 93 

15 Donaties/attenties 90 60 30  413 108 + 305  + 275 

16 Vergaderingen enz. 0 100 -100  0 81 - 81  + 19 

17 Promoties p.m. p.m. 0  319 281 + 38  + 38 

18 Garantstelling 313   0    313  298 0 + 298  - 15 

19 Overige / onvoorzien  0 100 -100  0 644 - 644  - 544 

20 Subtotaal 6.403 6.685 -282  8.105 7.374 + 731  + 1.013 

21 Aanhangwagen landsch.beh.     1.400 1.560 -160   

 Totaal     9.505 8.934 + 571   

 

 

Toelichting: 

In de kolom ‘verschil saldi’ staan de verschillen tussen de begrote saldi en de gerealiseerde saldi. 

Bij 2:  De digitale verspreiding levert uiteraard kostenvoordelen. De drukkosten voor 2
e
/3

e
 kwartaal 

(270 stuks) bedroegen € 228. Voor het 4
e
 kwartaal (155 stuks) was dat € 96. Verschil: € 132. 

 Portokosten 2
e
/3

e
 kwartaal: € 65. Voor 4

e
 kwartaal: € 26. Verschil: € 39. Totale ‘winst’:  

            € 171. 

 Voor drie Linnaeusklokjes per jaar zou dat uitkomen op € 513. 

 Veel ‘abonnees’ krijgen nu het Linnaeusklokje alleen nog digitaal toegestuurd. Dat geldt 

uiteraard niet voor de Linnaeusklokjes die bestemd zijn voor een leestafel. 

Bij  6:  Ten opzichte van de begroting een sterk positief resultaat. 

Bij 13: Dit betreft vooral twee vogellezingen, op 8-3 en op 21-11. 

Bij 15: De inkomsten betreffen o.a. een donatie van € 300. Subsidies voor een nieuwe 

aanhangwagen zijn vermeld onder punt 21. 

Bij 17: De promotiewerkgroep verdient o.a. aan de verkoop van zoekkaarten, insectenhotels,   

            enzovoort. 

http://www.jaarvandebij.nl/component/com_virtuemart/Itemid,421/view,category/virtuemart_category_id,6/
http://www.scharrelkids.nl/tuinieren-met-kinderen/een-insectenhotel-bouwen/
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Bij 18: Griffiekosten die eerder (2010) als uitgave werden geboekt werden terugontvangen. 

Bij 19: De uitgaven betreffen o.a. de aanschaf van fotolijsten en foto’s voor in totaal € 380                          

en het voor twee jaar  reclamevrij maken van ons Gastenboek (€ 102). 

Bij 20: Het totaalresultaat over 2012 komt ruim € 1.000 gunstiger uit dan begroot. In de laatste 

kolom (‘verschil saldi’) kan worden afgelezen hoe dit verschil tot stand is gekomen.  

Bij 21: In 2012 ontving de afdeling van zowel Stichting het Burger Weeshuis Harderwijk als van 

het Rabo Randmeren Stimulerings Fonds een subsidie van € 700 t.b.v. een nieuwe 

aanhangwagen voor onze Werkgroep Landschapsbeheer.  Inkomsten en uitgaven betreffende 

de aanschaf van deze aanhangwagen worden hier apart vermeld, maar zijn direct in de 

balans verwerkt.  

 

Balans per 23-11-2012  

het vermogen is inclusief het resultaat per 30-11-2012 

 

Credit  Debet 

Banken 10.599  Vermogen 12.040 

Beamer, laptop 2  Crediteuren 204 

Aanhangwagen 1.560    

Debiteuren 83    

 12.244   12.244 

 

Toelichting: 

Om de Resultatenrekening niet te ‘vervuilen’ is de donatie en aanschaf van de aanhangwagen direct 

naar de balans geboekt. De aanhangwagen werd op 15-8-2012 aangeschaft en wordt in drie jaar 

afgeschreven, te beginnen in 2013. 
 

Agendapunt 9, Begroting 2013 
 

   2012  begroting 2013 

   ink. uitg. saldo  ink. uitg. saldo 

1 Contributies en afdrachten  5.237 4.347 + 890  5.600 4.350 + 1.250 

2 Linnaeusklokje incl. porti  0 684 - 684  0 400 - 400 

3 Bestuurskosten/vergader.  0 43 - 43  0 60 - 60 

4 Bankkosten  0 90 - 90  0 100 - 100 

5 Rente  173 0 + 173  150 0 + 150 

6 Landschapsbeheer  1.189 81 + 1.108  1.000 800 + 200 

7 Vlinderwerkgroep  0 55 - 55   50 -50 

8 Plantenwerkgroep/cursus  183 151 + 32     

9 Fotografiewerkgroep  0 135 - 135   630 -630 

10 Paddenwerkgroep  0 0 0     

11 Paddenstoelencursus  83 62 + 21     

12 Amfibieëncursus  210 161 + 49     

13 (Overige) cursus. en lezingen  0 333 - 333  480 510 -30 

14 Excursies (o.a. Dag v.d. Hei)  0 118 - 118  0 200 -200 

15 Donaties/attenties  413 108 + 305  300 100 + 200 

16 Vergaderingen enz.  0 81 - 81  0 150 - 150 

17 Promoties  319 281 + 58  50 90 -40 

18 Garantstelling  298 0 + 298  - -  

19 Overige / onvoorzien  0 644 - 644   250 - 250 

20 Totaal  8.105 7.374 +   733  7.580 7.690 -110 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Kosten/Pages/Griffierechten.aspx
http://www.burgerweeshuisharderwijk.nl/bwhh/index.php
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/randmeren/stimuleringsfonds/
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Opmerkingen: 

  1. De bedragen vloeien voort uit de samenstelling van ons ledenbestand en de voor 2013 geldende 

contributies en afdrachten. 

  2. Duidelijk minder dan in 2012 vanwege de leden en abonnees die het Linnaeusklokje alleen 

digitaal ontvangen. 

  9. In 2013: 9 keer zaalhuur en t.b.v. een tentoonstelling 40 foto’s afdrukken à € 9. 

13. In 2013: Een lezing en de cursussen Vogelen, Dagvlinders en Paddenstoelen. 

14. In 2012 en 2013 betreft dit de Dag van de hei (en de bij).  

15. Aan de inkomstenkant is rekening gehouden met het effect van de Vrijwilligersvergoeding (zie 

hierna). 

19. We gaan ook de mogelijkheid onderzoeken om subsidie te verwerven voor de aanschaf van 

inloopvallen (20 stuks à € 30 per stuk). 

 

Vrijwilligersvergoeding 

 

De fiscus biedt onder andere verenigingen de mogelijkheid zogenoemde vrijwilligersvergoedingen 

toe te kennen aan leden die zich op een of andere manier voor de vereniging inzetten. Binnen 

bepaalde grenzen mag zo’n vergoeding onbelast worden verstrekt. Daarbij biedt de fiscus de 

mogelijkheid om deze vergoeding nog voordat hij concreet wordt uitgekeerd terug te schenken aan 

de vereniging. Indien die vereniging de ANBI-status heeft (zoals uw KNNV-afdeling) is die 

schenking fiscaal aftrekbaar. Er gaat dan dus niet echt geld ‘over de toonbank’. Wel moet de 

vereniging in staat zijn de toegekende vrijwilligersvergoedingen ook daadwerkelijk uit te betalen. 

Dat stelt ook in ons geval beperkingen aan de vergoedingen die kunnen worden toegekend.  

Omdat deze beide fiscale faciliteiten onze afdeling financieel voordeel kunnen opleveren heeft het 

bestuur besloten in 2012/2013 hiermee een proef te doen. Aan twee bestuursleden  is in 2012 een 

vrijwilligersvergoeding toegekend, die zij onmiddellijk hebben terug geschonken. Daarmee hebben 

zij over 2012 een extra fiscale aftrekpost gecreëerd waardoor zij minder belasting betalen. Beide 

bestuursleden hebben toegezegd dit door hen behaalde financieel voordeel geheel en daadwerkelijk 

aan de afdeling te schenken. Het bestuur heeft in dit verband een voorlopige regeling op papier 

gezet, op grond waarvan leden voor een onderhavige vergoeding in aanmerking  kunnen komen. 

Bovendien heeft het bestuur een verklaring opgesteld, dat beide bestuursleden zich als vrijwilliger 

hebben ingezet. In het kader van deze regeling moeten degenen aan wie de vrijwilligersvergoeding 

wordt toegekend overigens zelf kunnen bepalen of zij die aan de ANBI terugschenken.  

 

Automatische incasso 

 

Het is zover! Rond 20 januari van januari 2013 zal onze afdeling voor het eerst de contributie 

automatisch incasseren. Tenminste, bij degenen die op dit moment via de mail een machtiging tot 

automatische incasso hebben afgegeven. We ontvingen tot nu toe ongeveer 105 machtigingen, die 

samen betrekking hebben op 130 leden. Degenen, die (nog) geen machtiging hebben afgegeven, 

treffen in dit Linnaeusklokje een ‘rekening’ voor de contributie aan.  

 

 

Agendapunt 10, Contributie 2014 
 

Een belangrijk deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke KNNV. Op het moment 

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

Krijgt u geen maandelijkse excursiereminder over de mail? Dan heeft u of geen emailadres of u 

heeft dat wel, maar wij hebben dat (juiste) adres niet. Wilt u de ledenadministrateur in dat geval 

een mail sturen, zodat hij ook over uw adres beschikt (john.smal@planet.nl)?  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/bijzondere_arbeidsrelaties/vrijwilligers
http://www.anbi.nl/
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afdracht zou worden verhoogd. Het bestuur stelt voor de contributie met eenzelfde bedrag te 

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

Agendapunt 11, Vanuit het bestuur 
 

Ati Vijge, algemeen bestuurslid, is aftredend en niet herkiesbaar. Wij zijn blij dat Ria Thijs zich 

beschikbaar heeft gesteld om het bestuur te versterken. In de loop van dit jaar bleek het nodig Nico 

Hoogteyling formeel als waarnemend voorzitter te benoemen en als zodanig bij de Kamer van 

Koophandel aan te melden. Dat is gebeurd. Lex Groenewold neemt zijn plaats in als vicevoorzitter. 

 

Agendapunt 15, Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 
 

De vergadering wordt gehouden op zaterdag 13 april in Nijkerk.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van onze Jaarvergadering op zaterdag 23 februari zal de première plaatsvinden van de 

film en documentaire KNNV Noordwest-Veluwe. De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen 

en geeft een overzicht van een jaar lang KNNV-activiteiten. De bekende cineast en producer John 

Smal heeft meer dan een jaar gewerkt aan deze film. Hij heeft in 2012 een selectie gemaakt uit de 

jaaragenda van de afdeling en was zo met zijn camera getuige van heel veel activiteiten. 

Vaak heeft John tijdens de excursies, soms onder barre weersomstandigheden, vele kilometers meer 

afgelegd dan de gemiddelde deelnemer. Dit om toch maar vooral die mooie opnames te kunnen 

maken waar het landschap of de activiteit de mogelijkheden toe bood. En hij filmde geen ijsbeertjes 

in de dierentuin zoals bij Frozen Planet of puttertjes in de volière van de buurman. Nee, al het 

gebruikte beeldmateriaal bestaat uit authentieke opnames, die door hemzelf zijn gemaakt en u bent 

er wellicht zelf bij geweest. 

De film wordt vertoond na de lunch op de jaarvergadering en heeft een lengte van ongeveer een uur. 

In de pauze zal, zoals dat bij een première gebruikelijk is, een hapje en een drankje worden 

geserveerd. 

 

 

Na de film heeft u de gelegenheid de film te kopen voor € 5. De opbrengst wordt geheel 

onbaatzuchtig aan de vereniging geschonken. Schrijf deze jaarvergadering dus zo snel mogelijk 

in uw agenda, want een première wordt nou eenmaal niet herhaald …. 
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BLIK OP HET REUZENGEBERGTE (TSJECHIË) EN DE DONAUDELTA 

(ROEMENIË) 
 

De blik op……….., het begint zo langzamerhand een traditie te 

worden na twee eerdere “blikken”, respectievelijk op de Lofoten 

en op IJsland. Dit jaar een combinatie van een kampeeractiviteit 

van de AKC en een reisactiviteit van de ARC van de KNNV. De 

Algemene Kampeer Commissie van de KNNV organiseerde als 

één van de 17 kampeeractiviteiten in 2012 in de tweede helft van 

juli een kamp in de omgeving van het Reuzengebergte in Tjechië. 

Onze leden Volkert en Marja Bakker behoorden tot de 

deelnemers.  

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het Reuzengebergte 

eigenlijk niet meer dan een puist midden in Europa, vergelijkbaar 

met de Harz in Duitsland. Het gebied ligt op de grens van 

Tsjechië en Polen en is 55.000 hectare groot. Het Reuzengebergte 

werd al in 1904 aangewezen als natuurreservaat. De Unesco status 

volgde voor het Poolse deel in 1959 en voor het Tsjechische deel  

in 1963. Het gebied is erg populair bij toeristen. Er wordt veel gewandeld, er zijn veel toeristische 

wegen, cross-country-, ski- en mountainbikepaden. Maar het grote aantal toeristen is ook een 

bedreiging voor de natuur in het gebied.  

Ook heeft het Reuzengebergte veel te lijden  gehad van de zure regen. Dat is nog steeds goed te 

zien, hoewel er op grote schaal nieuwe bossen worden aangeplant om de schade uit het verleden te 

herstellen.  

Het gebied wordt nu goed beschermd. Het  meest kwetsbare deel is alleen bereikbaar met openbaar 

vervoer en niet met de (eigen) auto. Voor de natuurliefhebber is er veel te zien. Veel mooie 

vergezichten tijdens relatief gemakkelijke wandelingen, veel vlinders en planten. In de tijd van het 

jaar dat wij er kampeerden, waren er weinig vogelsoorten te zien, hoewel een waterspreeuw in de 

beek naast de camping natuurlijk wel een feestje is.  

Op de foto een uitstapje naar het rotsgebied van Adrsprach. Een merkwaardig gebied met enorme, 

grillige zandsteenrotsen. 

 

De Algemene Reis Commissie van de KNNV 

organiseerde als één van de 12 reizen in 2012  

halverwege mei een reis naar de Donaudelta.  Onze 

leden Tjalling en Ellen van der Meer namen deel 

aan deze reis. 

De Donaudelta is met een oppervlakte van 3.446 

km2 de grootste Europese rivierdelta. De delta is 

onderdeel van het Mens en Biosfeerprogramma van 

Unesco en staat op de  Werelderfgoedlijst. 2.733 

km² natuurgebied wordt beschermd. Het gebied  is 

onder andere rijk aan meren, moerassen, 

duingebiedjes en stroompjes en geulen die uitmonden in de Zwarte Zee. Meer dan 1200 

verschillende planten, 300 soorten vogels en 45 soorten zoetwatervissen komen er voor. Dan 

hebben we het nog niet over vlinders en reptielen. De reis was vogelrijk met onder andere 

kroeskoppelikaan, ralreiger, bijeneter en scharrelaar. Ook vlinders zoals grote vuurvlinder, 

admiraalsvlinder (atalanta) en de koningspage kwamen voorbij.  
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Het verblijf was op een hotelboot die werd voortgetrokken door een sleepbootje waarvan ook 

tijdens prachtige excursies gebruik werd gemaakt, naast kleine bootjes die de deelnemers door 

ondiepe wateren tot diep in het gebied brachten. 

Altijd op of in een boot(je) is ook niet alles. Gelukkig waren er ook nog wandelexcursies in onder 

andere de omgeving van het authentieke dorpje Sfântu Gheorge, waar vind je nog een pittoresk dorp 

met alleen maar zandwegen waar tijd niet telt, en door bijzondere gebieden langs de Zwarte 

Zeekust. 

 

Nieuwsgierig geworden naar de natuurrijke belevenissen van onze leden in het Reuzengebergte en 

in de Donaudelta? Tjalling en Ellen van der Meer brengen op dinsdagavond 19 februari om 20.00 

uur verslag uit  in  Het Pakhuis, Molenaarsplein 24 (naast de molen) in Ermelo. Het Pakhuis is 

rolstoelvriendelijk.  

 

KNNV JAARTHEMA 2013: NATUUR IN TUIN OF BALKON 
 

Inspiratiebron voor 2013 is het boekje van de KNNV uitgeverij:  

Tuinieren voor (wilde) dieren, maak van je tuin een beestenboel. Het is 

een aanstekelijk boekje met veel praktische informatie, ideeën en 

voorbeelden om meer dieren in je tuin/ balkon te krijgen. Of je nu een 

grote of een kleine tuin hebt, landelijk of in de stad: met een paar 

eenvoudige aanpassingen wordt je tuin een waar paradijs voor dieren en 

insecten. Er valt veel te zien en te beleven vlakbij huis. Met een beetje 

aandacht en inspanning huizen in iedere tuin meer dan 100 plant- en 

diersoorten. Het is opgedeeld in 4 seizoenen, met mogelijkheden om de 

leefomgeving voor dieren te verbeteren met beplanting, nest- en schuilgelegenheden. Met meer 

inheemse planten in de tuin krijg je ook meer dieren, zoals vlinders, bijen, egels en vogels.  

 
Blijkens onderstaand -in het kader van het Jaarthema geschreven- artikel heeft onze waarnemend 

voorzitter dit boekwerkje niet nodig voor het diervriendelijk inrichten van zijn tuin. 

 

VOGELS IN MIJN TUIN  

 
Toegegeven, ik woon niet bepaald in een 

omgeving van tuinreservaten. De meeste bomen 

die ik achter mijn huis zie, zijn de bomen in mijn 

eigen tuin. De buren hebben liever een 

onderhoudsvrije tuin en daar horen bomen met al 

die afschuwelijke, steeds weer loslatende blaadjes, 

natuurlijk niet bij. Ik denk wel eens, wat zou het 

mooi zijn als er standaard bij ieder huis minimaal 

één boom in de tuin zou worden geplant, gewoon 

net als een deurbel en een brievenbus. Maar goed, 

ik doe wel mijn best om wat vogelleven te creëren, 

en vooral in de winter lukt dat toch heel aardig.  

 

Ik heb gemerkt dat het belangrijk is dat er in ieder geval een aantal hogere bomen in de tuin staan. 

Die worden door de vogels tijdens de vlucht als natuurlijke  tussenstop gebruikt en, ‘en passant’ 

duiken ze dan even naar beneden mijn tuin in. Ze worden dus min of meer als aanvliegroute 

gebruikt, maar fungeren natuurlijk ook als uitkijkpost naar mogelijk gevaar. In het voorjaar worden 

ze dan weer als zangpost gebruik en bieden ze nestgelegenheid.  
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In mijn tuin is het eigenlijk best wel een zooitje als het om planten gaat. Waar planten staan, groeit 

geen onkruid en dat betekent minder onderhoud. Er staat dan ook ‘veel’ en dat laat ik allemaal 

lekker staan, ook in de winter. Het ‘winterklaar’ maken van de tuin houdt bij mij ook niet zo veel in, 

dat doet de natuur hoofdzakelijk zelf. Sinds kort verzamel ik dan wel het blad van mijn straatje in 

de voortuin en dat strooi ik vervolgens uit in de border van de achtertuin, nog meer zooi erbij. 

 

Iedere winter levert deze tuinfilosofie me een 

paar maal bezoek op van een klein aantal 

puttertjes. Deze strijken neer op de enige 

vierkante meter met zonnehoed,  die mijn tuin 

rijk is. Een polletje dat nog is overgebleven van 

de vorige bewoners. Ze prutsen dan wat aan de 

uitgebloeide bloemen en beklimmen ook de 

twee struiken met blauwe kogeldistel. Best 

wel grappig vind ik zelf, zo midden in een 

woonwijk. Ieder jaar vaste p(r)ik en ze nemen 

er alle tijd voor. Al die ‘rot’zooi op de grond 

wordt ook wel leuk gevonden door de roodborstjes en de heggenmussen die elke winter tussen de 

afgestorven planten en het dode blad door scharrelen. En het wordt helemaal leuk wanneer er een 

beetje sneeuw is gevallen en er dan zo’n  roodborstje op een laag dood takje plaatsneemt. De 

warme kleur in de kille witte sneeuw maakt die 50 cm² tuin tijdelijk tot een waar paradijs, prachtig!  

 

Al jarenlang lok ik vogels door ze te voeren. Ik heb  daarvoor twee silo’s hangen, de één met 

verschillende zaden die ik gewoon per 10 kg bij de Welkoop haal, en de ander gevuld met gepelde 

pinda’s. Verder heb ik dan ook nog een soort hangend huisje gekocht bij de Gamma dat ik vul met 

ongepelde pinda’s. Dit huisje is op een gegeven moment ontdekt door twee grote bonte spechten 

die er met grof geweld op inhakten, zelfs door mijn hr++ dubbel glas was het geluid duidelijk 

hoorbaar. Regelmatig komen ze terug. Soms hoor ik ook de alarmroep en dat voelt geweldig. Als ik 

in het bos een specht hoor roepen valt mij dat soms nauwelijks op, maar nu ik hem in mijn eigen 

tuin hoor, is dat wel wat anders. Als mr. en mrs. specht er weer zijn, sluip ik steevast met mijn 

fototoestel naar het raam. Echt mooie foto’s levert het natuurlijk niet op, maar het kan uitstekend 

dienen als bewijsmateriaal, onder meer voor dit verhaal. Dit jaar tijdens het EK-voetbal begonnen 

ze ook aan de ongepelde pinda’s (en daarmee zijn alle hoogtepunten van dit toernooi dan ook wel 

benoemd ). Deze silo trekt over het algemeen meer de  kool- en pimpelmezen aan. Soms zijn er 

wat meer en soms wat minder. Ik heb geen verklaring voor deze wisselende belangstelling, maar 

omdat gepelde pinda’s de neiging hebben om te gaan schimmelen, houd ik deze silo altijd wel goed 

in de gaten. Ik denk niet dat het, bezien vanuit het oogpunt van voedselveiligheid, verantwoord is 

om deze beschimmelde pinda’s te voeren, dus verschoon ik de boel als ze niet fatsoenlijk dooreten 

en er te lang over doen. De voedersilo met de zaadmix wordt het jaar rond bezocht door vele 

huismussen. Op hoogtijdagen consumeren ze bijna één silo per twee dagen. Daar mogen ze wat mij 

betreft ook wel eens een subsidie voor uitvinden of iets bedenken via het belastingstelsel,  een 

aftrekpost voor mussenvoer!  

 

Als het echt koud wordt, strooi ik altijd wat van het zaad op de grond, dat is wel lekker voor de 

vogels die het veel liever op de grond zoeken, zoals de heggenmussen, vinken, roodborstjes en 

tortelduiven. Een klein nadeel heeft het wel dat voeren. Als ik in de winter ‘s avonds lekker zit te 

lezen,  hoor ik ze trippelen op mijn verlaagde plafonnetje: de vrolijke, goed doorvoede muizen, gek 

word ik ervan! Maar ik kan er niets tegen doen en ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat 

ze meer dan één  graantje ‘meepikken’ van mijn zadenmix. Zo profiteren ze dus mee van mijn 

vogelpassie, ‘lekker’ cynisch..… 
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Niet alleen voor mensen, maar ook voor vogels geldt 

volgens mij het gezegde: ‘zien eten doet eten’. Als er 

eenmaal een paar mussen zijn neergestreken, komt 

de rest vaak vanzelf en zo wordt het van lieverlee 

steeds gezelliger. Dat vond ook de sperwer. Vorig 

jaar kwam hij in de tuin op m’n oude trapje zitten en 

dat voelde voor mij als een hele eer. Een sperwer in 

de tuin, echt iets bijzonders. Waar is mijn 

fototoestel?! 

De lol voor de andere fladderaars was er toen 

natuurlijk wel een beetje af, want lekker eten doe je 

nou eenmaal liever met vrienden. En voor hem was het natuurlijk ook niet echt leuk, wil ‘ie lekker 

gezellig aanschuiven, gaat iedereen er als een speer vandoor, sneu! Ik voel met hem mee en ik heb 

een goede oplossing: Misschien zou hij zich beter toe kunnen leggen op nieuwe vrienden, op 

vrienden die niet wegvliegen:  op muizen!  

          Nico Hoogteyling 
 

Misschien een idee voor Nico om eens te proberen of hij de muizen kan horen zingen. Zie het artikel op pagina 41 van 

het Linnaeusklokje, redactie) 

 

KNNV - TUINHISTORIE 

 

Het jaarthema 2013 Tuin & Balkon   

zit de KNNV als een gegoten jasje. 

Je zou kunnen zeggen, dat dit 

thema van nature bij onze 112-

jarige vereniging past. Speurend in 

de dvd “100 jaargangen Natura,” 

slaat de zoeker bij het woord tuin 

maar liefst 2150 keer aan. Sedert 

jaar en dag hebben natuurliefhebbers de natuur in hun directe omgeving ontdekt en weten te 

waarderen. Vele algemene en bijzondere waarnemingen worden in het blad vermeld. In de 

allereerste jaargang, dat tot 1906 verscheen onder de naam De levende natuur, wordt in het 

 
melding gemaakt van de vondst van de adventiefplant bergijzerkruid (Sideritis montana) in een tuin 

te Nyega (H. v. Asperen). In de beginjaren is het de gewoonte in Natura verslagen van 

afdelingsbijeenkomsten op te nemen. In de eerste jaargang waarin het blad verscheen onder de 

huidige naam is onder meer een verslag opgenomen van de vergadering op 17 februari van de 

afdeling Leiden. Zoals blijkt uit onderstaand citaat is er in die tijd aandacht voor alledaagse zaken, 

al kan ik me niet herinneren ooit van Berlepsche nestkastjes te hebben gehoord. Voor zover ik heb 

kunnen nagaan gaat het hier om een model waaraan een Zwitserse natuurliefhebber zijn naam 

verbonden heeft.  

 

 

 

 

 

Wat is er in ruim een eeuw tijd veranderd? In dit opzicht eigenlijk niets. Ook heden ten dage staat 

natuurbeleving bij de KNNV hoog in het vaandel. In de rubriek Streekgevonden op onze 

afdelingswebsite wordt regelmatig melding gemaakt van waarnemingen, die in een tuin zijn 
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gedaan. Bovendien leent een tuin zich uitstekend voor natuurstudie dicht bij huis. Om nog maar niet 

te spreken over een botanische tuin. Hieronder een kleine –willekeurige- bloemlezing uit wat er de 

eerste jaren in het bestaan van de vereniging de moeite waard was om in Natura op te nemen.  
 

De Afdeeling Haarlem maakte op 24 september 1904 een excursie naar de Castricumse duinen. In een dorpstuintje werd 

volgens het verslag nog even een paar meter hoge Ricinusplan bewonderd. Een van de zwaar giftige vruchten werd 

doorgesneden, waarbij geconstateerd wordt dat de zaden wel iets op kruisspinnen lijken. Mej. Mulder vertelde tijdens 

een vergadering van de Afdeeling Leiden in 1906 een en ander over het kweken van bijen. Volgens spreekster is 

daarvoor een klein tuintje voldoende voor en voegde daar aan toe, dat zij onlangs hoorde van iemand, die in Amsterdam 

op en bovenhuis woont en in de dakgoot een bijenkast heeft. 

Mej. Cool demonstreerde op 31 oktober 1910 voor leden van de Afdeeling Leiden herfstvruchten uit de duinen en rijpe 

amandelen, gegroeid in een klein Amsterdams tuintje, wat volgens haar vaker scheen voor te komen. En op 

Hemelvaartsdag 1915 maakten tijdens een excursie van de Afdeeling Amsterdam enkele jongeren zich verdienstelijk 

(denken we daar anno 2013 nog zo over?) door het uitgraven van onder ander enige boschviooltjes, wier toekomst het 

was door met hun zachte kleuren een Amsterdams tuintje te tooien. 

Op 19 maart 1911 hield de Afdeeling Wageningen en Omstreken een bomenexcursie naar de tuin van notaris Van Rijn. 

Genoemd worden: vleugelnoot, gele kastanje, magnolia en iep. 

Over een vergadering van de Afdeeling Apeldoorn op 18 december 1913 wordt het volgende aangegeven: 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een vergadering van de Afdeeling Haarlem op 26 november 1914 vertelt mej. Cool hoe zij proeven neemt met 

paddenstoelen door ze uit sporen of weefsel in agar-agar of gesteriliseerde humus te kweken, waarbij ze opmerkt dat het 

kweken van paddenstoelen “in den tuin” zo goed als nooit lukt. 

Wat in 1919 in ’t Gooi na de nodige mislukkingen uiteindelijk wel goed ging is het uitkweken van rupsen. In een 

heidetuin werden ringelrupsen (Malacosoma neustria) groot gebracht om ze daarna in het popstadium te laten 

overwinteren in een kist en een terrarium.  In de uitvoerige beschrijving van de opkweek wordt aangegeven, dat de 

rupsen “polyphaag zijn en onder andere zeer graag wortelloof eten”. Eveneens in 1919 vertelde dr. Delsman tijdens een 

excursie, dat hij medio april in een tuintje aan het Galgewater in Leiden een kleine bonte specht waarnam. Een vijftal 

afgedwaalde excursiedeelnemers van de Afdeeling Leeuwarden vond op 3 juni 1923 in een braakliggend tuintje te 

Veenwouden hoenderbeet (Lamium amplexicaulej). 

In de jaargang van 1924 breekt de bekende natuurvorser Rinke Tolman in een artikel onder de kop Rehabilitatie van 

Musschen een lans voor de huismus. Ook zoveel jaren na dato nog uit het hart gegrepen. Hij wijst er op, dat naast de 

schade die “buitenmusschen” aan het rijpe koren kunnen toebrengen, ze ook geduchte insectenverdelgers kunnen zijn, 

met name in de tijd wanneer ze jongen hebben groot te brengen. De beschrijving van hun verschillende jachttechnieken 

(“boeiend heen-,en weergezwenk boven het grachtwater, boven grashalmen en tegen muren of op een 

vliegenvangersmanier”). In zijn tuin maakt een bende van zo’n 30 stuks mussen korte metten met de luis op zijn 

rozenstruiken. Hij gelooft, dat zijn rozen er tenslotte zo goed zijn afgekomen en uitbundig zijn gaan bloeien, louter en 

alleen aan de mussen is te danken. 

 

Is er nog meer nodig om de historische waarde van tuinen voor de KNNV aan te tonen? Van tuin of 

balkon kan op allerlei manieren worden genoten. Het is zoals de Groninger streektaalzanger Ede 

Staal aan gaf in zijn nummer Mien toentje: “der is altied diverdoatsie”. Dat spreeuwen zijn 

aalbessen opeten en wortels worden aangevreten, aardbeien onder het onkruid en bonen onder de 

luis zitten neemt hij voor lief. Wat dat betreft had hij best een KNNV-er kunnen zijn. 

Harm Werners 

 

 

 

 

 

 

 
   

 Linny 

 

Tuin of balkon is om ’t even 

 

Om van dichtbij natuur te kunnen beleven 
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JAARLIJKS OVERLEG NATUURVERENIGINGEN 

 

In november hebben we weer met de buurverenigingen om de tafel gezeten, ditmaal in Putten. We 

hebben het gehad over mogelijkheden en voordelen van samenwerking. Zo kunnen leden  van de 

andere verenigingen die deel uitmaken van het overleg tegen een speciaal gereduceerd tarief 

deelnemen aan de KNNV-cursussen. Bij de andere verenigingen hanteert men geen 

gedifferentieerde tarieven, dus korting is lastig ten opzichte van de eigen leden. Wel bent u ook 

door hen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan eventuele cursussen die door hen worden 

gegeven. Voor het aanbod kunt u kijken op de verschillende websites. We zien het als een extra 

mogelijkheid om de kennis uit te breiden. De Vogelbeschermingwacht gaat de komende jaren weer 

deelnemen aan de ontwikkeling van de nieuwe Sovon broedvogelatlas 

(http://www.sovon.nl/nl/content/vogelatlas). 

Zij zullen daartoe een Sovonblok gaan inventariseren (volgens de Sovonmethodiek) dat eerder in 

samenwerking met de KNNV is geïnventariseerd  bij het project de Hierdense Poort. Dit kan 

wellicht interessante conclusies opleveren. Verder is het IVN Nijkerk bezig met de voorbereiding 

van de gidsencursus. Dit betreft een tweejarige cursus waarmee men officieel opleid voor het 

diploma Natuurgids. Een stevig project (http://www.ivn-nijkerk.nl/index.asp?p=4&sp=23). 

Als KNNV hebben wij ons project van de Ermelose heide/Houtdorperveld en Waarneming.nl 

gepresenteerd en de overlegpartners gevraagd om waarnemingen in deze gebieden in te voeren. Om 

wat meer handen en voeten te geven aan onze ‘burenrelatie’ hebben we een gezamenlijke excursie 

gepland op zaterdag 13 april 2013. Hier komt nog verdere informatie over. Het gebied waar we dit 

willen gaan doen is landgoed De Essenburgh bij Hierden. Op dit interessante landgoed, met 

daarachter de Hierdense Poort, is voor iedereen wel wat te beleven zo dachten wij. We hopen op 

veel deelnemers en daarmee ook op een hele leuke kennismakingsdag, er zal ongetwijfeld veel 

expertise aanwezig zijn. Hiermee bent u weer op de hoogte. 

Nico Hoogteyling 

 

De onderstaande verenigingen nemen deel aan het overleg: 

 

KNNV Noordwest-Veluwe http://www.knnv.nl/noordwestveluwe/index.htm 

IVN Nijkerk http://www.ivn-nijkerk.nl/index.asp?p=1 

IVN Noordwest-Veluwe http://www.ivn.nl/noordwest-veluwe/ 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe http://www.vbwnoordveluwe.nl/index.html 

 

OPROEP ZOOGDIERENWERKGROEP 
 

Vanuit de afdeling Apeldoorn is een vraag met betrekking tot het 

oprichten van een zoogdierenwerkgroep tot ons gekomen. Men  heeft 

daar te  weinig mensen met deze belangstelling om een werkgroep op 

te kunnen richten en deze ook draaiend te kunnen houden. Dat is 

jammer, aangezien zij, maar ook wij, in een omgeving wonen waarin 

zoogdieren rijk vertegenwoordigd zijn. Denk daarbij niet alleen aan 

edelherten  en wilde zwijnen. Ook vleermuizen, boommarters, 

dassen, hermelijnen, bevers, vossen, eekhoorns en muizen, het zijn 

allemaal bekenden in onze omgeving: 

http://www.zoogdiervereniging.nl. Het is niet ondenkbaar dat er 

meerdere  leden  geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Het zou dan ook 

mooi zijn als er een werkgroep bestond,  waar mensen  elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen 

verdiepen in hun gezamenlijke interesse. Momenteel is er niet zo’n groep binnen onze KNNV-

regio. Een oplossing zou kunnen zijn, om een gewestelijke zoogdierenwerkgroep op te richten. De 

http://www.sovon.nl/nl/content/vogelatlas
http://www.ivn-nijkerk.nl/index.asp?p=4&sp=23
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe/index.htm
http://www.ivn-nijkerk.nl/index.asp?p=1
http://www.ivn.nl/noordwest-veluwe/
http://www.vbwnoordveluwe.nl/index.html
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afdelingen  van het gewest IJsselstreek  hebben afgesproken dat zij de belangstelling hiervoor zullen 

polsen onder hun leden. Bij voldoende belangstelling  kunnen deze  

mensen dan een keer bij elkaar komen om de mogelijkheden met elkaar 

door te nemen. Mocht dit onderwerp u aanspreken, neem dan even 

contact op met ondergetekende, liefst vóór 1 februari, dan kan ik uw 

naam doorgeven.  

 

      

                                                   

Nico Hoogteyling,niebrie@solcon.nl, 0341 554461   

          

 

30 november 2012: Klapeksters gezien op http://knnvnwveluwe.waarneming.nl 
 

Ik zag vanavond op onze regionale site van Waarneming.nl dat er 

vandaag weer 2 klapeksters op de Ermelose hei gezien zijn. Met 

een mooie foto van Paul van der Poel erbij. Dan heb ik meteen 

zin om daar dit weekend ook even een kijkje te gaan nemen. En 

zolang er geen tientallen mensen tegelijk rondstruinen kan dat 

helemaal geen kwaad. Het is leuk om regelmatig even te kijken 

welke interessante vogels er gezien zijn in onze regio. Deze 

maand pestvogels in Nunspeet, visarenden en zeearend boven 

de Randmeren, klapeksters in verschillende heidegebieden, 

etcetera. Ook geeft de site een goed beeld van de grote 

concentraties watervogels op de Randmeren. Waarnemingen van 

andere soortgroepen zijn er eveneens te vinden, bijvoorbeeld van  paddenstoelen, met vaak bijna 

exacte locaties erbij. 

Door de medewerking van vele waarnemers ontstaat er zo een goed beeld wat er in onze regio te 

zien valt. Het bestuur van onze afdelingen roept daarom alle leden op om hun waarnemingen in 

onze regio in te voeren op de bovengenoemde website. In het bijzonder de waarnemingen van de 

Ermelosche hei en het Houtdorperveld. De waarnemingen bekijken kan iedereen; om zelf 

waarnemingen in te voeren moet je één keer een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 

Waarnemingen van buiten onze regio kunnen ingevoerd worden via www.waarneming.nl. Voor 

vragen of hulp bij het invoeren kun je mailen naar dick.dooyewaard@gmail.com. 

 

Dick Dooyewaard  

 

Staartmezen (vervolg)  

 

Op gevaar af vervelend te worden, heb ik weer iets te melden over staartmezen. In het 

Linnaeusklokje van  het 4
e
 kwartaal  schreef ik al over het fenomeen van de verfrommelde staarten 

die sommige exemplaren vertonen. In de Trouw van 30 oktober staat een stukje over staartmezen in 

het Natuurdagboek. Voor mij een welkome aanvulling op mijn opmerkingen over die staartjes. Het 

blijkt dat het nest van de mezen een gevlochten holletje is, een bal van mos en twijgjes met een 

voor- en achterdeur. Je schijnt de nesten nu de bomen kaler worden hier en daar te kunnen zien, ik 

zal er op letten. Maar dan komt het: een staartmees kan zijn staart tegen zijn rug opklappen zodat-ie 

in die kleine nestruimte niet in de weg zit! Aha. Dus die verfrommelde staarten hoeven helemaal 

niet. Als je een staartmees met frommelstaart ziet is het gewoon een onhandig exemplaar, of een 

vrouwtje dat geen tijd had om haar staart goed in te vouwen omdat die jongen zo hongerig en 

ongeduldig zijn en al haar tijd opslokken. Wisten jullie trouwens dat moeder het meervoud is van 

moe? Moe, moeder, moest. Nico vulde mijn kennis over staartmezen nog aan: De staartmees hoort 

wezel 

mailto:niebrie@solcon.nl
http://knnvnwveluwe.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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gewoon tot de familie der ...... staartmezen, Aegithalos. Het is dus een kleine zangvogelfamilie op 

zichzelf. Zie hieronder de rest van de familie, (Wikipedia).                                                                  

         

Geslacht:  Aegithalos  

o Aegithalos bonvaloti  

o Aegithalos caudatus (Staartmees)  

o Aegithalos concinnus (Roodkruinstaartmees)  

o Aegithalos fuliginosus (Grijskopstaartmees)  

o Aegithalos glaucogularis  

o Aegithalos iouschistos (Roestwangstaartmees)  

o Aegithalos leucogenys (Witwangstaartmees)   

o Aegithalos niveogularis (Witkeelstaartmees                                        

o Aegithalos sharpei 

 

Oh help, nieuwe vragen. In het rijtje zie ik de witkopstaartmees niet genoemd, het gaat om een 

ondersoort uit het hoge noorden en het verre oosten, waar volgens het Natuurdagboek in deze tijd 

kans op is. Poëtisch klinkt het wel, dat hoge noorden en verre oosten. Ik zie dat er in het najaar van 

2010 ook veel meldingen binnenkwamen, maar geen Latijnse naam. Nou, dan doen we het maar 

zonder. Weer iets om naar uit te kijken: witkopstaartmezen. Kan dan weer bij de waarnemingen op 

de website. Ik doe mijn best. 

Ellen Smal 

DE       OPMERKER  

 
 
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

 

 

RUPSENDODER 
 

In de herfst stuit ik op een voor mij onbekend fenomeen: de rupsendoder. Ik zie onmiddellijk een 

gevaarlijk insect voor me met van die pitbullkaken om zich grijnzend op zo’n weerloze rups te 

storten, blijkt het om een paddenstoel te gaan. Mijn zegsvrouw zocht heel enthousiast in een 

immens groot grasveld om het me aan te wijzen, maar helaas vonden we het geval niet meer. Het is 

een klein gevaarlijk paddenstoeltje, dat verdwijnt als hij zijn rups heeft leeggezogen, op zoek naar 

een volgend slachtoffer. Een vampier is er niks bij. Dat stel ik me tenminste zo voor. Nu op zoek 

naar de werkelijkheid. Chris Herzog stuurt me de bij dit artikel geplaatste foto van het minuscule 

geval. Wel mooi gekleurd. Aangevuld met onderstaande opmerkingen. 

 

“Leuke waarneming!! Sinds lang valt wel mee hoor! ( Ik dacht dat deze paddenstoel uit Nederland 

verdwenen was. E.S.) Bijgaande foto heb ik 1-9-2011 gemaakt in…………De Natuurtuin. Of dat 

mycelium blijft zitten betwijfel ik trouwens. Dit paddenstoeltje groeit, zoals de naam al aangeeft, op 

Staartmees (foto: Harm Werners) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aegithalos
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_bonvaloti&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aegithalos_caudatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staartmees
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_concinnus&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roodkruinstaartmees&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_fuliginosus&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grijskopstaartmees&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_glaucogularis&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_iouschistos&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roestwangstaartmees&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_leucogenys&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Witwangstaartmees&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_niveogularis&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Witkeelstaartmees&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aegithalos_sharpei&action=edit&redlink=1
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poppen van rupsen in de grond. Dus het slachtoffer zal inmiddels wel verteerd zijn en de 

paddenstoel is middels de sporen op zoek naar een nieuwe prooi.” 

 
Klinkt ook spannend. Poppen van rupsen…wat zijn dat nou weer. Verpopping is een bij veel 

insecten voorkomend proces waarbij de larve zich transformeert tot een volwassen insect (imago) 

vertelt Wikipedia me. Oh ja, dat wist ik best hoor, ik heb Rupsje Nooitgenoeg ook gelezen. En: 

middels de sporen, ja dat weet ik ook nog, dat sommige paddenstoelen zich verspreiden via sporen. 

Wikipedia: Een spore, ook spoor (afgeleid van het Oudgriekse sporā, zaad), is een klein, 

gewoonlijk eencellig reproductief lichaam dat bestand is tegen opdroging en hitte en tot een nieuw 

organisme kan groeien. Het wordt vooral door bepaalde bacteriën, paddenstoelen, algen en niet-

bloeiende en bloeiende planten geproduceerd. 

 

Weer wat geleerd. Zelf vind ik het ook nog intrigerend dat er sommige paddenstoelen 

beschimmelen voordat ze helemaal vergaan. Dus ik eet alleen de jonge exemplaren, lekker hoor. Ik 

herken de boleten, de honingzwam en de porseleinzwam inmiddels als eetbaar. En de 

weidechampignon, maar die was er dit jaar bijna niet. In Limburg wordt er overigens gejaagd op 

paddenstoelenverzamelaars. Niet helemaal ten onrechte, want het gaat dan om meer dan een paar 

paddenstoelen voor eigen gebruik. Ik heb nog geen cantharellen gevonden, maar die laat ik staan, 

beloofd. 

Ellen Smal 

 

Naschrift: ik lees net bij de excursieverslagen dat Ati een bepoederde rupsendoder op de foto heeft 

gezet. Het moet toch niet gekker worden... 

 

 

DE ZANG VAN EEN HUISMUIS 

 
Ellen Smal wil onderstaand wetenswaardige, leuke verhaal over de huismuis graag met u delen. 

  

Hoe een huismuis het doet 
Een verliefde muis zingt. Niet dat wij het kunnen horen, maar met ons heeft hij ook niets te 

schaften. Dankzij de batdetector waarmee vleermuizengeluid hoorbaar gemaakt kan worden, 

hebben wetenschappers het muizengezang kunnen vastleggen. Ieder mannetje is te herkennen aan 

zijn eigen melodie. Ze reageren met hun gezang op de geur die de vrouwelijke dieren verspreiden. 

De urinegeur van de dames kan de muizenmannen helemaal dol maken. 

 

Mooiste zang 
De muis die het mooiste kan zingen krijgt het aantrekkelijkste wijfje. Huismuizen moeten wel heel 

veel zingen, want zij hebben een ongelooflijke voortplantingssnelheid. Dat komt omdat deze soort 

aan kinderseks doet. Ze kunnen zich al voortplanten als ze zes weken oud zijn. Drie weken later 

werpen de huismuiskindvrouwen hun eerste jongen, die weer binnen zes weken hun eigen gezin 

kunnen stichten. Zes nesten per jaar, met gemiddeld tien jongen die weer binnen zes weken zelf aan 

het voortplanten slaan.  

 

Sterkste mannetje 
Bij huismuizen is het sterkste mannetje de baas. Alle andere familieleden zijn gelijk. Vechten is 

niet populair onder de muizen. Als ze mot hebben, wordt er hooguit wat gedreigd. Het muizenleven 

speelt zich af in superfamilies met een eigen territorium. Daarbinnen heeft ieder dier weer zijn eigen 

nest. Afgezien van een eigen nestplaats beschikken de muizen binnen hun territorium ook over 

aparte toiletruimten en schuilplekken. Muizen zetten overal geurvlaggen af om zich te oriënteren. 

Niet alleen de poep en de pies stinkt, ook hun voetzolen zijn voorzien van klieren waar een luchtje 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Larve
http://nl.wikipedia.org/wiki/Imago_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudgrieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(planten)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voortplanting_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paddenstoel_(schimmel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
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aan zit. Het is jammer dat ze zo stinken, want huismuizen zijn onweerstaanbaar. Wij hebben ook 

veel aan die kleine stinkerd te danken. Het arme dier heeft heel wat proeven moeten ondergaan, 

maar hij heeft de medische wetenschap stappen verder geholpen. 

 

Van de site: www.vroegevogels.nieuwsbrief 

 

Uit: Hoe dieren het doen, Passie en Paring in de achtertuin 

Auteur: Carla van Lingen.  

 

Ik vond dit wel een leuk verhaal vol wetenswaardigheden.      

Ellen Smal 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 maart 2013 

 

Harry Wouda schreef het artikel Tien jaar meetpunten paddenstoelen in de Leemputten in het 

vorige Linnaeusklokje.  Ten onrechte was zijn naam nergens vermeld. We zetten deze omissie bij 

deze graag recht.  

Steeds vaker laten inzenders van kopij dit vergezeld gaan van één of meer fraaie foto’s. Een 

ontwikkeling waarover de redactie zich verheugt. Ongetwijfeld is er een relatie met het gemak 

waarmee tegenwoordig fotografie kan worden bedreven. De Fotografiewerkgroep Camera Natura 

heeft hier prima op ingespeeld en draait op volle toeren. In de wandelgangen wordt gefluisterd, dat 

ze bezig zijn met de voorbereiding van een tentoonstelling. Onze verwachtingen zijn hoog 

gespannen.  

Het winternummer van het Linnaeusklokje geeft via de verslagen een goede indruk van het reilen en 

zeilen van onze afdeling. We bedanken allen voor de aangeleverde teksten, wensen iedereen 

prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. De kopijmap kan wat ons betreft weer gevuld 

worden met uw bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                
                       Foto: Harm Werners 

Een eekhoorn in een 

winterse tuin past 

volledig in het Jaar-      

thema 2013 Tuin & 

Balkon van de 

KNNV 
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Fotografiewerkgroep  Marjo Klaarenbeek marjoklaarenbeek@hotmail.com   432790 

Camera Natura  Ria Thijs  ria.thijs@planet.nl    253509 

     

 

Landschapsbeheer  Han van der Brug  hbvanderbrug@hetnet.nl    551420  

    Jan de Jager  jwjdejager@versatel.nl                      554346 

    Dick Rhebergen  dick.rhebergen@hetnet.nl   554633     

    Michiel de Vries  michieldevries10@gmail.com   419711 

 

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   henkoliedam@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   844277 

     

 
Werkgroep  

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

 



Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 

Afdeling Noordwest- Veluwe 
Opgericht 10 mei 1971 

 

Secr.: secretaris @noordwestveluwe.knnv.nl 

           P.C. Hooftlaan 12 

           3852 BE Ermelo 

 

KNNV-website:    www.knnv.nl/noordwestveluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

Januari     Februari 
  5 Nieuwjaarswandeling      2 vogelexcursie Zuidpier IJmuiden 

  5 landschapsbeheer       6 huiskamerbijeenkomst Plantenwerkgroep 

  9 coordinatorenoverleg      9 landelijke beleidsraad Zeist 

12 Flevovogeltocht         9 sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 

19 mossenexcursie omgeving Schaapskooi  14 paddenafzetting plaatsen 

22 fotografiewerkgroepavond   16 plantenexcursie landgoed Oostbroek de Bilt 

26 landschapsbeheer     19 presentatie Reuzengebergte en Donaudelta 

28 bestuursvergadering    21 huiskamerbijeenkomst Vlinderwerkgroep 

       23 jaarvergadering 

       26 fotografiewerkgroepavond 

       28 lezing over de archeologie van de Veluwe  

 

Maart      April 
  2 dagexcursie Biesbosch       6 dagexcursie IJssel 

  9 excursie Ermelose heide        

  9 landschapsbeheer 

17 vogelexcursie Harderbroek 

18 bestuursvergadering 

26 fotografiewerkgroepavond 

28 bomenexcursie Belmonte Wageningen 

30 landschapsbeheer 

 


