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Contributie:    leden € 25  huisgenootleden € 12,75        jeugdleden € 18   

 

Banknummer:    5454051   KNNV afd. Noordwest-Veluwe        Harderwijk  

 

BESTUUR                 kengetal (tenzij anders vermeld)     0341 

   
Waarnemend voorzitter:  Nico Hoogteyling niebrie@solcon.nl               554461 

   

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

    P.C. Hooftlaan 12 

3852 BE Ermelo 

 

Penningmeester en    

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

 

 

Bestuurslid:   Ria Thijs  ria.thijs@planet.nl                           253509 

     

Bestuurslid en vice-voorzitter: Lex Groenewold a.w.groenewold@hetnet.nl                          561741 

 

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

     
 

KNNV-website:       www.knnv.nl/noordwestveluwe 

 

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

       

REDACTIE 

 

Redactieadres:   Betty Dekker  bettydekker@xs4all.nl               418191 

    Zuiderzeestraatweg 163 

    3849 AE Hierden 

 

Redactielid:   Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl              356291 

         

    

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

      

Algemene info:      info@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

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

WAARNEMINGEN  

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

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

 

 

Voorplaat:  klokjesgentiaan (foto: Harm Werners) 

mailto:john.smal@planet.nl
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Bekijk het Linnaeusklokje in kleur op de website knnv.nl/noordwestveluwe 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Vanaf dit kwartaal mag ik de activiteiten van onze KNNV-afdeling 

coördineren. In het afgelopen jaar ben ik daarvoor ingewerkt door Ati Vijge. 

Een mooie gelegenheid om eens te schrijven wat er vooraf gaat aan zo’n 

gevarieerd programma dat u nu weer aantreft met excursies, inventarisatiedag, 

cursus, etcetera. 

Als u dit Linnaeusklokje leest, hebben de excursieleiders al minstens 1,5 maand 

eerder bedacht waar de excursies naar toe zullen gaan en waar interessante 

zaken te zien zijn. Elke keer is dat weer kiezen uit vele mogelijkheden, want 

zowel in onze regio als in de rest van Nederland is gelukkig nog veel te zien en 

kan van de natuur genoten worden. In een aantal gevallen moeten er vooraf  

afspraken gemaakt worden met de beheerders van de terreinen of met externe excursieleiders. En 

daarna moeten de activiteiten beschreven en op tijd aan de redactie gestuurd worden. 

Er wordt geprobeerd om een spreiding aan te houden van excursies in onze regio en daarbuiten. 

Voor een deel zijn het herhalingen van geslaagde excursies naar waardevolle en soortenrijke 

gebieden, zoals de Leemputten bij Staverden of Delta Schuitenbeek, maar ook wordt steeds weer 

gezocht naar nieuwe bestemmingen. Door spreiding van activiteiten in het weekend, maar ook af en 

toe door de week, overdag en ‘s avonds, proberen we alle leden de kans te geven deel te nemen aan 

de excursies.  Ook door de coördinatoren van de cursussen, werkgroepen en het bestuur worden er 

activiteiten aan toegevoegd, zoals de inventarisatiedag 8 juni op de Ermelose hei, de 

slakkenexcursie, de excursie naar de Hoge Veluwe en de paddenstoelencursus. Door de inzet van 

zoveel mensen kan onze afdeling een zeer gevarieerd programma bieden. Van vele excursies zijn 

leuke en boeiende verslagen te lezen op de website www.knnv.nl/noordwestveluwe. Het is 

natuurlijk altijd mogelijk dat u nog suggesties heeft  omdat u erg geïnteresseerd bent in een bepaald 

onderwerp of iemand kent die een excursie of lezing zou kunnen verzorgen. Geef dat dan door aan 

één van de excursieleiders of aan een bestuurslid en dan zal zeker gekeken worden of dit 

gerealiseerd kan worden. 

Excursiewaarnemingen van onze afdeling binnen de regio worden opgenomen in 

http://knnvnwveluwe.waarneming.nl. Bezoekt u deze site ook eens om te kijken wat er zoal in onze 

regio gezien wordt. Ook uw eigen waarnemingen kunt u op deze site plaatsen. 

Dick Dooyewaard 

 

 

 

Welkom nieuwe leden 

 

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

 

de heer J.P. Doppenberg, P.C. Boutenslaan 245, Harderwijk 

de heer H. van de Kraats, Voorthuizerstraat 125, Putten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://knnvnwveluwe.waarneming.nl/
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IN MEMORIAM 
 

Op 31 januari overleed Herman Wildenbeest,  KNNV-lid en onze collega bij de Werkgroep 

Landschapsbeheer, aan de gevolgen van een breuk in de aorta. Hij was 66 jaar. 

Herman, een boerenzoon uit de Achterhoek, die de liefde voor zijn geboortestreek en het 

boerenbedrijf nooit verloor, koos zijn 

beroep in het onderwijs. Het grootste deel 

van zijn loopbaan bij het basisonderwijs 

bracht hij door in Harderwijk. Herman was 

een doener. Met zijn handen kon hij alles. 

Zijn schuur was een goed uitgeruste 

werkplaats, zijn gezin, vrienden en buren 

profiteerden van zijn technische talenten, 

want hij was nooit te beroerd om mensen 

met twee linker handen die zijn hulp 

inriepen, te helpen. Zonder er veel ophef 

over te maken was hij op afroep 

beschikbaar. En met diezelfde twee handen 

was hij ook nog eens een verdienstelijk 

organist. 

Sinds een paar jaar deed Herman mee aan de landschapswerkgroep, “een heel fijne collega, die 

rustig in onze groep meewerkte”, zo typeerde Jan de Jager hem terecht in het overlijdensbericht aan 

zijn collega-KNNV-ers. Ook als er iets extra’s moest gebeuren (wie doet mee met de organisatie 

van de barbecue?) was Herman niet te beroerd om een handje uit te steken. 

Zijn vrouw Hetty en de kinderen schreven op de rouwkaart: “Wat zullen we hem missen”. 

Wij wensen hen veel sterkte bij  het verwerken van dit grote en zo onverwachte verlies. 

 

Wim Wassenaar 

  
   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.  
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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.  

 

Paddenstoelencursus september 

 
In september dit jaar wordt er weer een paddenstoelencursus georganiseerd welke bestaat uit 

een lesavond en een excursie. 

De lesavond is op woensdag 25 september en wordt gegeven in Het Pakhuis, Molenaarsplein 

24, Ermelo. De aanvang is om 20.00 uur. De excursie is op zaterdag 28 september en vindt 

naar alle waarschijnlijkheid nabij “Boshuis Drie” plaats. De starttijd is 9.00 uur. 

De cursus wordt gegeven door Annemarie Kooistra. 

Kosten voor de cursus zijn € 6,50 voor KNNV-leden en € 9,50 voor niet leden. 

Bij de cursus is een paddenstoelenzakgidsje met handige zoekkaart inbegrepen. 

 

Opgave voor deelname:                             Paul Matlung 

cursus@noordwestveluwe.knnv.nl 

of  0341  556768 

 

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:cursus@noordwestveluwe.knnv.nl
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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  Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl , 0341 557276  
 

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 uitbundig bloeiende 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 hele dagexcursie staat onder leiding van Hans Grotenhuis. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 13 april 
 

Excursie Hierdense Poort samen met IVN-Nijkerk, IVN-Noordwest-Veluwe, KNNV-Noordwest-

Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe  

mailto:jmfondse@solcon.nl
http://www.infocentrumijssel.nl/
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Vertrek: 9.30 uur Ermelo en 9.45 uur Harderwijk 

Verzamelen:  10.00 uur parkeerplaats de Essenburgh 

 

De bovenstaande 4 verenigingen hebben, als 

natuurverenigingen van de Noord-Veluwe, het initiatief 

genomen om een gezamenlijke excursie te organiseren. We 

hopen zodoende kennis te maken met elkaars expertise en 

bovendien lijkt het ons heel gezellig om met veel mensen in 

het vroege voorjaar de natuur in te gaan. Natuurlijk moeten 

we hiervoor  naar een interessant gebied waar voor iedereen 

wat te beleven valt. En onze keuze is dan ook gevallen op de Hierdense Poort met als vertrekpunt 

landgoed (Priorij) De Essenburgh. De Essenburgh ligt op een oud landgoed, omgeven door oude 

loofbossen en doorsneden door de Hierdense beek. Zie voor meer locatiedetails: 

http://abdijvanberne.nl/ (met doorlink naar locatie Hierden) Hier vanuit kan weer worden 

doorgelopen naar het boscomplex de Bloemkampen (een van de mooiste en grootste 

essenhakhoutbossen in Nederland) en de Veluwemeerkust. 

http://www.natuurmonumenten.nl/veluwemeerkust. 

Er zullen twee wandelingen tegelijkertijd van start gaan; één om vogels te kijken in de richting van 

de randmeerkust en één om de ontluikende plantjes en vroege insecten te bekijken in de bossen van 

de Priorij en de Bloemkampen. Rond deze tijd in het voorjaar laten de eerste zangvogels 

(standvogels en Afrika-gangers) weer van zich horen 

en is het ook langs de randmeerkust naar verwachting 

al leuk vogelen. Ook zijn er rond half april al diverse 

planten die opkomen en de nodige insecten actief, 

mits de weersomstandigheden meewerken uiteraard. 

Om de trefkans van insecten wat te vergroten starten 

we de excursie halverwege de morgen. 

Beide wandelingen zullen worden begeleid door leden 

die ter plaatse goed bekend zijn. Dit zijn Anne-Marie 

Fondse & Betty Dekker voor de planten- en 

insectenwandeling en Benno van den Hoek & Nico 

Hoogteyling voor de vogelexcursie. Wij zijn er van overtuigd dat er voldoende kennis zal zijn 

binnen de excursiegroepen om zo’n beetje alles wat we tegenkomen op naam te brengen. De 

wandelingen starten om 10.15 uur vanaf het verzamelpunt (zie hierboven). De verwachte duur is 

ongeveer 3 uur. Na afloop is het mogelijk om nog wat na te praten in de catacomben van het kasteel 

De Essenburgh,  onder het genot van een kopje koffie of iets van de lunchkaart. Dit is overigens wel 

voor eigen rekening. 

Introducé’s zijn van harte welkom, zij kunnen op deze wijze kennis maken met onze verenigingen. 

Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Voor beide excursies is het aan te bevelen om stevig schoeisel 

of laarzen aan te trekken. Adres van Priorij De Essenburgh: Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE 

Hierden. Inlichtingen kunt u krijgen bij Nico Hoogteyling of niebrie@solcon.nl , 0341 554461. 

 

Donderdag 18 april  
 

Plantenexcursie naar Landgoed Middachten in De Steeg  

  

Vertrek: 8.45 uur  Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

 

Opgave voor dinsdagavond 16 april bij Anne-Marie Fondse, 

jmfondse@solcon.nl, 0341 557276  

 

http://abdijvanberne.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/veluwemeerkust
mailto:niebrie@solcon.nl
mailto:jmfondse@solcon.nl
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De wandeling gaat ook door de aangrenzende Havikerwaard. Deze excursie is vorig jaar niet 

doorgegaan. Tijdens de voorbereiding van deze excursie was ik verbaasd over de grote hoeveelheid 

verspreidbladig goudveil (foto: Harm Werners) en het voorkomen van het zeldzame knikkend 

nagelkruid, een van de wonderen van Middachten genoemd. Ook waren er veel stinzenplanten in 

de directe omgeving van het huis. Opmerkelijk mooi zijn de moerasbossen Kooibos en 

Faisantenbos. Vorig jaar vlogen in de Havikerwaard veel oranjetipjes op de grote aantallen 

pinksterbloemen (de belangrijkste waardplant van deze dagvlindersoort).  Het betreft een hele 

dagexcursie waarbij ‘s middags eventueel ook nog even gewandeld kan worden bij de 

Carolinahoeve in De Steeg. (Natuurmonumenten Veluwe-Zoom). We zijn rond 17.00 uur weer 

terug. Neem eten en drinken mee. 

 

Zaterdag 27 april  

 

Excursie naar Vreugderijkerwaard en Engelse werk bij Zwolle 

 

Vertrek: 8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk 

 

Opgave uiterlijk 24 april bij Ati Vijge, awvijge@planet.nl , 0341 560901 

 

De Vreugderijkerwaard is een natuurgebied aan de IJssel, vlakbij Zwolle. In deze uiterwaard is een 

meestromende nevengeul aangelegd, waarvan de natuur heeft geprofiteerd. Er komen heel veel 

steltlopers voor en bijzondere broedvogels als kwartelkoning, visdief en kluut. Vanaf de dijk en 

vanuit een vogelkijkhut kun je de vogels in het gebied goed waarnemen.  

De Vreugderijkerwaard is ook uniek vanwege haar bijzondere stroomdalflora: planten die alleen in 

het stroomgebied van een rivier groeien. Stroming en zandafzet zorgen er voor metershoge 

zandduinen langs de rivier. Op deze rivierduinen vind je de stroomdalplanten met namen als 

sikkelklaver, tripmadam en blauwe bremraap. Ook zal het Engelse Werk bezocht worden, een 

ander natuurgebied dichtbij, dat is ontstaan door het graven van plassen. Ook hier steltlopers, 

watervogels en broedvogels. Deze excursie duurt ongeveer 3 uur en wordt geleid door Jur Furda 

van de Vogelwerkgroep KNNV-Zwolle. Het accent zal liggen op het waarnemen van vogels, maar 

ook voor plantenliefhebbers is er veel te zien. Kortom: hier wil je bij zijn! 

 

Vrijdag 17 mei        

          

Nachtvlinderexcursie Ermelose hei     

 

Vertrek: 21.00 uur Harderwijk en 21.15 uur Ermelo 

Start: 21.30 uur Schaapskooi, hoek Drieerweg/Postweg 

 

Het behoort tot de tradities van de Vlinderwerkgroep twee keer per jaar nachtvlinders te 

inventariseren. Telgegevens worden doorgegeven via onze afdelingsaccount in de database 

Waarneming.nl en opgenomen in de vlinderdatabank. Dit soort inventarisaties dient onder meer als 

basis om de ontwikkeling in de nachtvlinderstand te volgen. Deze keer willen we -mede in het 

kader van het Gebiedenboek- onze attributen opslaan op de Ermelose hei. Vorig jaar moest deze op 

de Dag van de hei en de bij geplande activiteit in verband met ongunstige weersomstandigheden 

worden afgelast. Tip: vergeet niet een zaklamp mee te nemen! Deze inventarisatie zal zo’n drie uur 

duren en wordt georganiseerd door Betty Dekker en Harm Werners. 

 

Donderdag 23 mei           
Plantenexcursie naar het landgoed Tongeren  

Vertrek: 19.00 uur Ermelo en 19.15 uur Harderwijk 

mailto:awvijge@planet.nl
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Tijdens deze excursie onder leiding van Peter  Pfaff gaan we op zoek naar de zevenster. Dit plantje 

hebben we vorig jaar op Bruggelen niet kunnen vinden. Peter weet nu een vindplaats bij Nunspeet. 

De zevenster is  de enige soort uit het geslacht trientalis, binnen de primulaceae 

(primulafamilie).Het plantje komt voornamelijk  in Noordelijke gebieden voor en vindt op de 

Veluwe zijn meest zuidelijke groeiplaats. Het heeft een helder wit bloemetje met 7 kelkbladen, 7 

kroonbraden en 7 meeldraden, vandaar de naam zevenster.  Het is een kernsoort voor het beuken-

eikenbosverbond.  

 

Zaterdag 25 mei        

   

Vlinder- en libellenexcursie naar De Wieden 

           

Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk  

Opgave vóór 24 mei bij Marjo Klaarenbeek: marjoklaarenbeek@hotmail.com,   

0341 432790                                 

 

We houden deze dagexcursie naar Doosje in het laagveengebied van De Wieden en speuren naar 

vlinders (en ook zeker libellen) via het Kiersche Wijdepad met een lengte van ongeveer ± 4,5 

kilometer. Vorig jaar struinden we hier in sneltreinvaart rond met de regionale Insectenwerkgroep. 

Deze excursie willen we dit jaar graag in een wat gematigder tempo herhalen. In de maand mei zijn 

en kunnen er al veel vlinders actief zijn. Verschillende soorten zoals onder andere de 

aardbeivlinder (foto: Harm Werners), oranjetipje, zilveren maan, witjes en zandoogjes kunnen al 

rond fladderen op zoek naar nectarplanten of waardplanten waarop ze hun eitjes af kunnen zetten 

voor hun nakomelingen. Wat er zal vliegen en te bewonderen is zal mede afhankelijk zijn van het 

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

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

weer kan de excursie afgelast worden. Hou hiervoor het Gastenboek in de gaten. De excursie wordt 

geleid door Betty Dekker en Harm Werners en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. 

 

Woensdag 29 mei 

          

Inventarisatie van nachtzwaluwen op de Ermelose heide    

 

Start: 22.30 uur vanaf de Schaapskooi aan de Drieërweg in Ermelo 

 

Zie voor nadere informatie onder Vogelwerkgroep. 

 

Woensdag 5 juni  
 

Bezoek wilde plantentuin Putten 

 

Vertrek: 19.00 uur Harderwijk en 19.15 uur Ermelo 

 

Opgave voor 4 juni bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276  

 

Avondbezoek aan de wilde plantentuin van Nico van der Kraats. Tijdens excursies hoorden we 

Nico vaak enthousiast vertellen over zijn hobby, de wilde plantentuin bij zijn huis in Putten. Nico is 

een uitmuntende plantenkenner en gezien het jaarthema van de KNNV “Haal de natuur in je tuin”, 

gaan we eens kijken hoe hij dat doet. Zie ook de toelichting van Nico onder “Plantenwerkgroep” op 

pagina 22 in het Linnaeusklokje.  

 

mailto:marjoklaarenbeek@hotmail.com
mailto:jmfondse@solcon.nl
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Zaterdag 8 juni 

 

Inventarisatiedag Ermelose hei en Speulderveld/Houtdorperveld 

 

Zie voor meer informatie pagina’s 24 en 25 van het Linnaeusklokje. 

 

Woensdag 12 juni 

 

Inventarisatie van nachtzwaluwen op de Ermelose heide 

 

Start: 22.30 uur vanaf de Schaapskooi aan de Drieërweg in Ermelo 

 

Zie voor nadere informatie onder Vogelwerkgroep. 

 

Zaterdag  15 juni          
 

Vogelexcursie langs het Zwarte Water 

 

Vertrek: 7.45 uur Ermelo en 8.00 uur Harderwijk 

 

Opgave uiterlijk 13 juni  bij Hans Fondse jmfondse@solcon.nl, 557276 

 

Deze dagexcursie is eigenlijk een herhaling van de zeer geslaagde activiteit van vijf jaar geleden 

(10 mei 2008). Het is de bedoeling te starten vanuit Genemuiden (eigenlijk Cellemuiden) en dan te 

voet naar het Zwarte Water te gaan, vervolgens per auto via Hasselt naar Zwartsluis waar we  te 

voet door de Olde Maten kunnen lopen en langs het Veldiger Buitenland bij het Zwarte Water terug 

naar Zwartsluis. Bij regen en harde wind gaat deze tocht niet door. Deze excursie wordt geleid door 

Hans Fondse en zal de hele dag in beslag nemen. 

          

Vrijdag 21 juni 

 

Vogelexcursie Ermelose hei      

  

Vertrek: 18.45 uur Ermelo en Harderwijk 

 

Start: 19.00 uur vanaf de Schaapskooi aan de Drieërweg in Ermelo 

 

 
"Maar al te veel Nederlanders beseffen nog niet in welk heerlijk land zij leven" 

 
‘Ouderwets’ vogelen op 21/06/2013 
Dat we het vandaag de dag makkelijk hebben als vogelaars, zijn we ons vaak 
niet zo bewust. In de tijd van vogelliefhebbers als Thijsse was dat wel andere 
koek. Er waren geen geavanceerde telescopen op lichtgewicht carbon statieven 
en goede veldgidsen waren er nauwelijks. Voor de gewone man waren de 
verrekijkers  van dermate kwaliteit dat het al een hele toer was om er 

überhaupt maar een vogel mee in beeld te krijgen. Het leek ons wel leuk om weer eens een stap terug te 
doen in de tijd.  
Wat gaan we doen? We organiseren een ouderwetse vogelwandeling op de Ermeloosche Heide. 

mailto:jmfondse@solcon.nl)
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Neem een verrekijker mee van minimaal 75 of 100 jaar oud, hoe ouder hoe mooier! (stof hem wel even 
goed af!) 
Verder  je aller-oudste vogelgids.  
Laat alle moderne middelen thuis en laten we nu maar 
eens kijken of we nog zo veel  leuke soorten kunnen zien…. 
Mocht  je zelf niet zo’n oude kijker hebben, dan ken je 
wellicht iemand die er voor de sier  één op de kast heeft 
staan, of plaats een oproep op het gastenboek, misschien 
heeft iemand er een te leen. 
Het is natuurlijk helemaal af als je ook je kleding nog aan 
kunt passen aan vroegere jaren….. 
De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur . We verzamelen om 
18.45 uur in Harderwijk en Ermeloo en rijden daar vandaan naar de Schaapskooi op de Ermeloosche 
Heide. Hier ontmoeten we elkaar en gaat om 19.00 uur de wandeling van start.Deze wandeling staat 
onder leiding van de weledele heren J.M. Fondse en N. Hoogteyling.  
 
Zaterdag 22 juni   
 

Dagexcursie naar het gebied van de Drentse Aa  

 

Vertrek 8.15 uur Ermelo en 8.30 uur  Harderwijk 

 

Opgave voor donderdagavond 20 juni bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276  

 

Op veler verzoek een excursie naar Nederlands mooiste beekdallandschap. Het Drentse Aa -gebied  

heeft een bijzonder waardevolle flora met vochtige, schrale hooilanden met daarin een ongekende 

bloemenweelde. We bezoeken  gebiedjes bij Anloo en Oudemolen. Anne-Marie Fondse zal deze 

excursie leiden. We zijn rond 18.00 uur weer terug.  Neem eten en drinken mee. 

 

Woensdag 26 juni 

 

Inventarisatie van nachtzwaluwen op de Ermelose heide 

 

Start: 22.30 uur vanaf de Schaapskooi aan de Drieërweg in Ermelo  

 

Zie voor nadere informatie onder Vogelwerkgroep. 

 

 

Zaterdag 29 juni 
 

Vlinderexcursie terrein voormalige generaal Winkelmankazerne op de  

Elspeterheide 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk 

Start: 13.30 uur Elspeterweg tegenover het toegangsweggetje naar de 

huisnummers 167-177 

Vorig seizoen hielden we aan het eind van het zomerseizoen een bijzonder succesvolle excursie 

naar dit gebied. Nu willen we een bezoek brengen aan hetzelfde terrein in de voorzomer. Na de 

sloop van het gebouwencomplex is deze locatie in 2007 door Defensie overgedragen aan 

Staatsbosbeheer. Hoewel de contouren van het voormalige kazernecomplex nog duidelijk 

mailto:jmfondse@solcon.nl
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herkenbaar in het terrein aanwezig zijn biedt het gebied, dat sedertdien als een vorm van 

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

plekken herovert pioniervegetatie het verloren gegane terrein. Welke dagvlindersoorten deze 

ontwikkeling ondersteunen hopen we op deze excursie te ontdekken. 

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

 

Eind juni/begin juli 

 

Excursie vliegende herten 

 

Al enkele jaren doen wij verwoede pogingen om vliegende herten te zien in de omgeving van het 

dorp Vierhouten. In 2011 hadden we succes maar in 2012 was er geen vliegend hert dat zich wilde 

laten zien. In 2013 willen we als KNNV opnieuw een poging wagen. We prikken nu echter geen 

vaste datum, maar plannen afhankelijk van de weersomstandigheden en de kans op een 

waarneming, pas op het laatste moment een datum en tijdstip. Dit communiceren we via het 

Gastenboek, maar wie zich als belangstellende nu al wil melden kan dat doen via 

p.pfaff38@gmail.com. Zodra de excursie is ingepland ontvangen de belangstellende een 

persoonlijke mail met nadere informatie. 

 

Eind juni/begin juli 
        

Op zoek naar de grote weerschijnvlinder 

 

Een excursie op afroep omdat de grote weerschijnvlinder 

(foto: Harm Werners) zich alleen op fraaie zomerse dagen laat 

zien. We proberen deze prachtige dagvlinder op te sporen 

in Twente. Wie zin heeft om mee te gaan moet het 

Gastenboek in de peiling houden. Uiteraard kunnen 

belangstellenden zich van tevoren aanmelden via een 

mailtje of telefoontje naar harmwerners@hotmail.nl, 0341 

356291. Zij krijgen bericht over datum en tijdstip van de 

excursie. 

 

Zaterdag 6 juli  
 

Plantenexcursie naar de Leemputten  

 

Start: 13.30 uur bij het hek van de Leemputten 

 

Opgave voor 5 juli bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Dit gebied bij Staverden hoeft bij velen van ons geen nadere toelichting. We zijn dan ook blij dat de 

gemeente Ermelo ons ook dit jaar weer toestemming heeft verleend om met maximaal 20 

deelnemers dit zeldzame en kwetsbare gebied te bezoeken om van de vele bijzondere 

plantensoorten  te genieten. Het hek van de Leemputten is te vinden door via de rotonde aan de 

N302, Flevoweg, richting Staverden te rijden. Na enkele honderden meters , in de 1
e
 bocht bevindt 

dit hek zich aan de rechterkant. De excursie zal ongeveer tot  16.00 uur duren.  

Let op: In verband met nieuwe regels van de gemeente Ermelo wordt van de deelnemers een 

bijdrage van 2,50 per persoon gevraagd. 

  

mailto:p.pfaff38@gmail.com
mailto:harmwerners@hotmail.nl
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Zondag 7 juli  
   

Dagvlinderexcursie Weerterbos 

 

Vertrek: 9.00 uur Harderwijk en 9.15 

uur Ermelo 

 

 

Opgave vóór 6 juli bij Harm Werners: harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker: 

bettydekker@xs4all.nl, 0341 418191 

 

Deze excursie staat in het teken van het spiegeldikkopje (foto’s: Harm Werners), een vlindersoort, die 

in onze contreien niet voor komt. Om deze uiterst kwetsbare soort te beschermen kunnen we niet 

naar hartenlust rondstruinen en zijn we gebonden aan enkele speciaal voor dit doel gemaaide 

graspaden. We gaan -nu we er toch zijn- ook de nabije omgeving van de vliegplaats verkennen en 

omdat hier ook de kleine ijsvogelvlinder en de zeldzame grote weerschijnvlinder kan worden 

waargenomen kunnen we op meer vlinderplezier rekenen. De terugreis is gepland om 16.00 uur. 

Onze gids is Harm Werners. 

 

Zondag 14 juli  
 

Dagexcursie naar de duinen van Egmond     

 

Vertrek:  8.30 uur  Ermelo en 8.45 uur Harderwijk   

Opgave voor vrijdag 12 juli bij Anne-Marie Fondse, 

jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Twee jaar geleden hebben we een wandeling gemaakt langs de natte duinvalleien. Nu kiezen we 

voor een ander deel van dit gebied, waar we blauwe bremraap, bitterkruidbremraap en de 

nachtsilene naast nog vele andere soorten van  de zeedorpenvegetatie kunnen aantreffen.  

Zeedorpenvegetaties worden ook wel de kalkgraslanden van de duinen genoemd, omdat er sprake is 

geweest van kleinschalige akkerbouw, waardoor de kalkrijke bodem gemengd werd met 

voedingsstoffen,  waardoor zich een bijzondere plantengroei  kon ontwikkelen. We zijn rond 17.30 

uur weer terug. Neem eten en drinken mee.  

 

Donderdag 25 juli  
 

Plantenexcursie naar landgoed Den Treek bij Amersfoort 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk   

 

Landgoed Den Treek ligt op de overgang van de Gelderse Vallei naar de 

Utrechtse Heuvelrug. Het landhuis Den Treek heeft fraaie tuinen, een duiventil en 

mooie vijvers. Het meest bijzondere stukje is de veenplas. Hoewel dit gebied 

beschermd is en niet vrij toegankelijk is, hopen we toch vanaf het pad een goede 

indruk te krijgen van de herstelde natuur, waarin steeds meer bijzondere 

plantensoorten terugkomen. In dit gebied komt beenbreek voor. Het gebied is 

rijk aan amfibieën en reptielen en ook komen er veel vogelsoorten voor.  We zijn 

rond 17.00 uur weer terug. Deze excursie wordt geleid door Anne-Marie Fondse. 

 

 

mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:bettydekker@xs4all.nl
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Donderdag 1 augustus 
 

Dagvlinderexcursie Ermelose hei 

 

Vertrek: Harderwijk 13.00 uur en Ermelo 13.15 uur 

 

De Ermelose hei wordt door de Vlinderstichting aangemerkt als een van de betere vlindergebieden. 

Heivlinder,  hooibeestje, bruine en kleine vuurvlinder zijn er bijvoorbeeld vaste gasten. We 

starten op de hoek bij de Generaal Spoorkazerne waar het schelpenfietspad de hei van west naar 

oost doorkruist. Dit punt is vanaf de Leuvenumseweg vanuit Ermelo bereikbaar via de asfaltweg 

aan de rechterkant, ongeveer 500 meter voor de rotonde. Aan het eind ervan rechtdoor de zandweg 

op. Raadpleeg bij twijfel over de weersomstandigheden het Gastenboek of neem contact op met een 

van de coördinatoren van de Vlinderwerkgroep, die deze excursie organiseren. 

 

Zaterdag 10 augustus     
     

Dagvlinderexcursie Meyendel 

 

Vertrek: 9.00 uur Harderwijk en 9.15 uur Ermelo 

 

Opgave vóór 9 augustus bij Betty Dekker: bettydekker@xs4all.nl, 0341 418191 of Harm Werners: 

harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 

 

Het IVN Nijkerk organiseert dit jaar de gebruikelijke gezamenlijke excursie. Meijendel is een 

duingebied in de buurt van Wassenaar. In de duinvalleien is de soortenrijkdom bijzonder hoog en de 

duingraslanden bloeien in de zomer volop. Hier heb je grote kans op het zien van de heivlinder of 

de kleine parelmoervlinder. Het gebied is verder heel waterrijk en heeft verschillende 

waterpartijen waar de vogels druk in de weer zijn. Vaak kan je deze plassen bekijken door de 

observatiewanden die zijn neergezet om de rust van de vogels niet te verstoren. Vanachter de 

observatiewanden heb je een adembenemend uitzicht op de plassen en de vogels die er aanwezig 

zijn. Er vertrekken wandelroutes vanaf de verschillende parkeerplaatsen en midden in Meijendel 

bevindt zich het bezoekerscentrum boerderij Meijendel. Vlakbij de boerderij is ook een heemtuin 

aanwezig waar ook regelmatig vlinders te zien zijn. 

Zaterdag 24 augustus  
 

Dagexcursie naar het Dwingelerveld in Drenthe 

 

Vertrek 8.30 uur Ermelo en 8.45 uur Harderwijk 

 

Opgave voor donderdagavond 22 augustus  bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 

557276 

 

Vorig jaar moest ik deze excursie door verhindering van mijzelf laten vervallen. Dit jaar een nieuwe 

kans. Het Dwingelerveld is een uitgestrekt heidegebied, dat het grootste aaneengesloten natte 

heidegebied van Europa omvat. Verspreid over het Dwingelerveld liggen wel 60 plasjes en 

meertjes. Hier vinden we opmerkelijke vegetaties en bijzondere planten, waarvan er wel dertig op 

de Rode lijst van bedreigde plantensoorten voorkomen.  We hopen op soorten als  beenbreek, 

klokjesgentiaan (zie foto voorplaat), grote wolfsklauw en waterlobelia. We zijn rond 17.30 uur weer 

terug. Neem eten en drinken mee.  

 

mailto:bettydekker@xs4all.nl
mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:jmfondse@solcon.nl
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Zaterdag 31 augustus      

 

Vogelexcursie Wieringen 

 

Vertrek:  7.45 uur Ermelo en 8.00 uur Harderwijk 

 

Opgave uiterlijk 29 augustus bij Hans Fondse 

 

Deze keer gaan we vogels kijken op het minst bekende (voormalige) waddeneiland Wieringen. Het 

is de bedoeling om te parkeren op het parkeerterrein van de vissershaven van Den Oever. Een 

bezoek aan de visafslag in die haven is altijd erg interessant, ook zijn vaak zeehonden (foto: Harm 

Werners) waar te nemen in de vissershaven. Deze wachten dan op visresten die in de haven gedumpt 

worden. Te voet kunnen we de dijk langs de Waddenzee volgen met zicht op het Balgzand. Met de 

auto kunnen we verder gaan over de provinciale weg richting Oosterland en Hippolytushoef waar 

we steeds even naar de Waddenzee kunnen gaan. Daarna kunnen we bij het plaatsje Westerland een 

wandeling maken naar het Amstelmeer. Tenslotte kan eventueel het museum van Wieringen bezocht 

worden. Wieringen is een eiland waar net als op de andere waddeneilanden in de eerste 

vogeltrektijd veel zeevogels zijn waar te nemen. Een belangrijke voorwaarde is dat we redelijk weer 

hebben; bij harde wind of regen gaat deze excursie niet door. Deze excursie wordt geleid door Hans 

Fondse en zal de hele dag in beslag nemen.  

 

Donderdag 5 september  

 

Midweekwandeling natuurpad Gerven      

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk en 13.15 uur Ermelo 

Start: 13.30 uur hoek Blarinckhorsterweg/Gervenseweg 

 

Een aantal aspirant natuurgidsen van het IVN Nijkerk maakte in de 

tachtiger jaren van de vorige eeuw als examenopdracht een beschrijving 

van een deel van het landgoed Gerven in het zuidelijk deel van de gemeente Putten. We volgen de 

onder de naam natuurpad Gerven aangegeven route met een lengte van ongeveer 4 kilometer. De 

vermelde karakterbeschrijving van het gebied is een onweerstaanbare uitnodiging voor een nadere 

terreinverkenning:  

“Het natuurpad voert door een mooi stukje cultuurlandschap van rond 1900 van de Gelderse Vallei. 

De verschillende landschappelijke elementen wisselen elkaar op korte afstand af: oude boerderijen, 

kronkelende beekjes, stukjes bos, onregelmatig gevormde weilanden, kleine hoge akkers met 

houtwallen er om heen. Een dergelijk landschap noemen we hoeve- of kampenlandschap. Een kamp is 

een hoog gelegen stukje land, omsloten door een wal. We bevinden ons in het gebied Gerven, vroeger 

de buurtschap Gherwerdingen geheten. De betekenis van de naam kan zijn: de ingen (omwalde 

akkers) van Gherwerd.” 

Deze midweekwandeling staat onder leiding van Harm Werners, die ons heeft verzekerd dat de 

genoemde afstand deze keer niet zal worden overschreden. De duur ervan wordt geschat op enkele 

uren.  

 

Vrijdag 6 september    
        

Nationale Nachtvlindernacht 

 

Vertrek: 21.30 uur Ermelo en 21.45 uur Harderwijk 
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Start inventarisatie: 22.00 uur ingang Natuurtuin aan het Zeepad 

 

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

hoofddoelen: zoveel mogelijk mensen op een spannende manier kennis laten maken met 

nachtvlinders en tegelijkertijd verspreid in het hele land gegevens van nachtvlinders verzamelen. 

Als locatie hebben we voor deze gelegenheid gekozen voor de Harderwijker natuurtuin 

Stadsweiden. Raadpleeg bij twijfel of het weer misschien roet in het eten gooit het Gastenboek of 

neem contact op met een van de coördinatoren van de Vlinderwerkgroep, die deze activiteit 

organiseert. 

 

     Zondag 15 september  
          

Dagexcursie naar de Hoge Veluwe 

 

 Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk. Start: 10.00 uur  

  bij Ingang Hoenderloo 

 

Opgave voor 5 september bij Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@zonnet.nl, 0341 254538 

 

Een tocht door het Nationaal Park de Hoge Veluwe, groot 5400 ha, deels lopend en deels per  witte 

fiets onder begeleiding van Jaap Norg, natuurgids op de Hoge Veluwe. Hij zal ons rondleiden en 

vertellen over de verschillende landschappen en de dieren die er voorkomen.  Een unieke kans en de 

toegang is gratis, omdat Jaap Norg en Ria Thijs beiden vrijwilliger zijn van het Nationaal  Park 

Hoge Veluwe en ons hiervoor kunnen uitnodigen. Deze uitnodiging geldt ook voor het Kröller 

Muller museum. Eventuele kosten voor consumpties worden wel in rekening gebracht.  

Let op: wij hanteren geen strak programma, een ieder is, binnen de regels van het Park vrij de dag 

in te vullen zoals zij/hij wil zolang je maar uit de rustgebieden blijft ! 

Na de excursie is er gelegenheid om het museum met zijn unieke Beeldentuin te bezoeken. Voor 

degenen die dat willen, is het ook nog mogelijk om langer te blijven en ‘s avonds vanaf een van de 

wildobservatieplaatsen de bronst van het edelhert waar te nemen en naar het burlen van de herten te 

gaan luisteren.  Onder normale condities is medio september binnen het  Park de periode van de 

hoofdbronst  van het edelhert . 

Einde van de dagexcursie 15.00 uur, waaronder een ochtend- en middagexcursie van  2x ongeveer 2 

uur + middagpauze. Tijdens de ochtendexcursie  is er ergens in het veld een door ons verzorgde 

koffiestop. Lunchpakket en zitkussentje meenemen. Bezoek museum: vanaf 15.00 uur of naar eigen 

inzicht zoveel eerder. Eventueel ‘s avonds: een wildobservatie / burlen. Het Park sluit om 20.00 uur 

en het restaurant “de Koperen Kop” is tot 19.00 uur geopend. 

 

Zaterdag 21 september  
 

Plantenexcursie naar de Ermelose hei in de omgeving van de Schaapskooi  

 

Start: 13.30 uur vanaf de Schaapskooi aan de Drieërweg in Ermelo 

 

Opgave voor 20 september bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

Deze excursie is 19 januari niet doorgegaan door vorst en sneeuw.  Onder leiding van Arie van den 

Bremer inventariseren we de mossen ten behoeve van het Gebiedenboek. Arie is geen onbekende 

voor ons. In mei 2012 heeft hij  een cursus hogere planten verzorgd.  Ook wat mossen betreft is 

Arie een kenner. Vorig jaar is van zijn hand de fotogids korstmossen verschenen. 

 

mailto:dick.dooyewaard@zonnet.nl
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Zondag 29 september 

 

‘Knarren in het najaar’, slakkengang door het wilgenreservaat   

 

Vertrek: Ermelo 13.30 uur en Harderwijk 13.45 uur 

 

Vanmiddag bezoeken we het Wilgenreservaat, een mooi 

ruig ‘oerbos’, gelegen aan de Knardijk ruim 14 km vanaf 

Harderwijk.  

Het is er erg vochtig en dat maakt de plaats zeer geliefd 

voor vele slakken. Deze wandeling zal dan ook in het teken 

staan van deze slijmerige vrienden. We worden begeleid 

door Bert Jansen, dè slakkendeskundige uit Lelystad en 

schrijver van het boek ‘Kruipende Huisjes”, over de 

slakken van Flevoland. Na de wandeling is dit boek te koop 

voor de zeer gereduceerde prijs van 25 euro.  

http://www.natuurenboek.nl/details.aspx?lnPKID=18966 

Het Wilgenreservaat is een spontaan ontstaan wilgenbos aan de rand van de 

Knardijk. Hoewel het bos slechts weinig verschillende boomsoorten bevat, 

schietwilg, amandelwilg en kraakwilg, komt het toch heel gevarieerd over. 

Het is aan te bevelen om goede schoenen mee te nemen. We gaan wandelen 

vanaf  de kruising Vogelweg / Knardijk. De wandeling duurt ongeveer 2 uur 

en voor informatie kunt u terecht bij Nico Hoogteyling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

       Linny 
 

           

WERKGROEPEN       
 

Fotografiewerkgroep Camera Natura 

     

KNNV-Fotoboek Online 
 
 

Bij onder andere onze excursieverslagen worden meestal ook een paar foto’s geplaatst. 

Vaak zijn er echter veel meer interessante foto’s beschikbaar dus schroom niet en plaats ze in het 

fotoboek online. Wij hebben een eigen KNNV-fotoboek op internet geopend, deze is bestemd voor 

iedereen binnen de KNNV. Dit Fotoboek wordt beheerd door twee leden van de 

Fotografiewerkgroep Camera Natura, Willem Schriever en Huib Koopman. 

 

Breng eens een bezoek 

 

Aan het KNNV-fotoboek 

 
 

http://www.natuurenboek.nl/details.aspx?lnPKID=18966
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Dit Fotoboek kunt u via een link op onze eigen KNNV-website openen, net zoals bijvoorbeeld  ons 

Gastenboek. 
 

Hoe komen uw foto’s in ons Fotoboek? 
De procedure is als volgt: 

1. U selecteert maximaal 20 foto’s die betrekking hebben op een bepaalde activiteit/ excursie   of 

foto`s waarbij u zelf de natuur in bent geweest en foto`s heeft gemaakt van een bepaald onderwerp. 

2. U stuurt de foto’s als bijlagen per e-mail naar fotoboek@noordwestveluwe.knnv.nl 

3. In de e-mail geeft u aan op welke activiteit of excursie  de foto’s betrekking hebben  en -indien 

van toepassing- de bijbehorende datum. Daarnaast bij elke foto de 3 W`s :  Wie (door wie is de foto 

gemaakt), Wat (naam van het onderwerp) en Waar (naam waar de foto gemaakt is).  U gaat op het 

nummer onder de foto staan / klikt op de re muisknop/ dan ziet u vervolgens  naam wijzigen staan / 

daar klikt u een keer op/ als u dat gedaan heeft kunt u de 3 W`s onder de foto typen. Lukt het niet 

om dit alles onder de foto`s zelf te krijgen, dan per fotonummer deze gegevens aangeven in het 

begeleidende e-mailtje.  

Voorbeeld: i.p.v. IMG 4346 typ je dan: Koraalzwam/ Leuvenumsebos/ Marjo Klaarenbeek  

4.  De foto’s worden door de beheerders in ons Fotoboek in een apart ‘album’ geplaatst of  

toegevoegd aan een bestaand album. 

Belangrijk: Het is niet de bedoeling dat de beheerders de foto`s nog moeten determineren. 

 

Let op: elke foto moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

1.    Uiteraard voldoende scherp en duidelijk. 

2.    Minimaal 400 x 400 pixels. Maximaal 600 Kb groot. 

 
(Indien uw fotobestand te groot is kunt u dat eventueel verkleinen met het gratis van internet te downloaden programma 

Picasa. Let op: Als u uw foto’s vanuit Picasa per email verstuurt  worden ze te klein. U moet ze eerst vanuit Picasa 

exporteren en daarbij bijvoorbeeld ‘800 pixels’opgeven.) 
 

Nog enkele opmerkingen: 

 

1. De beheerders houden zich het recht voor foto’s niet te plaatsen, met opgaaf van redenen. 

2.  De albums in ons Fotoboek zijn in principe openbaar. Bij het insturen van foto’s geeft u daarmee 

het auteursrecht uit handen. Anderen kunnen uw foto’s gebruiken, manipuleren enzovoort (maar 

niet veranderen in ons Fotoboek). Als u dat niet wilt, moet u uw foto’s niet insturen. 

3.  In het Fotoboek kunt u ook -per album- een diashow starten. Kies eerst een album en klik dan op 

de knop ‘start diashow’ rechtsboven. 

 

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.  

 

 

Over een aantal punten uit het vorige Linnaeusklokje zijn nog geen verdere ontwikkelingen te 

melden. Het betreft de broedvoorzieningen huis- en gierzaluwen Waterfront Harderwijk, het 

mailto:fotoboek@noordwestveluwe.knnv.nl
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ingediende bezwaar laagvliegen militaire helikopters Veluwerandmeren, de ingediende zienswijze 

in het kader van de Structuurvisie “Wind op land” en de ingediende zienswijze op het 

voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Hierden). 

 

Randmeren 

Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunning Veluwerandmeren. 

De vernietiging van de door de Provincie Flevoland verleende vergunning ingevolge de  

Natuurbeschermingswet voor het IIVR-project Veluwerandmeren door de Raad van State op 15 

augustus 2012, heeft nog niet geleid tot nieuwe vergunningaanvragen van de zijde van het Natuur- 

en Recreatieschap Veluwerandmeren (voormalig IIVR). Meermalen is van onze zijde de bereidheid 

aangegeven vooroverleg te willen plegen met 

primair de Provincie Flevoland als formele 

vergunningverlener om een nieuwe gang naar de 

rechter te voorkomen. Herhaalde 

overlegtoezeggingen van het NRV hebben helaas 

nog geen gevolg gehad. 

Een dergelijk overleg kan dan tevens benut 

worden ten aanzien van de ontwikkelingen op 

DroomPark Bad Hoophuizen en de ingediende 

zienswijze PB IJsseldelta-Zuid (zie hierna). De 

verwachting dat het tot een overleg zal komen is 

echter tot een minimum gedaald. De kans dat het 

in de toekomst opnieuw tot een procedure zal 

komen is hierdoor helaas aanzienlijk gestegen. 

 

IJsseldelta Zuid 

Een zienswijze is ingediend bij de Provincie Flevoland inzake de Passende Beoordeling IJsseldelta 

Zuid. Dit plan regelt de aanleg van de IJsselbypass naar het Drontermeer en de aanleg van een 

brede dijk dwars in het Drontermeer bij Reeve. De effecten van dit plan zijn nadelig voor de 

instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Als zodanig hebben 

de plannen ook invloed op de toelaatbaarheid van andere projecten in de Veluwerandmeren omdat 

de milieugebruiksruimte beperkt, zo niet geheel opgebruikt, is. 

Bij brief van 11 januari 2013 heeft Vogelbescherming Nederland aan Gedeputeerde Staten van 

Flevoland laten weten kennisgenomen te hebben van bovengenoemde zienswijze, de daarin naar 

voren gebrachte punten te onderschrijven en Vogelbescherming Nederland als medeondertekenaar 

van de zienswijze te beschouwen. 

De iniatiefnemer van het plan IJsseldelta (Rijkswaterstaat) heeft vervolgens een aanvullende 

‘definitievere’ Passende Beoordeling ter visie gelegd. Ook hierop heeft de 

Natuurbeschermingswerkgroep  weer een zienswijze geschreven en ook deze zienswijze is in zijn 

geheel  door Vogelbescherming Nederland onderschreven. 

 

Zandwinning Veluwemeer bij Elburg 

De waterbodem in het Veluwemeer bij Elburg (de kom bij Admiraal van Kinsbergen) lijkt door de 

zandwinner veel dieper te zijn opgeleverd dan is vergund. De Provincie Flevoland en 

Rijkswaterstaat is om opheldering en zo nodig handhaving gevraagd in verband met de 

consequenties voor de hervestiging en benutbaarheid van waterplanten in relatie tot de 

instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren..  

 

Renovatie Bad Hoophuizen 

Hoewel de aan Burgemeester en Wethouders van Nunspeet verzonden brief nog niet is beantwoord 

heeft de gemeente Nunspeet inmiddels onderkend dat  bij Droompark Hoophuizen illegale  
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ontwikkelingen (onder andere aanleg verharde weg en verwijdering begroeiing langs de Killenbeek, 

en gebruik strandwalgebied als opslagplaats) hebben plaatsgevonden.  

Op 16 januari is de situatie besproken met alle 

groene verenigingen uit de omgeving. 

Daaropvolgend heeft de NBW samen met de 

Stichting Natuurschoon Nunspeet de Provincie 

Flevoland per brief gewezen op de wijziging van 

het karakter van de verblijfsrecreatie op het 

DroomPark door onder andere het jaarrond 

verhuren van accommodaties en de te verwachten 

bedreiging van de instandhoudingdoelstellingen 

van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 

met het verzoek dit gewijzigde gebruik aan een 

zogenoemde voortoets Natuurbeschermingswet te 

onderwerpen. De brief is vervolgens door Flevoland doorgestuurd naar de Provincie Gelderland. De 

Provincie Gelderland heeft vervolgens aangegeven dat de uitgevoerde activiteiten van DroomPark 

geheel buiten de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en Natura 2000 begrenzingen plaatsvinden en 

als zodanig geen toetsing behoeven. Pas als DroomPark haar plannen in het Veluwemeer 

daadwerkelijk gaat uitvoeren, zijn toetsen in het kader van de Natuurbeschermingswet aan de orde. 

Het antwoord van de Provincie neemt niet weg dat er een noodzaak bestaat om op de lange termijn 

de plannen aan een Milieu-effectrapportage/Passende  Beoordeling te onderwerpen. Die plannen 

bestaan uit een uitbreiding van het totaal aantal recreatiewoningen tot 300 (naast de 300 chalets en 

150 kampeerplekken) en de aanleg van een tweetal ‘natuurpieren’ in het Veluwemeer. 

Op verzoek van de deelnemers aan het overleg van 16 januari is door de gemeente Nunspeet 

inmiddels een functionaris als vast aanspreekpunt aangewezen. Daarnaast is nadere informatie 

toegezegd. Deze informatie is tot heden nog niet ontvangen. 
 

Veluwe 
Bestemmingsplannen Groene Zoom  

Naar aanleiding van bij de gemeente Harderwijk ingediende zienswijzen ten aanzien van 

(voorontwerp)bestemmingsplannen Groene Zoom (randzone tussen Ermelo-’s Heerenloo en 

Harderwijk-Drielanden) heeft de gemeente deze plannen zodanig concreet toegelicht dat er geen 

reden bestaat om verder bezwaar te maken. De gemeente heeft te kennen gegeven dat (alternatieve) 

nestgelegenheid en foerageergebied van steenuil, kerkuil en boomvalk gespaard zullen blijven. 

Het betreft hier de bestemmingsplannen Bedrijvenpark Drielanden-Tonsel, Drielanden-Horlose 

Brink en Drielanden Leisure Kolbaanweg.  

Wat dit laatste plan betreft is tevens een steenuilencompensatiegebied gerealiseerd. Ten aanzien van 

het bestemmingsplan Drielanden-Horlose Brink heeft de gemeente toegezegd de NBW op de 

hoogte te zullen houden van de voortgang. 

 

Aanpassing crossbaan bij ’t Loo Oldebroek 

In verband met een voorgenomen aanpassing van bovengenoemde crossbaan wordt de kap van een 

aanzienlijk aantal bomen in het Natura 2000-gebied Veluwe overwogen. Daarom is Burgemeester 

en Wethouders van Oldebroek gevraagd of noodzakelijke toetsen Flora- en faunawet hebben 

plaatsgevonden naar het effect van een aanpassing op de instandhoudingdoelstellingen ten aanzien 

van onder andere verschillende broedvogelsoorten van dit gebied. 

 

        Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

       Tjalling van der Meer 
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Plantenwerkgroep  

 

In het plantenseizoen van 2012 hebben we de rozenfamilie bestudeerd. En we zijn veel wijzer 

geworden. We weten nu: 

-  dat de rozenfamilie (Rosaceae) een veelvormige familie is, waarbinnen veel fruitgewassen en 

siergewassen voorkomen. 

 
-  dat de geslachten Sorbaria- Sorbaria  (vooral bekend als tuinplant)  Spirea - Struikspirea, Aruncus 

(geitenbaard), Filipendula -Spirea (bijv. moerasspirea), Rubus-Braam, (braam, maar ook framboos), Rosa-

Roos  (zoals egelantier en hondsroos), Agrimonia- Agrimonie, Sanguisorba-Pimpernel, Geum-Nagelkruid, 

Potentilla-Ganzerik (bijvvoorbeeld zilverschoon en tormentil), Fragaria-Aardbei, Alchemilla-

Vrouwenmantel, Aphanes-Leeuwenklauw, Comarum ( comarum palustre- wateraardbei), Pyrus-Peer, Malus-

Appel, Sorbus-Lijsterbes, (waaronder ook meelbes), Amelanchier –Krentenboompje,  Aronia-Appelbes, 

Cotoneaster-Dwergmispel, Mespilus-Mispel, Crateagus-Meidoorn en Prunus-Prunus (waaronder ook 

laurierkers en sleedoorn) tot de rozenfamilie horen. 

 

-  dat het blad bij de kruiden vaak in een rozet staat. Het blad ook vaak verspreid is, dat wil zeggen een blad 

per knoop, waarbij je in meer dan twee stappen om de stengel heen moet, om weer bij dezelfde bladstand uit 

te komen. Het blad meestal gesteeld is. Het blad dikwijls samengesteld is. Aan de voet van de bladsteel zit 

dan een knop. Bij een deelblaadje zit deze niet. Het samengestelde blad valt  ook in zijn geheel af. Het blad 

ook wel onevengeveerd samengesteld is. Het is dan geveerd met een topblaadje. Dat het blad soms ook 

afgebroken geveerd is. Er zitten dan kleine paren deelblaadjes tussen  de grotere bladparen. Er  meestal 

steunblaadjes zijn, kleine blaadjes aan de voet van de bladsteel. De bladrand  bijna altijd ingesneden  is, 

meestal gezaagd, dat wil zeggen scherp van binnen en scherp van buiten. 

 

- dat de bloem regelmatig gevormd is, dat wil zeggen meerzijdig straalsgewijs symmetrisch. De bloem 

doorgaans tweeslachtig is; er dus en meeldraden en stampers aanwezig zijn. De bloem meestal vijftallig is, 

dat wil zeggen dat kelk en kroonblaadjes  uit 5 blaadjes bestaan. We meestal een brede komvormige 

bloembodem zien, met op de rand de bloembekleedselen en meeldraden. De bloemen vaak opvallend 

gekleurd zijn.  De meeldraden gewoonlijk in een 4-voudige krans staan,  dat betekent bij een  vijftallige 

bloem  vier keer vijf meeldraden. De  kelkbladen soms voorzien zijn van een kleinere bijkelk (kelkbladen 

vormen de buitenste krans van bladen, meestal qua kleur (groen) en vorm afwijkend van de kroon.  Er een tot 

veel stampers elk met een stijl (vrouwelijk geslachtorgaan) kunnen voorkomen, die vrij of vergroeid kunnen 

zijn en die soms ook met de bloembodem  vergroeid kunnen zijn.  De stijl  een onderdeel van de stamper is, 

dat de verbinding vormt tussen vruchtbeginsel en stempel. De stijlen  zelden vergroeid zijn. 

 

-dat rozen geen doornen maar stekels hebben. Stekels scherp uitgegroeide deeltjes van de steel zijn, die er 

makkelijk af te halen zijn. Dat doorns op een scherpe punt  uitgegroeide takjes zijn, die er niet makkelijk af 

te slaan zijn. 

 

-  dat de vrucht een dop-, steen-, bes- of een kokervrucht kan zijn. De pitjes op de aardbei de eigenlijke dop 

vruchtjes zijn, geplaatst op een schijnvrucht. Een schijnvrucht  een bloembodem is, die is uitgestulpt tot een 

kegel.  Een steenvrucht  een vlezige vrucht is, waarvan de kern, het eigenlijke zaad, hard en houtig is, 

bijvoorbeeld pruim. De braam een samengestelde steenvrucht is. Een besvrucht een vlezige, niet 

openspringende vrucht, met vele zaden  is, bijvoorbeeld lijsterbes. De pioen een kokervrucht heeft, dat wil 

zeggen een doosvrucht met een vruchtblad, dat langs een naad openspringt. 

 

De Leliefamilie: plantenwerkgroep thema 2013 

Zoals al aangekondigd in het Linnaeusklokje van het eerste kwartaal zal de Plantenwerkgroep zich 

richten op de leliefamilie. Het stukje dat ik hierover schreef is niet up to date en verdient een 

rectificatie. Hierop werd ik gelukkig gewezen door ons zeer gewaardeerde lid en grote 

plantenkenner Annemarie Kooistra. In de nieuwe Heukels 23
e
 editie van 2005, zijn wat de 

leliefamilie betreft, de nodige wijzigingen  doorgevoerd.  In dit overzicht geef ik de juiste orde en 

de daaronder vallende families en geslachten aan. Voor de bestudering van de plantenfamilies breid 
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Beste natuurliefhebbers, 

 

Toen ik ongeveer 17 jaar geleden wat meer vrije tijd kreeg besloten we helemaal opnieuw met de tuin te 

beginnen. Het werd toen een groot gazon met een heg van hazelaars als afscheiding tussen onze buren. 

De jaren hierna kwamen er diverse vijvers en moerasjes bij.  

Mijn interesse ging intussen steeds meer uit naar natuurlijke tuinen, heemplanten en de bijbehorende 

fauna. Het resultaat is nu een tuin geworden van ongeveer 1000 m² met heel veel soorten “wilde”planten 

waarvan er veel op de rode lijst voorkomen. Dit in verschillende biotopen met kikkers en salamanders als 

bewoners. 

Volgens mij sluit onze tuin heel mooi aan bij ons jaarthema “Natuur in tuin en op balkon”. 

Er groeiden afgelopen jaar onder andere: parnassia, eenbes, beenbreek, dwergvlas, betonie, heelkruid 

en vele andere soorten. 

Ik hoop dat mijn hobby ook voor een ander leuk, interessant of leerzaam kan zijn. 

Kom gerust eens kijken of u het met me eens bent. 

 

Met heel vriendelijke groet,                                                                                                 Nico v. d. Kraats 

Voorthuizerstraat 125    Putten 

0341-491593 
 

ik een en ander uit naar orden  en families die dicht bij elkaar liggen, volgens de indeling die in 

bovengenoemde Heukels gehanteerd wordt.  Een eerder nummer van een orde geeft aan, dat deze 

orde ook eerder is ontstaan.  

 
Orde  5: Dioscoreales. Hieronder valt: 1. Nartheciaceae- Beenbreekfamilie met het geslacht a.Narthecium , 

waarvan Narthecium  ossifragum –Beenbreek in Nederland voorkomt 

Orde 6: Liliales. Hieronder vallen de families: 1.Melanthiaceae - Eenbesfamilie met het geslacht a. Paris, 

waarvan paris quadrifolia –Eenbes  in Nederland voorkomt; 2.Liliaceae-Leliefamilie met de geslachten 

a.Tulipa-Tulp, b. Fritillaria-Kievitsbloem, c. Lilium-Lelie, d. Gagea-Geelster. Tot deze laatste vier 

geslachten behoren de bostulp,  de kievitsbloem , de roggelelie en div. soorten geelster; 3.Colchicaceae-

Herfsttijloosfamilie, met het geslacht a. Colchicum. Hiervan komt Colchicum Autumnale- Herfsttijloos in 

Nederland voor. 

Orde 7:Asparagales. Hieronder vallen de families: 1. Orchidaceae-Orchideeenfamilie met hieronder 18 

verschillende geslachten orchideeen, 2. Iridaceae-Lissenfamilie met de geslachten  a.Iris-Lis,  waaronder Iris 

Pseudacorus – Gele lis, b. Crocus-Krocus, waaronder Crocus tommasianus – boerenkrokus en  c. 

Sisyrinchium, 3. Asperagaceae-Aspergefamilie met de geslachten  a.Anthericum-Graslelie,b. Asperagus-

Asperge, c. Convallaria, d. Polygonatum-Salomonszegel, e. Maianthemum, f. Ornithogalum-Vogelmelk, g. 

Scilla-Sterhyacinth, h. Hyacinthoides, i. Hyacinthus, j. Chionodoxa-Sneeuwroem,k. Muscari-Druifhyacinth. 

Tot deze  geslachten behoren dus ook lelietjes van dalen, dalkruid, wilde hyacinth en blauw druifje, 4. 

Amaryllidaceae-Narcisfamilie met de geslachten a.Leucojum-Narcisklokje,  bv  Leucojum Aestivum- 

Zomerklokje, b.Galanthus-Sneeuwklokje, c. Narcissus-Narcis,5. Alliaceae-Lookfamilie met het geslacht a. 

Allium. Tot dit laatste geslacht horen bijv. Allium ursinium-Daslook en Allium Vineale-Kraailook. 

 

Vele van deze soorten heb ik in het vorige Linneausklokje voor het gemak maar tot de leliefamilie 

gerekend, wat volgens de nieuwste inzichten niet meer correct is. Voor dit plantenseizoen valt de 

aandacht op bovengenoemde families, geslachten en de daarbij behorende soorten. Het voordeel is 

dat de mogelijkheden om deze soorten te zien, te bekijken en te fotograferen vele malen groter zijn 

geworden. Zie ook Heukels, druk 23, pag. 98 t/m 127.  

In het kader van het jaarthema Natuur in de tuin gaan wij dit seizoen op woensdag 5 juni een tuin 

bekijken, zie hiervoor onder excursieprogramma in dit Linnaeusklokje. Hieronder voeg ik de email 

toe die ik ontving van Nico van de Kraats. 

Anne-Marie Fondse 
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Promotiewerkgroep 

 

De eerste promotieactiviteit aan het begin van het nieuwe jaar  is de 

bespreking tijdens de coördinatorenavond van aanpassingen van de 

Promotiehandleiding aan de actualiteit. De aanpassingen betreffen 

deze keer onder andere het vervallen van de publieksfunctie van 

“De Hortus”, een verwijzing in het promotiepakketje naar het 

Linnaeusklokje op de website waardoor geen promotieklokjes meer 

behoeven te worden gedrukt en de introductie van een visitekaartje 

dat naar de website van de afdeling verwijst. Ook de handleiding 

van het bestuur met betrekking tot de organisatie van de activiteiten 

in onze afdeling is hierin in verband met de persberichtgeving van 

daarvoor in aanmerking komende activiteiten verwerkt. De 

handleiding werd vervolgens door het bestuur vastgesteld en  door 

het landelijk bureau weer op de landelijke KNNV-website voor 

afdelingsbestuursleden geplaatst, zodat ook andere afdelingen 

hieruit wellicht promotie-ideeën op kunnen doen.  

Landelijk verscheen er een nieuwe promotiefolder in een geheel nieuw KNNV-jasje. Natuurlijk 

zullen we eerst de voorraad van de vorige folder op maken.  

In het jaarplan 2013 werd weer een tiental punten opgenomen om onder andere de 

promotieactiviteiten van onze afdeling te versterken. De komende periode zullen onze 

promotiematerialen die zijn opgeslagen op de zolder van “De Hortus” worden gesaneerd. Hier is 

nog veel materiaal uit vroegere afdelingstijden bij. Onze informatiepanelen zijn na de vorige 

restauratie van 10 jaar geleden in verband met verdroging van de lijm achter de stof weer aan een 

restauratie toe.  John Schuurman die al jaren  voor de technische promotieondersteuning zorgt, 

neemt dat weer op zich. 

Op dit moment van schrijven is alweer de eerste bijeenkomst gehouden in het kader van het 

ecologieproject 2013 voor leerlingen van Atheneum 5 van College Groevenbeek. Hieraan wordt 

ook dit jaar weer door onze afdeling meegewerkt. Het verslag van het project van vorig jaar is nog 

te lezen op de pagina Nieuws van onze website (http://www.knnv.nl/noordwestveluwe/nieuws.htm). 

Op zaterdag 1 juni zullen we weer met onze afdelingsstand deelnemen aan de natuur- en 

milieumarkt ter gelegenheid van het schaapscheerdersfeest bij de Ermelose schaapskooi. 

 

Tjalling van der Meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is altijd weer spannend om aan de vooravond van een nieuw vlinderseizoen te staan. We 

konden begin maart al een paar dagen dagvlinders spotten. Soorten als kleine vos en citroenvlinder 

werden door het hele land waargenomen. De nachtvlinders komen ook op gang. Kleine en grote 

                   Vlinderwerkgroep 

                                 30 jaar 

     

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe/nieuws.htm
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voorjaarsspanner zijn al volop te zien en zodra de wilgenkatjes gaan bloeien komen daar allerlei 

voorjaarsuilen bij. Om deze soorten waar te nemen kun je in het donker met een zaklamp op de 

katjes schijnen, waar deze uiltjes zich te goed doen aan de nectar.  

Van het voorjaar is het een kleine stap naar de zomer. Nieuwe soorten dienen zich dan aan en we 

hebben een gevarieerd excursieprogramma samengesteld om zoveel mogelijk verschillende soorten 

te gaan zien. Vier gebieden krijgen dit jaar een herkansing. Op het terrein van de voormalige 

generaal Winkelmankazerne willen we nu in de voorzomer gaan kijken. Vorig jaar werden we 

aangenaam verrast door dit pioniersgebied wat teruggegeven werd aan de natuur. En ook op de 

Wieden raken we niet uitgekeken. Hier komen zeker verschillende libellensoorten aan bod. We gaan 

nog eens extra kijken op de Ermelose hei om soorten bij te kunnen schrijven in het Gebiedenboek. 

Voor de nachtvlinders gaan we ook dit jaar inventariseren in de Natuurtuin van Harderwijk. Nu in 

september in het kader van de Nationale Nachtvlinder Nacht die dan landelijk gehouden wordt. 

We hopen op een mooi vlinderseizoen waarbij de libellen en andere insecten ook het bestuderen 

waard zijn. Kijk onder het excursieprogramma voor al onze activiteiten. Daarnaast ook het 

Gastenboek in de gaten houden. Het kan zomaar zijn dat we spontaan besluiten tot een vlinderuitje 

omdat ergens een bijzondere soort is gezien. 

Harm Werners en Betty Dekker  

Vogelwerkgroep 

 

Inventarisatie van nachtzwaluwen op de Ermelose heide 

Vorig jaar hebben we twee territoria van nachtzwaluwen vastgesteld op de Ermelose heide en twee 

op het Speulderveld/Houtdorperveld. Omdat bij de inventarisatie in 2007 (het jaar van de 

nachtzwaluw) op de Ermelose heide minstens vier territoria zijn geteld lijkt het zinvol dit gebied 

uitgebreider dan in 2012 te inventariseren. Zeker omdat dit heidegebied door veel omringende 

bossen en bosjes erg geschikt lijkt voor deze vogels. Om het hele gebied na te gaan gebruiken we 

fietsen zodat voor een groot deel het fietspad bereden kan worden. Om de paar honderd meter kan 

dan worden gestopt en geluisterd, eventueel met gebruik van nachtzwaluwgeluid van een recorder 

(dat ging vorige jaren uitstekend). Het zogenaamde territoriumfusiegebied voor deze vogels is zo’n  

500 meter. 

Het startpunt van de tochten is steeds de schaapskooi aan de Drieërweg ; bij regen en harde wind 

gaat de excursie niet door. Zie daarvoor het Gastenboek van de KNNV Noordwest-Veluwe.  

De data van de inventarisaties zijn: woensdagavonden 29 mei, 12 juni en 26 juni vanaf  22.30 uur 

tot uiterlijk 24.00 uur. Vertrek met fiets vanaf de schaapskooi. 

Hans Fondse 

 

INVENTARISATIEDAG ERMELOSE HEI VOOR ALLE KNNV-ERS 

 

In navolging van de vorig jaar gehouden inventarisatiedag op de Ermelose heide, organiseren wij 

ook dit jaar weer een dergelijke dag. De schijnwerpers staan daarvoor inmiddels gericht op 

zaterdag 8 juni. De voorbereidingen zijn eigenlijk nog maar net opgestart, dus heel veel definitiefs 

kunnen we nu nog niet vertellen.  

Toch willen we vast een tipje van de sluier oplichten. Het voorbereidingsteam heeft vastgesteld dat 

we nog lang niet zijn ‘uitgespeurd’ naar de leuke soorten planten en dieren die ongetwijfeld nog op 

de Ermelose heide rondlopen en voorkomen. Vorig jaar namen we met ruim 45 deelnemers, meer 

dan 200 dier- en plantensoorten waar, maar dat moeten er veel meer zijn. We hebben dan ook 

besloten om ons ook tijdens de inventarisatiedag in juni, opnieuw op dit gebied te richten. Het 

gemak van het gebruik van de Schaapskooi, heeft mede de doorslag gegeven voor deze keuze. 

Vorig jaar bleek dit een prima locatie om ons tussen de diverse activiteiten terug te trekken. De 

koffie en soep smaakten hier uitstekend en ook bij minder goed weer kunnen we hier prima allerlei 

wetenswaardigheden uitwisselen, foto’s bekijken en soorten determineren. Wel willen wij proberen 
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om dit jaar ook enkele uitstapjes te maken naar het Speulderveld. Dit betreft een iets zuidelijker 

gelegen meer ‘nat’ heidegebied, met naar verwachting veel nieuwe soorten. 

Natuurlijk proberen we andere activiteiten toe te voegen aan deze dag, zodat de indeling en opzet 

weer voor een gevarieerd aanbod zal zorgen. Ideeën zijn er al volop. Hadden we vorig jaar de bijen 

als centraal thema, dit jaar willen we proberen om kevers centraal te stellen. De zoektocht naar een 

specialist op dit gebied is in volle gang. Ook het speuren naar nachtvogels en in deze tijd van het 

jaar, broedvogels zal opnieuw invulling krijgen, zij het dat we nu voor sommige soorten een meer 

gebiedsdekkende inventarisatie voor ogen hebben. Ook het idee om zeer vroeg in de ochtend met 

een paar mensen enkele observatieposten te bemensen in een ultieme poging wild te spotten, heeft 

postgevat. Alle werkgroepen zijn of worden weer benaderd om dit jaar een bijdrage te leveren aan 

deze dag of aan het verzamelen van wetenswaardigheden van dit fraaie Ermelose gebied. Zo is de 

Fotografiewerkgroep gevraagd om tijdens deze dag aan de slag te gaan met macrofotografie. Het 

digitaal vastleggen van al dat kleine spul is al een hele kunst, maar hoe leuk kan het ook zijn om 

met elkaar daarna te onderzoeken wat voor plantje of diertje het nu eigenlijk betreft. Kortom het 

organiserende team zit al vol inspiratie. Wat ons betreft gaan we dit jaar van 200 naar 500 soorten.  

Doet u ook dit jaar weer mee? Reserveer nu dan vast 8 juni in uw agenda. We zullen u uitgebreid 

op de hoogte houden via het Gastenboek.  

Peter Pfaff 

     

STICHTING GROENNETWERK 
  

Op een maandagavond moet ik even naar Apeldoorn. Op de 

heenweg staan ongeveer ter hoogte van de oude stortplaats 

de Ullerberg, twee wilde zwijnen in de berm. Blijkbaar valt 

hier iets voor hen te halen. Het zijn twee zeugen, waaronder 

een bont exemplaar, wellicht nog een familielid van 

sneeuwwitje uit Vierhouten? Ik realiseer me weer dat je 

goed op moet passen op dit soort Veluwse wegen. Op de 

terugweg naar huis - een uurtje later - opnieuw een wild 

zwijn. Nu op de rotonde iets ten noorden van de vorige 

waarneming. Het is een grote zware keiler van toch gauw 

zo’n 90 kg. Als je die te laat ziet en op de motorkap krijgt, bedenk ik me, slaat je hart in de keel, 

heb je de nodige schade en wellicht zit je met een zwaar verwond beest in de berm. Sneu voor de 

automobilist, maar ook voor zo’n prachtig dier. Voor enkele jaren terug kon het voorkomen dat een 

zwaar verwond wild zwijn, ree of hert uren, geregeld zelfs langer dan een heel etmaal lag te 

creperen tot het een pijnlijke dood stierf. Tegenwoordig hoeft dat niet meer te gebeuren. De 

Stichting Groennetwerk, een samenwerkingsverband van en voor groene bijzonder 

opsporingsambtenaren (boswachters en faunabeheerders), heeft een bijzondere regeling in het leven 

geroepen om dergelijk onnodig dierenleed te voorkomen. Bij een wildaanrijding komt de melding 

gewoonlijk terecht bij de meldkamer van de politie. Van daaruit wordt één van de medewerkers van 

het Groennetwerk die op dat moment piketdienst draait opgepiept. Vaak gebeurt dat midden in de 

nacht, maar de medewerker gaat ongeacht het tijdstip direct naar de plaats van de aanrijding. Hier 

kijkt hij hoe het met de automobilist en met het dierlijk slachtoffer gesteld is en of hij hulp kan 

bieden. Hij heeft een speciale vergunning om de dieren te mogen vervoeren en om de veelal zwaar 

gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Is het gewonde dier gevlucht, dan zorgt de 

faunabeheerder er voor dat het gewonde dier wordt opgespoord. Dit wordt met behulp van een 

speciaal getrainde zweethond gedaan. De inzet van deze gecertificeerde hond is om te voorkomen 

dat een gewond dier dagen ligt te creperen in het bos. Het dode dier wordt vervolgens door de 

faunabeheerder afgevoerd. Op deze wijze wordt  

veel onnodig dierenleed voorkomen. 

Om de lezer van dit klokje een indruk te geven van het aantal wildaanrijdingen, heb ik het concept 
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jaarverslag over 2012 geraadpleegd. In heel Noord- en Oost Gelderland (het werkgebied van de 

Stichting Groennetwerk) gaat het om ruim 1800 genoteerde aanrijdingen met wild. Hierbij waren 

ruim 850 reeën, bijna 350 wilde zwijnen en 75 edelherten betrokken. Voor het overige ging het 

om ander diersoorten zoals das, damhert, vos, etcetera. U zult begrijpen dat hiervoor heel wat 

keren iemand uit zijn bed is gebeld om ter plaatse te komen.  

Maar die Stichting Groennetwerk doet nog veel meer. Zoals boven al is aangegeven is het een 

samenwerkingsverband van en voor groene bijzonder opsporingsambtenaren, afgekort boa’s. Naast 

de organisatie van de afhandeling van wildaanrijdingen ondersteunt de stichting de boa’s ook bij het 

noodzakelijke toezicht in onze natuurgebieden. U moet dan denken aan toezicht op het tegengaan 

van afvalstort, paddenstoelenplukken voor commerciële doeleinden, crossen, grove stroperij, 

overtredingen van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en faunawet en allerlei 

illegale praktijken in ons buitengebied. Het is helaas pure noodzaak om van tijd tot tijd hard op te 

treden om te voorkomen dat de kwaliteit van onze toch al schaarse natuur nog verder achteruitgaat 

en ons mooie landschap verrommelt. Sterker nog, nu ook op het natuurtoezicht bezuinigd wordt en 

omdat er om diverse redenen steeds minder boa’s zijn, zou dat er wel eens toe kunnen leiden dat 

onze natuurgebieden in een toenemende mate gebruikt gaan worden voor praktijken die daar niet 

thuis horen. Een heel slechte zaak, want die natuur en buitengebieden zijn mede bestemd om daar 

op een gepaste en vooral veilige manier van te kunnen genieten. Wij KNNVers weten dat als geen 

ander. Meer weten over de Stichting Groennetwerk? zie www.groennetwerk.nl 

 

Wat te doen bij het aanrijden van wild? 

 Bel direct de politie 0900 8844.  

 Rijd nooit door, dat is strafbaar 

 Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.  

 Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.  

 Wacht de komst van de politie of de faunabeheerder (rustig) af.  

          

De Stichting Groennetwerk (SGN) is de rechtspersoon van het Groennetwerk Noord-Veluwe, 

Apeldoorn en Achterhoek. Deze netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de politieregio 

Noord- en Oost-Gelderland, Koninklijke Marechaussee in Havelte en Apeldoorn, het Ministerie van 

Defensie, de groene buitengewoon opsporingsambtenaren (afgekort BOA), flora- en 

faunabeheerders van onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. 

Ook zijn hier bij aangesloten de gemeenten, provincies Gelderland en Flevoland en particuliere 

terreineigenaren in dit deel van Gelderland.  

Peter Pfaff  (KNNVer en bestuurslid Stichting Groennetwerk) 

 

Onderstaand een drietal verhandelingen van de hand van Ellen Smal in het kader van het 

Jaarthema: Natuur in tuinen en op balkons 

          

JAARTHEMA: NATUUR IN DE TUIN 

 

In de eerste Natura (pagina 16) van dit jaar staat een artikel over 

fluisterzang bij vogels. Aansluitend bij het jaarthema kan ik het niet 

nalaten om mijn verbeelding te laten werken als ik lees dat er het 

nodige aan onderzoek is gedaan om er achter te komen waarom 

bijvoorbeeld de merels in mijn tuin soms fluisteren in plaats van luid 

en duidelijk rond te bazuinen dat ze heer en meester zijn. Aha. Ik heb 

http://www.groennetwerk.nl/
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zelf ooit onderzocht dat je als je de aandacht wilt trekken, bijvoorbeeld als je voor een klas niet 

bijster geïnteresseerde pubers staat, beter kan fluisteren dan schreeuwen. Men vond onder andere 

dat fluisterzang meer divers is dan ver-dragende zang. En nu komt het. De onderzoekers merkten 

dat in de broedtijd de mannetjes agressief reageerden op de fluisterzang van hun rivalen, en wel 

speciaal als hun wijfje vruchtbaar was. Die geniepige fluisteraars waren bezig de vrouwtjes te 

verleiden! Ik moet bekennen dat ik onze tuinmerels nog niet heb horen fluisteren, maar dat kan aan 

mijn waarnemingsvermogen liggen. Fluisteren die verleiders dan melodieuzer dan de mannetjes die 

dachten hun wijfje te hebben veroverd maar nu moeten aanzien dat de merelvrouwtjesfluisteraars 

hun geliefden bedwelmen met hun zang? Vragen, vragen. Deze lente hoop ik dichter bij de 

antwoorden te komen door nog beter op te letten wat er zich in mijn tuin aan tragedies afspeelt.  

In de Trouw van 21 februari gaat Koos Dijksterhuis in op een ander fenomeen dat je dicht bij huis 

kunt tegenkomen. Alweer iets dat me tot nu toe is ontgaan. Deze keer beschrijft hij het liefdesleven 

van de heggenmus, die voor zijn geliefde romantisch een zacht deuntje neuriet dat voor mensen 

alleen van dichtbij hoorbaar is. Dat is het goede nieuws. Maar dan schrijft hij: ‘Qua partnerkeuze 

zijn heggenmussen ruimdenkend, ze gaan vreemd bij het leven. Als een mannetje zijn vrouwtje een 

paar minuten uit het oog verliest, plukt hij met zijn puntsnaveltje (!) eerst haar achterste leeg. Dat 

doet hij voorzichtig, het ziet er bijna liefdevol uit.’  

Ja ja. Met liefde heeft het niks te maken, meneer leegt haar, want je weet maar nooit wat de 

buurman er in heeft achter gelaten…weg romantiek. Koos eindigt het stukje dan weer poëtisch, de 

zang van de heggenmus klinkt ‘als een liedje van zilverpapier’. U begrijpt, vanaf nu ben ik niet 

meer uit mijn tuin weg te slaan, met al die fluisterende merels en neuriënde heggenmussen in de 

heg. 

Ellen Smal 

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  

 

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik verbaas me vaak over de onderwerpen 

die wetenschappelijk onderzoekers iedere keer weer verzinnen om zich eens 

fijn mee bezig te houden. Deze keer lees ik over vroegrijpe stadsmerels en 

de onbedoelde gevolgen van kunstlicht. Omdat onze tuinen en balkons 

meestal ook ’s nachts deels verlicht blijven door straatlantaarns en 

tuinverlichting ben ik toch wel benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Er wordt gemeld 

dat hongerige vleermuizen gebaat zijn bij een brandende straatlantaarn om nachtvlinders en motten 

te verschalken. Om diezelfde reden zouden de motten graag zien dat het ‘s nachts donker blijft. Tja, 

de één zijn dood… 

Even verderop lees ik dat grote stadsmerels wat seksuele ontwikkeling betreft hun soortgenoten in 

de natuur te vlug af zijn. Ze beginnen onder invloed van het lamplicht een uur vroeger te zingen en 

ze zingen ook al vroeger in het jaar. De voortplantingsorganen komen zelfs eerder in ontwikkeling. 

Onderzoeker Spoelstra ziet in het onderzoek een bevestiging dat de grote stadsmerel en de 

natuurmerel uit elkaar groeien.  

Mijn verbeelding komt op gang, hebben we het hier over twee heel nieuwe vogelsoorten? Een grote 

stadsmerel, is die groter dan de merel die we allemaal dachten te kennen? Of is het een merel die 

zich alleen thuis voelt in de habitat van een grote stad? En hoe zit het dan met de dorpsmerels, die 

straten en tuinen worden toch ook verlicht? Een natuurmerel lijkt me ook iets bijzonders. Hoe zie je 

dat hij natuurlijk is? Onderaan het stukje staat serieus: ‘Misschien zien we wel het begin van het 

ontstaan van twee nieuwe soorten.’ Zie je, ik had wel gelijk toen ik begon te vermoeden dat het hier 

om twee soorten gaat. Maar dat zou ook kunnen betekenen dat we straks twee soorten koolmezen 

krijgen. Verwarrend hoor. Trouwens, het is ook verwarrend dat een echte bos-vogel als de vlaamse 

gaai steeds vaker in de tuin te vinden is. Net als de ekster en de kauw wordt die door sommige van 

mijn vrienden niet erg gewaardeerd omdat het om een echte rover gaat. Echte stadsmensen zijn het, 

die niet willen weten hoe wreed de natuur kan zijn. In onze ogen dan. Stel je voor dat alle eitjes van 
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de kikkers en de padden die wij zo trouw overzetten in het voorjaar zouden uitgroeien tot 

geslachtsrijpe mannetjes en vrouwtjes. Binnen een paar jaar zouden we glibberend over die lijfjes 

over straat gaan. Ik heb eens een film gezien waarin dat het beeld was. Heel eng. En tijdens een 

vogelcursus van de KNNV over vogels werden we er op gewezen dat we op dezelfde manier om 

zouden komen in de zangvogels als die niet binnen de perken werden gehouden door die 

zogenaamde rovers, die bovendien daarmee hun jongen willen grootbrengen, wat is daar op tegen? 

Waar ik wel op tegen ben is als de kat van de buren ‘mijn’ vogels belaagt, volgevreten als hij is. 

Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik wil maar zeggen: wetenschappelijk onderzoek kan tot 

verwarring leiden. Of dat nou de bedoeling is? 

 

ROZENGEUR 
 

In het kader van de tuin en het balkon een stukje over rozen. Nou zijn rozen bij uitstek de planten 

die niet direct in mijn gedachten komen als we het over heemtuinen of natuurlijke tuinen hebben, 

maar dan denk ik aan de lastpakken die allerlei ziektes krijgen als ze niet precies staan op de plek 

die ze zelf hadden uitgezocht, of als je ze niet precies de juiste mest in de juiste hoeveelheden 

aanlevert. Die rozen bedoel ik niet, maar er zijn exemplaren die wel in een natuurlijke tuin passen 

en bovendien minder moeilijk in de omgang zijn. In het lentenummer van ‘Onze Eigen Tuin’, een 

aanbevelenswaardig tuinblad waarin ook aandacht wordt besteed aan natuur in de tuin (Brian 

Kabbes) staan allerlei wetenswaardigheden over rozen. Ook wordt er reclame gemaakt voor ‘de 

Heliant’, een wilde plantenkwekerij, en ‘de Cruydthoek’ voor wilde plantenzaden.  

Brian Kabbes schrijft over de subtiele schoonheid van wilde rozen. Er zijn in de natuur 100 tot 300 

wilde soorten, dat aantal hangt af van de manier waarop je ze wilt indelen. In plaats van te spreken 

over de hondsroos, de rosa canina, kun je die soort ook onderverdelen in de schijnhondsroos, de 

wigbladige roos en de beklierde heggenroos. Heerlijke woorden voor een woordenliefhebber als 

ik, maar voor de gemiddelde natuurliefhebber niet echt een onderscheid waar je iets mee kunt. 

Brain noemt onder andere twee rozen die het in de tuin prachtig doen: de buitenlandse rosa 

platyacantha uit Kyrgyzstan, geelbloeiend en bestand tegen temperaturen beneden de 30 graden! 

Rijke bloei en mooie bottels. Er staat niet bij of de Nederlandse kwekers deze schoonheid al in huis 

hebben gehaald. Dan noem ik nog de rosa moyesii die de mooiste en rijkste botteldracht heeft die je 

je maar kunt voorstellen. De rosa glauca tenslotte heeft een bijzondere kleur bladloof, blauwgrijs, 

en mooie langwerpige botteltjes. Makkelijk en 

gezond, en dat bedoel ik nou, daar houd ik van. 

In Zeeuws-Vlaanderen, in IJzendijke, vinden we ‘De 

Bierkreek’, Nederlands enige biologische 

rozenkwekerij. Hans van Hage zwaait daar de scepter 

en hij levert rozen in potten waarop een aantal 

belagers van plaaginsecten (ook al zo’n heerlijk 

woord) aanwezig is. In een mooi verhaal legt hij uit 

dat het gaat om een bewust gestimuleerd biologisch 

evenwicht. Dat is precies wat wij in onze tuinen ook 

willen bereiken dacht ik zo. Hij biedt allerlei soorten 

rozen aan, dus als je gaat voor de grootbloemige 

soorten kun je daar ook terecht. Zelf vind ik de geur 

één van de belangrijkste aspecten van een roos. De 

wilde rosa rugosa is dan een goede keus, bovendien 

trekken de bottels groenlingen (foto: Harm Werners) aan. Ik hoop dat ik u met mijn pleidooi voor 

rozen in de tuin op een idee heb gebracht; zelf sta ik te popelen om een of twee van deze 

exemplaren te bemachtigen. Kleine tuin, grote aspiraties… 

 

Ellen Smal 
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Agaatvlinder :(foto Betty 

Dekker) 

LITENATUUR                 Hebban olla vogala nestas……… 

   

Natuur uit de literatuur 
 

Hieronder een visie over geleedpotigen, zoals Harm Werners die aantrof in de bestseller De 

schaduw van de wind van de Spaanse auteur Carlos Ruiz Zafón. 

 

….Hij voelde verering voor muggen en insecten in het algemeen. Hij bewonderde hun discipline, 

hun kracht en organisatie. Bij hen bestond geen gelanterfanter, geen oneerbiedigheid, geen 

sodomie of rassendiscriminatie. Zijn lievelingsspecies waren de spinachtigen, met hun zeldzame 

kunde om een strik te spannen waarin ze met oneindig geduld wachtten op hun prooien die vroeg of 

laat bezweken, uit stomheid of nalatigheid. Naar zijn oordeel had de burgermaatschappij veel te 

leren van insecten…. 

 

    OPMERKER  

 
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

 

EEN MERKWAARDIG FENOMEEN ONTRAFELD 

 

Wonderlijke waarnemingen laten zich soms pas achteraf verklaren. Zo 

verging het mij met het zien van nachtvlinders op pijpenstrootje. Met 

Martin Scheper ga ik regelmatig op pad om in onze omgeving met 

behulp van laken en lamp nachtvlinders te inventariseren. Zo 

bezochten we in 2012 onder andere heidebiotopen op de Stakenberg en 

het Kootwijkerzand.  Als in de nazomer de hei tot bloei komt willen we 

tijdens rustige perioden wanneer er op het laken weinig valt te beleven 

nog wel eens met onze zaklampen de hei over struinen. Nachtvlinders doen zich maar al te graag 

tegoed aan heidenectar. Een aantal keren viel het ons echter op, dat er regelmatig nachtvlinders op 

pijpenstrootje zaten. Vooral de fraaie agaatvlinder uit de uilenfamilie bleek hier een uitgesproken 

voorkeur voor aan de dag te leggen. We vonden het een merkwaardig fenomeen want wat zouden 

deze grassen -in tegenstelling tot de bloeiende hei- de vlinders te bieden hebben? Als op een 

presenteerblaadje aangedragen werd deze vraag beantwoord toen het februarinummer (1/2013) van 

het tijdschrift Vlinders in de bus gleed. Volgens een hierin opgenomen artikel blijken Vlaamse 

onderzoekers op de Turnhoutse Hoogmoerheide hetzelfde verschijnsel te hebben waargenomen. De 

oplossing van het vraagstuk ligt niet bij de plant zelf, maar bij een schimmel. Pijpenstrootje wordt 

geparasiteerd door zakjeszwammen, die bekend staan onder de naam moederkoren. Er is zelfs een 

soort, het pijpenstrootjesmoederkoren (Claviceps microcephala), die zich op deze grassoort heeft 

gespecialiseerd. De banaanvormige grijze aanhangseltjes van het moederkoren bovenin de plant zijn 

(overdag) gemakkelijk te vinden.        

Het zijn echter niet de “banaantjes” waar de vlinders door aangetrokken worden. Deze zwammetjes 

hebben een interessante leefwijze. Ze kunnen zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk 

voortplanten. In het eerste geval groeien op de inmiddels afgevallen banaantjes minuscule 

zwammetjes, die zich op de voor paddenstoelen gebruikelijke wijze door middel van sporen 

voortplanten. In het tweede geval zet de schimmel op de bloeiwijze van de gastheer een zacht wit 

weefsel af. Dit weefsel produceert een suikerrijke honingdauwachtige substantie waarin zich sporen 

bevinden. Die sporen worden verspreid door foeragerende insecten. Een ingewikkeld verhaal, maar 
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De banaanvormige verschijningsvorm van het Pijpenstrootjesmoederkoren (foto: Annemarie Kooistra) 

op deze manier kunnen onder andere nachtvlinders niet alleen hun buikje vullen, maar ook een 

bijdrage leveren aan de verspreiding van deze parasiet. Een mooi voorbeeld hoe complex de relaties 

in de natuur kunnen zijn. In elk geval is voor mij een merkwaardig fenomeen ontrafeld.  

 

Harm Werners 

 

LINK MET DE NATUUR WWW.WWW.WWW.

   
Tips voor interessante websites 
 

Er bestaat een site, door het radio- en televisieprogramma Vroege Vogels in het leven geroepen, 

waarop je je gratis kunt abonneren. Het heet: vroegevogels.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl. 

Interessant omdat er allerlei wetenswaardigheden in staan, ook seizoensgebonden, en ook verhalen 

over tuinreservaten. Deze keer gaat het bijvoorbeeld over voorjaarsuiltjes die je kunt lokken met 

een mooie natuurlijke tuin, en de glanzend bruine cocons van de ligusterpijlstaart die je kunt 

aantreffen als je nu een schep in de grond steekt. En er wordt een pleidooi gehouden om nog even 

door te gaan met het voeren van vogels. Deze site wordt aanbevolen door Ellen Smal. 

VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 september 2013 

 

Liefhebbers van sneeuw hebben deze winter hun hart kunnen ophalen. De keuze voor een 

sneeuwrijke voorplaat van het vorige Linnaeusklokje was dus een schot in de roos. Spannend hoe de 

natuur zich gaat gedragen na deze lange winter en extreme vrieskou in maart. Omdat elk jaar weer 

anders is blijft natuurbeleving en -studie immer boeiend. Een uitgebreid en gevarieerd 

activiteitenaanbod maakt het mogelijk de komende tijd veel met de KNNV op pad te gaan. 

Misschien vindt dit ook z’n weerslag in het volgende nummer van ons afdelingsblad. De mailbox 

staat open om uw bijdragen te ontvangen. Het KNNV-jaarthema natuur in tuin en op balkon vormt 

voor Ellen Smal een onuitputtelijke inspiratiebron. Naast haar beschouwingen in dit nummer 

hebben we nog een aantal artikelen in portefeuille waarin ze elke KNNV-er met een tuin uitnodigt 

hier een natuurreservaat van te maken. Deze aanbevelingen houdt u van ons tegoed en worden 

opgenomen in een volgend nummer. 

 

mailto:vroegevogels.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl
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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 Natuurgegevens    Lex Groenwold  a.w.groenewold@hetnet.nl   561741 

    Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@zonnet.nl   254538 

    Nico Hoogteyling niebrie@solcon.nl    554461 

    Peter Pfaff  p.pfaff38@gmail.com 

 

 

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  

 
April       Mei     
  6 IJsselexcursie (o.a. Fortmond)     6 bestuursvergadering 

13 excursie Hierdense Poort    17 nachtvlinderinventarisatie Ermelose hei 

18 plantenexcursie landgoed Middachten  23 plantenexcursie landgoed Tongeren 

20 praktijksessie fotowerkgroep    25 libellen- en vlinderexcursie de Wieden 

23 fotografiewerkgroepavond    28 fotografiewerkgroepavond 

27 excursie Vreugderijkerwaard   29 inventarisatie nachtzwaluwen Ermelose hei

    

Juni       Juli      
  5 excursie wilde plantentuin Putten      6 plantenexcursie de Leemputten   

  8 inventarisatiedag Ermelose hei/Houtdorperveld       7 vlinderexcursie Weerterbos    

12 inventarisatie nachtzwaluwen Ermelose hei   14 plantenexcursie duinen van Egmond 

15 vogelexcursie Zwarte Water      25 plantenexcursie landgoed Den Treek 

21 vogelexcursie Ermelose hei  

22 plantenexcursie Drentse Aa     September 

24 bestuursvergadering             5 wandeling natuurpad Gerven 

25 praktijksessie fotowerkgroep        6 Nationale Nachtvlindernacht Harderwijk   

26 inventarisatie nachtzwaluwen Ermelose hei      7 praktijksessie fotowerkgroep  

29 vlinderexcursie Elspeter hei       15 dagexcursie Hoge Veluwe 

  21 mossenexcursie 

  24 fotografiewerkgroepavond 

Augustus        29 slakkenexcursie Wilgenreservaat  

  1 vlinderexcursie Ermelose hei         

10 vlinderexcursie Meijendel         

19 bestuursvergadering        

24 plantenexcursie Dwingelerveld 

31 vogelexcursie Wieringen       

   

                 


