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Contributie:    leden € 26  huisgenootleden € 13,50       jeugdleden € 19   

 

IBAN:   NL64 INGB 0005 4540 51 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 

 

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

 

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

 

    

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 

 

 

MET UW KNNV IN DE WOLKEN:   klik op Skydrive en snuffel eens rond in het ledenarchief! 
 

 

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:  Haas in wintersfeer  (foto: Harm Werners) 

mailto:john.smal@planet.nl
mailto:info@noordwestveluwe.knnv.nl
http://sdrv.ms/1cnONQi
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Bekijk het Linnaeusklokje in kleur op de website knnv.nl/noordwestveluwe 

VAN DE BESTUURSTAFEL    

 

Voor u ligt alweer het eerste Linnaeusklokje van het nieuwe jaar en ik wil u 

dan ook namens het bestuur een goed jaar toe wensen, waarin veel ruimte 

zal zijn voor het genieten in en van de natuur. 

Jaarthema 2013: Natuur  in je tuin:  Onze  kerstboom staat al een paar jaar 

niet meer in de kamer, maar buiten op het terras, vol met rode  ballen en 

lichtjes. We hebben er  vanuit de kamer en keuken een mooi zicht op en als 

het gesneeuwd heeft is het werkelijk een prachtig “plaatje”.  Na de 

jaarwisseling  gaan alle ballen en lichtjes eruit en vervang ik ze door 

vetbolletjes, zaadnetjes en pindaslingers en dan is het opnieuw feest en een drukte van belang. Veel 

koolmeesjes, pimpelmezen en vinken. Soms vliegen ze van de kerstboom naar de pindakaaspot 

(waar ook de eekhoorn zich regelmatig laat zien). Zo 

genieten wij lang van onze kerstboom  en kunnen de 

“natuur in onze tuin” een handje helpen. Komend jaar is 

het thema: Groen in stad en dorp, plantsoen en 

groenstrook.  Misschien heeft u ook een leuk idee  hoe  

we dit onder de aandacht kunnen brengen. We horen het 

graag. 

Zoals al vermeld heb ik de ledenadministratie van John 

Smal overgenomen. Hoewel het aantal leden landelijk 

(helaas) wat achteruit loopt, mogen wij ons verheugen in 

een stabiel blijvend aantal. Het is voor ons heel 

inspirerend om u waar voor uw geld te geven, door ook in het komende jaar weer veel  activiteiten 

te organiseren en u via het Linnaeusklokje en de (e-mail)reminders op de hoogte te houden van wat 

zich binnen de vereniging afspeelt.   

 

Afgelopen jaar heeft de Fotografiewerkgroep Camera Natura  zich voorbereid op de 

fototentoonstelling: de Hierdense beek …. een plaatje. Nu is het zover dat deze foto’s bezichtigd 

kunnen worden. Op woensdag 8 januari wordt de tentoonstelling geopend door de wethouder, de 

heer Nederveen,  in het gemeentehuis van Ermelo. Daarna  verhuist de tentoonstelling nog  naar het 

gemeentehuis in Harderwijk en het SBB bezoekerscentrum in Nunspeet. Hiermee  laat de 

Fotografiewerkgroep niet alleen met trots iets zien van eigen werk in een mooi natuurgebied, maar  

zet ook onze vereniging in de schijnwerpers. 

 

Na 2 jaar lid te zijn van de vereniging, 1 jaar  coördinator van de Fotografiewerkgroep en bijna 1 

jaar bestuurslid, zit de KNNV al aardig in m’n bloed. Overal om mij heen zie ik veel  gebeuren. 

Vanaf deze plek  wil ik dan ook alle werkgroepleden en anderen die zich –ook weer  in het 

afgelopen jaar-  ingezet hebben voor de KNNV, bedanken.  

Ria Thijs 

 

 

 

 

Welkom nieuwe leden 

 

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

 

Dhr. R.J. Egberts, Lindenlaan  4, Harderwijk 

Dhr. T.A.T. van Huijstee, Eendenparkweg 9-30, Ermelo 

Dhr. E. Prins, Jan van Vuurenstraat 7, Nunspeet 
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IN MEMORIAM 
 

Op 26 oktober 2013 is Peter Wisserhof op 75 jarige leeftijd overleden. 

Omdat hij gedurende de laatste jaren van zijn leven ten gevolge van een ongeval 

niet meer aan de KNNV-activiteiten kon deelnemen zal voor velen van ons zijn 

naam niet meer zo bekend voorkomen. Toch is hij via het Linnaeusklokje altijd 

bij onze afdeling betrokken geweest.   

Na zijn pensionering werd Peter actief lid van onze KNNV-afdeling waarbij hij 

vaak deelnam aan excursies. Zoals bijvoorbeeld aan een fietsexcursie over het 

voormalig eiland Wieringen waarbij hij belangstelling had voor alles wat de 

natuur te bieden heeft: vogels, vlinders, planten en landschappen. Ook zette hij 

zich in als coördinator van de Werkgroep Landschapsbeheer waar hij onder andere actief is geweest 

voor de toenmalige actie “bomen voor koeien”.  

Voor deze gezonde, krachtige man was het dan ook een ramp dat hij negen jaar geleden door een 

ongelukkige val in huis een hoge dwarslaesie opliep. Door dit ongeluk was hij vrijwel geheel 

verlamd en moest door zijn echtgenote Marijke en zorgverleners geholpen worden.  

Wij wensen Marijke bij dit verlies veel sterkte toe. 

Hans Fondse 

 

 

 

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.  

 

 
 

   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 
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Nieuwe redactieleden gevraagd 

 

Omdat de huidige redactie van het Linnaeusklokje heeft besloten er met ingang van 

1 januari 2015 een punt achter te zetten is het bestuur op zoek naar nieuwe enthousiaste 

 leden, die het stokje willen overnemen. 

 Wie (eerst) meer wil weten over de inhoudelijke kant van het redactiewerk kan zich    

 uiteraard wenden tot Betty Dekker of Harm Werners. Zij gaan er van uit, dat kandidaten  

 het komende jaar al vast een kijkje achter de schermen nemen en betrokken worden bij   

 het samenstellen van de komende Linnaeusklokjes.  

 Geïnteresseerd? Laat dit even weten aan de secretaris, Volkert Bakker, 0341-424293 of 

  secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl  

 

                 
 

 

 
 

Het Linnaeusklokje 

 

 

In april start een cursus Nachtvlinders 
 

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

de nachtvlinders. De cursus bestaat uit 2 lesavonden en een 

excursie. Bovendien wordt er een boekje over nachtvlinders 

bijgeleverd. In dit boekje komen 43 nachtvlinders aan bod en 11 

soorten rupsen. Er zit een handige uitklapkaart bij waarop deze 

soorten staan afgebeeld. 

De cursus is als volgt ingedeeld. 

 

 Dinsdagavond 8 april is de 1
e
 lesavond. Start om 20.00 uur 

in Het Pakhuis 

 Dinsdagavond 22 april is de 2
e
 lesavond. Start om 20.00 

uur in Het Pakhuis 

 Vrijdagavond 16 mei is de excursie. De locatie wordt op 

de 2
e
 lesavond bekend gemaakt. 

 

De cursusleiders zijn Betty Dekker en Harm Werners. 

 

De kosten voor deze cursus zijn € 10,00 voor KNNV leden en € 15,00 voor niet leden. 

 

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

 

mailto:secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl
mailto:cursus@noordwestveluwe.knnv.nl
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DE LEDENENQUÊTE 
 

In een vereniging is altijd een hoop werk te doen. Binnen het bestuur van de KNNV waren we van 

mening, dat we onvoldoende mensen kenden die we zouden kunnen benaderen om bepaalde 

functies te vervullen of taken uit te voeren. Bovendien wilden we de enquête uit 2001 (Quo Vadis) 

herhalen, om daarmee de wensen en opvattingen van onze leden te kunnen inventariseren en voor 

zover nodig het beleid en de activiteiten daarop aan te passen. Vandaar dat we begin 2013 weer een 

enquête onder al onze leden hebben gehouden. De leden van wie wij een e-mailadres hadden 

ontvingen het vragenformulier digitaal. De overige leden ontvingen de vragenlijst op papier. De 

respons viel ons wat tegen, maar uit vergelijking met ons bekende gegevens achten we de resultaten 

toch representatief.  

In het vragenformulier hebben we onder andere gebruik gemaakt van zogenoemde ‘Likert-

statements’. Dat zijn uitspraken waarbij de respondent kan kiezen uit ‘geheel mee eens’ tot en met 

‘geheel mee oneens’. Hier een paar voorbeelden met de antwoorden in percentages (1 = geheel mee 

eens, 2 = enigszins mee eens, 3 = noch eens, noch oneens, 4 = enigszins mee oneens, 5 = geheel 

mee oneens): 

 

 

 

 1 2 3 4 5 tot. 

Ik ben mede lid van de KNNV, omdat de sfeer er altijd 

bijzonder prettig is 

41 31 21 5 2 100 

Mijn leven is langzamerhand zo druk, dat ik steeds 

minder tijd heb om mee te doen aan KNNV-activiteiten 
16 25 24 15 20 100 

Die KNNV-excursies hier in de buurt heb ik nu allemaal 

wel gezien 

3 3 11 24 58 100 

Excursies, verder weg dan 40 kilometer, zijn voor mij te 

ver 

14 14 26 14 32 100 

Tijdens excursies van de KNNV wordt er tegenwoordig 

zoveel gepraat dat ik wel erg van de natuur word 

afgeleid 

3 19 41 23 14 100 

Ik kijk voor de laatste excursie-informatie altijd even op 

het Gastenboek 

37 9 13 9 33 100 

 

 

Waarom is men lid van de KNNV? De redenen natuurbeleving (‘samen genieten van de schoonheid 

van de natuur’) en natuurstudie eindigen hier praktisch gelijk (met respectievelijk 39% en 36%), 

gevolgd door ‘natuurbescherming’ (25%). 

Driekwart van de respondenten kan in principe ook op werkdagen aan excursies deel nemen. Het 

ligt voor de hand, dat de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand hierbij een rol speelt (zie hieronder). 

Evenals bij onze vorige enquête blijkt in onze communicatie naar de leden het Linnaeusklokje 

uiterst belangrijk: tachtig procent van de respondenten leest dit blad altijd ‘helemaal’ of ‘meestal 

praktisch helemaal’. Daarnaast wordt echter ook onze website zeer regelmatig geraadpleegd: 63% 

bezoekt de website minstens één keer per maand, een kwart zelfs drie keer of vaker per maand. 

Kennelijk zijn daarnaast voor onze leden de maandelijkse reminder en het Gastenboek belangrijke 

bronnen voor het plannen van de eigen KNNV-activiteiten.  

 

Interessant – en tot nu toe onbekend – is de leeftijdsverdeling van de respondenten. Wij gaan er van 

uit dat die globaal ook voor ons ledenbestand geldt. De percentages zijn afgerond. De ‘nul’ in de 

leeftijdsklasse ‘80+’ betekent dus niet dat we geen leden van 80 jaar of ouder zouden hebben.  
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KNNV-excursie 

 

(foto: Dick Dooyewaard) 

                                           

 

 

 

 

We zaten niet naar complimenten te vissen, maar op de open vraag ‘Onze KNNV zou veel meer 

……’ kregen we een flink aantal bemoedigende reacties: vooral zo doorgaan; ik zou niet weten wat, 

ze doen al zo veel; tevreden mogen zijn!; ik vind dat ze het erg goed doen.; onze afdeling doet al 

heel veel, zeer goed! 

Daar zijn we uiteraard blij mee. Maar belangrijker voor ons zijn uiteraard de suggesties die men 

doet voor verbetering of nieuwe activiteiten. Die hebben we gelukkig ook in ruime mate ontvangen. 

Uiteraard gaan we die gebruiken. Maar daarover een andere keer. Het volledige rapport zal 

binnenkort in te zien zijn op Skydrive, maar ook ‘op papier’ aan te vragen zijn. Enkele exemplaren 

zullen ook op de jaarvergadering beschikbaar zijn. 

John Smal 
 

HUISKAMERBIJEENKOMST 

 
Ook dit jaar houden we de huiskamerbijeenkomst  van de Vlinderwerkgroep bij Marjo 

Klaarenbeek. We zijn blij dat ze opnieuw haar huiskamer beschikbaar stelt om ons de gelegenheid 

te geven ons te verdiepen in de wereld van de insecten en vlinders in het bijzonder. Daartoe kan 

iedereen meegebrachte foto’s op een USB-stick inbrengen. We maken namelijk gebruik van de 

beamer van onze afdeling. Ook zonder meegebrachte foto’s is iedereen van harte welkom deze 

interessante avond in informele sfeer mee te maken. Deze activiteit begint donderdagavond 13 

februari om 20.00 uur dus bij Marjo, Bachdreef 9 in Harderwijk. 

 

LEZINGEN 
           

 
 

DE KLAPEKSTER – MOORDENAAR OF OVERLEVINGSKUNSTENAAR 

 

Woensdagavond 22 januari  geeft Paul van der Poel een 

lezing over de klapekster. 

Paul is al jaren actief onderzoeker van de klapekster, 

vooral in het Gooi, maar de laatste jaren ook samen met 

zijn vrouw Loes op de heidegebieden rond Ermelo. In 

november waren zij te gast in het programma 'Vroege 

Vogels' om over hun ervaringen te vertellen.  

Na een korte introductie waarom de soort de spreker 

fascineert, worden de veldkenmerken van deze (grootste) 

klauwier behandeld en wordt ingegaan op de plaats van de 

klapekster in het vogelrijk. Daarna wordt een vergelijking 

Leeftijdsklasse % 

t/m 40 1 

41 t/m 50 11 

51 t/m 60 23 

61 t/m 70 45 

71 t/m 80 20 

81+ 0 
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gemaakt met roofvogels, gevolgd door een stuk over het voedsel, de manier waarop het voedsel 

verkregen en behandeld wordt, en waar de vogel zich bij voorkeur ophoudt. Vervolgens wordt 

ingegaan op de vele namen waaronder de klapekster bekend is en hoe hij de valkenvangers vroeger 

van pas kwam. Ook zullen resultaten gepresenteerd worden uit onderzoeken in de winterperiode in 

het Gooi op de Tafelbergheide, gevolgd door belevenissen bij de twee klapeksters die deze 

winterperiode op de Ermelose heide vertoeven. Als de tijd het toelaat volgt iets over observaties bij 

een nest dat in 2011 in Polen geobserveerd werd. De lezing begint om 20.00 uur in het Pakhuis, 

Molenaarsplein 24, Ermelo. 

 

Let op de op deze lezing aansluitende excursie op zaterdag 25 januari (zie het 

excursieprogramma). 
 

 

BLIK OP DE BRENNE (FRANKRIJK), HET LAUWERSMEER EN COSTA 

RICA 
 

Ook dit jaar weer  een “Blik op ………” en 

opnieuw een combinatie van  kampeeractiviteiten 

van de AKC en een reisactiviteit van de ARC van 

de KNNV. De Algemene Kampeer Commissie 

van de KNNV organiseerde in 2013 16 

kampeervakanties, onder andere in de Brenne in 

Frankrijk en in het Lauwersmeergebied.  Onze 

leden Volkert en Marja Bakker behoorden tot de 

deelnemers.  

De Brenne is een relatief onbekend gebied in het 

stroomgebied van de Loire. Onbekend althans bij 

de meeste Nederlanders. Maar niet onbekend bij 

de mensen die regelmatig meegaan met de kampeervakanties van de KNNV. Bijna iedereen is dan 

wel eens naar de Brenne geweest. En terecht. Het blijkt een schitterend gebied te zijn met erg veel 

meertjes, veel vogels en planten. Bijna vlak bovendien, dus je kunt er heerlijk fietsen. Toen ze er 

aan kwamen op 27 april was het ’s nachts nog maar net boven nul. Dat is in een tentje beslist niet 

warm, maar ’s ochtends gewekt worden door de nachtegaal naast je tent vergoedt heel veel. 

In het najaar hebben ze er toch nog maar een weekje Lauwersmeer aan toegevoegd. Het was een 

mooie nazomer en een week in dit prachtige natuurgebied is zo om. Ook hier weer veel gefietst, 

veel gezien en van de gezelligheid en kennis van zo’n 24 andere KNNV’ers genoten. 

De Algemene Reis Commissie van de KNNV organiseerde als één van de 12 reizen in 2012 in 

december een reis naar Costa Rica.  Onze leden Tjalling en Ellen van der Meer namen deel aan 

deze reis. 

De natuur op Costa Rica is overweldigend en behoort voor wat betreft de hoeveelheid soorten 

planten en dieren tot de rijkste gebieden van de wereld. Die rijkdom komt door de zes verschillende 

klimaatgebieden met voor ieder gebied een eigen wel heel kleurrijke flora en fauna. Costa Rica 

heeft onder andere regen- en nevelwouden. Er zijn rokende vulkanen, pruttelende modderputten en 

stranden waar jonge schildpadden hun weg na het uitkomen van 

de eieren  naar open zee vinden. Ze lopen daarbij het risico door 

een wachtende zwarte havik verschalkt te worden.  

Tijdens de reis werden verschillende klimaatgebieden bezocht. Er 

werd genoten van de overweldigende natuur tijdens onder andere 

enkele boottochten. Daarbij de warmte in het droge gebied en de 

enorme regenbuien in het klamme tropisch regenwoud, waarna je 

met veel moeite je spulletjes weer droog kreeg. 
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Nieuwsgierig geworden naar de natuurrijke belevenissen van onze leden in de Brenne, het 

Lauwersmeergebied en Costa Rica? Ellen, Marja, Tjalling en Volkert brengen op dinsdagavond 11 

februari om 20.00 uur verslag uit  in  het Pakhuis, Molenaarsplein 24 (naast de molen) in Ermelo. 

Het Pakhuis is (zie pagina 4 van het Linnaeusklokje) rolstoelvriendelijk.  

 

 

NATUUR IN VOOR- EN ACHTERTUIN 
    

Op woensdag 26 februari  geeft Hein van Bohemen een lezing 

over de betekenis voor plant en dier van voor- en achtertuin in 

steden en dorpen.  

Van Bohemen zal ingaan op de aspecten water, bodem, lucht, 

planten en dieren in tuinen. Verteld wordt welke maatregelen 

genomen kunnen worden om de effecten van verstening te 

voorkomen en te verzachten. Dit zal een inspiratiebron bieden 

voor het zichtbaar en beleefbaar maken van water, voor de aanleg van moerasjes en drink- en 

badderplaatsen voor vogels. Getoond wordt hoe groene daken en groene gevels, op, aan en rond de 

woning de (be)leefbaarheid van de eigen omgeving, zowel voor planten, dieren als mensen kunnen 

vergroten. De presentatie omvat naast theorie vooral veel praktische voorbeelden hoe voor- en 

achtertuin klimaatbestendig en leefbaar ingericht en beheerd kunnen worden. Ook zullen 

voorbeelden getoond worden van bijdragen van kunstenaars op het gebied van ecologie en 

natuureducatie.  

Hein van Bohemen is lid van de KNNV en werkte bij de Natuurbeschermingsraad, Rijkswaterstaat 

en de Technische Universiteit Delft. Zijn interesse en kennis liggen op het terrein van de ecologie, 

landschapsecologie en eco-engineering, het verbinden van techniek en natuur ten voordele van 

zowel de mens als de natuur. 

De lezing begint om 20.00 uur in het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo. De zaal is open vanaf 

19.30 uur. In verband met het aantal plaatsen is vooraf aanmelden gewenst. Dit kan per email:  

dick.dooyewaard@gmail.com of door te bellen naar 0341 254538. Aan leden van de KNNV wordt 

een bijdrage van € 1,50 gevraagd (niet-leden € 2,50). 
 

 

 

 
 
      
       
 

 
 

 

LEZING OVER TEKEN EN DE ZIEKTE VAN LYME, zéér aanbevolen! 

 

Op donderdag 20 maart  wordt door de bovenstaande 

regionale natuurverenigingen een gezamenlijke 

voorlichtingsavond georganiseerd over teken en de ziekte 

van Lyme. 

Helaas hebben velen van ons, door onze meer dan 

gemiddelde belangstelling voor de natuur, er slechte 

ervaringen mee opgedaan. De hoogste tijd om als 

mailto:dick.dooyewaard@gmail.com


 10 

natuurverenigingen de handen ineen te slaan en over dit onderwerp een goede voorlichtingsavond te 

organiseren.  

De avond zal worden verzorgd door Heleen Hutinga van de Nederlandse vereniging voor 

Lymepatiënten. Zij zat lange tijd in het bestuur van deze 

vereniging. Vele aspecten met betrekking tot Lyme en 

teken komen aan bod. Vooral de preventie en hoe je kunt 

voorkomen dat je wordt gebeten en je de teek het best kunt 

verwijderen als hij je toch te pakken heeft. Ook wordt 

verteld hoe de bacterie zijn werk doet. Er zullen deze 

avond diverse brochures worden aangeboden, ook zijn er 

teekverwijderaars verkrijgbaar. 

Wij bevelen deze avond van harte bij u aan. 

De toegang is natuurlijk gratis en mocht u mensen in uw kennissenkring hebben die ook 

belangstellend zijn, neem hen dan gerust mee.  

 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats:  Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo 

 

Georganiseerd door: IVN-afdeling  Nijkerk, IVN-afdeling Noordwest-Veluwe, 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en KNNV-afdeling Noordwest-Veluwe 

 

 

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 4 januari 2014 

           

Nieuwjaarswandeling 

 

Vertrek: 9.00 uur Harderwijk, 9.15 uur Ermelo en 9.30 uur Putten, 

parkeerplaats Chinees restaurant de Muur, Oude Rijksweg 2  

 

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

 

In het vorige nummer van het Linnaeusklokje heeft u de aankondiging van de Nieuwjaarswandeling 

reeds kunnen lezen. Hier volgt nog wat nadere informatie over dit gebeuren. De lengte van de 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:avanpeursem@hetnet.nl
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Het witte puntje 

in het midden 

van de foto is 

een eitje van de 

sleedoornpage 

     → 

wandeling is ongeveer 14 kilometer, maar wie dit te ver vindt kan halverwege op eigen 

gelegenheid weer terug naar het startpunt. Zo rond lunchtijd is er een horecagelegenheid waar we 

wat kunnen gebruiken en om als dat echt nodig is, weer een beetje warm te worden. We lopen deze 

keer door een wat meer bosrijke omgeving. In de buurt van het eindpunt is een gezellig cafeetje, 

waar degene die vindt dat hij of zij dit wel verdient heeft, nog iets kan drinken. Aangelijnde  honden 

mogen ook mee. Deze Nieuwjaarswandeling wordt geleid door Ton van Peursum. 
 

Zondag 19 januari  
 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

 

Vertrek:  13.15 uur Ermelo, 13.30 uur Harderwijk en circa 13.45 uur Nulde (parkeerplaats) 

 

Wanneer in de winter het Randmeer niet is bevroren dan is de zogenaamde delta van de 

Schuitenbeek een uitmuntend gebied voor overwinterende watervogels om te verblijven. Eenden als 

smienten en wintertalingen zijn er dan altijd te zien; vaak zijn grote aantallen wulpen in het 

ondiepe water aanwezig. Ook kolganzen, brandganzen en Canadese  ganzen zijn massaal op de 

weilanden. In deze tijd zijn ook vaak ruziënde hazen te zien. Excursieleider is Hans Fondse. 

Bij storm of regen gaat deze excursie niet door. 

 

Zaterdag 25 januari  

 

Klapeksterexcursie Ermelose heide 

 

Vertrek:  9.30 Harderwijk, 9.45 uur Ermelo en start: 10.00 uur 

vanaf de Schaapskooi 

 

 

Aansluitend op de lezing van 22 januari gaan we onder leiding van Paul van der Poel op zoek naar 

de klapeksters die hun winterkwartier op de Ermelose heide hebben. Hopelijk zijn er ook 

interessante prooien aanwezig, die door de klapekster zijn gespietst of geklemd. Afhankelijk van 

de weersomstandigheden kunnen dat driehoornmestkevers, vroeg wakkere reptielen, muisachtigen 

of zelfs kleine vogels zijn. Garanties kunnen nooit gegeven worden natuurlijk! Uiteraard kijken we 

niet alleen uit naar de klapeksters, maar letten we ook op de andere fauna.  

 

Zaterdag 8 februari 

       

Sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk 

Start 13.30 uur Transferium Nunspeet 

   

 

Ook dit jaar willen we weer vlindereitjes zoeken van de sleedoornpage. Omdat in februari de 

struiken nog geen blad hebben, steken de piepkleine ronde witte eitjes mooi af tegen het donkere 

hout van de sleedoorns. De sleedoornpage is een dagvlinder, die laat in de zomer vliegt, maar die 

zich niet gemakkelijk laat zien. Aan de hand van de eitjes kunnen we toch een indruk krijgen waar 

de vlinder gevlogen heeft. In Nunspeet wordt deze soort nog ieder jaar gesignaleerd. Vandaar dat 

we gaan kijken in de bijentuin en langs het Randmeer. 

Tip: Neem vooral een loep mee! 
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Hou voor de weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten. Bij sneeuw kunnen we deze 

zoektocht namelijk niet door laten gaan omdat de eitjes dan onvindbaar zijn. 

De zoektocht wordt geleid door Betty Dekker en Harm Werners.  

 

Zondag 16 februari       

 

Excursie naar landgoed Stoutenburg bij Leusden 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk  

 

Opgave voor donderdagavond 13 februari bij Anne-Marie 

Fondse, jmfondse@gmail.com of  0341 557276 

 

 

Landgoed Stoutenburg bezit een lange historie, die al in 1259 begint bij Willem van Amersfoort, die 

hier een kasteel opricht. Het dient om de grens tussen het gebied van de graaf van Gelre en de 

bisschop van Utrecht te beschermen. We zien een park in Engelse landschapsstijl met lanen en een 

grote vijver. Op het landgoed bloeien sneeuwklokjes. Ook staan er twee zeer oude zomereiken, 

Adam en Eva genaamd. In het koetshuis van het huidige kasteel is een informatiecentrum ingericht. 

De lengte van de wandeling is ongeveer 5 kilometer. Deze excursie wordt geleid door Anne-Marie 

Fondse. 

                     

 

Zaterdag 22 februari   
                                                                                    
Vogelexcursie naar De Putten van Petten                   

 

Vertrek:  8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk 

 

Opgave uiterlijk 20 februari bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com 

of  0341 557276 

 

jan van gent (foto: Harm Werners) 

 

De aankomsttijd bij strandpaviljoen Struin te Camperduin  zal om ongeveer tien uur (de 

openingstijd) zijn. De afstand bedraagt circa 125 kilometer. 

Het is inmiddels al meer dan tien jaar geleden dat we een vogelexcursie in de winter hebben 

georganiseerd naar De Putten bij de Hondsbossche Zeewering tussen Camperduin en Petten. 

Het eerste stoppunt is bij de parkeerplaats langs de Westerduinweg direct bij het Strandpaviljoen 

Struin. Daarvandaan kunnen we vanaf de duintop genieten van zicht over zee en mogelijk van jan 

van genten en zeehonden; in elk geval van koffie.  

Hierna rijden we langs de zeedijk waar we regelmatig stoppen en over de zeewering kijken langs de 

strekdammen in zee en landinwaarts over de Putten, waarna we wat smalle landweggetjes nemen 

langs de Abtskolk en door de Pettemerpolder. Hier worden vaak wadvogels als wulpen, bonte 

strandlopers en mogelijk al kluten gezien. In de polder zijn altijd veel ganzen (ook wel 

dwergganzen) en roofvogels (slechtvalk en kiekendief) te zien.  

Tenslotte komen we weer bij de parkeerplaatsen bij Camperduin waar in de struiken bij de duinen 

vaak kleine vogels worden  gezien.  

We gaan terug om een uur of vier en deze excursie wordt geleid door Hans Fondse. 

Bij gevaarlijke rijomstandigheden (sneeuw of gladheid) of erg slechte weersverwachtingen (storm 

of regen) gaat de excursie niet door.  

mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:jmfondse@gmail.com
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Woensdag 12 maart  
 

Wandeling in en rond Leuvenum 

 

Vertrek: 13.30 uur tegelijkertijd vanuit Harderwijk en Ermelo 

 

We ontmoeten elkaar vervolgens aan het begin van de 

Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg  en rijden verder naar het 

startpunt van de wandeling. 

  

‘Het bos waar edelherten soms mensensporen zien…..’ 
Een van de mooiste bossen in onze omgeving is ongetwijfeld dat 

van landgoed Leuvenum. In de driehoek  Zwarte Boer-Staverden-

Stakenberg kun je nog verdwalen, zelden kom je er iemand tegen. 

Een prachtig gevarieerd bos- en heidegebied met veel  edelherten, 

reeën en andere zoogdieren. De bospaden zijn omzoomd met gras, 

en  de heidevelden zijn opmerkelijk schoon. 

 

De sfeer doet een beetje denken  die van de Kroondomeinen maar dan in het klein. We maken er 

een lekkere wandeling en ik weet zeker dat u er nog een keer terug zult keren. De wandeling wordt 

begeleid door Dick Dooyewaard en is ongeveer 6 kilometer lang.  

 

 

Zaterdag 22 maart         

 

Excursie naar beken in de buurt van kasteel Cannenburgh bij Vaassen 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur  Harderwijk 

 

Opgave vóór donderdagavond 20 maart bij Anne-Marie Fondse, 

jmfondse@gmail.com of 0341 557276 

 

Kasteel Cannenburgh (ooit behorend aan de Gelderse veldheer Maarten 

van Rossem) staat in een betrekkelijk gave historische omgeving. De oude 

parkaanleg en molenbeken zijn nog in het landschap te zien. Al in de 15
e
 eeuw is er bij 

Cannenburgh sprake van een watermolen en een bos genaamd Vogelhegge. Het stelsel van 

molenbeken werd al tussen 1660 en 1700 aangelegd. In de buurt liggen de Smallertse en de 

Nijmolensche beek, waar we, als daar tijd voor is, ook nog kunnen kijken.  We hopen op de eerste 

vroege voorjaarsflora. Deze excursie wordt geleid door Anne-Marie Fondse. 

 

Zaterdag 5 april  
 

Weidevogelexcursie; Polder Eemland:  te 

voet  van Eembrugge naar Eemdijk 

 

Vertrek: 8.15 uur Ermelo en 8.30 uur 

Harderwijk 

 

 

Opgave uiterlijk 3 april bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of  0341 557276 

mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:jmfondse@gmail.com
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We parkeren in de plaats Eembrugge bij de A1 en lopen over het voetpad van de dijk naast de Eem 

richting Eemdijk waar we met het veer oversteken naar de westelijke oever van de Eem (denk aan 

de kosten) om terug te lopen naar Eembrugge. Deze excursie duurt een hele dag. De uiterwaarden 

van de Eem en de Eempolder zijn beroemd vanwege de broedende weidevogels. We hopen vanaf de 

dijk dan ook veel kieviten, grutto’s en tureluurs (foto: Harm Werners) te zien. Wanneer het regent 

kunnen we ‘s morgens de weidevogels gaan bekijken vanuit de auto in de Putterpolder en de 

Arkemheenpolder. De excursieleider is Hans Fondse.  

 

 

Vooraankondiging 
 

Zaterdag 12 april: Dagexcursie Schiermonnikoog 

  

Vertrek: 06.30 uur Ermelo en 06.45 uur Harderwijk 

 

Opgave vóór 5 april bij Tjalling van der Meer, tjalling.ellen@caiway.nl, 0341 420199 

 

Meer informatie op de website www.knnv.nl/noordwestveluwe  en in het volgende Linnaeusklokje. 

De excursie naar Schiermonnikoog van 16 november 2013 kon door mistomstandigheden helaas 

niet doorgaan en is daarom uitgesteld naar bovenstaande datum. 

 

 

WERKGROEPEN     
 

Fotografiewerkgroep Camera Natura 

 

We hebben de laatste avond van dit jaar er op zitten en we kunnen terugkijken op een mooi en 

intensief jaar. Het programma t/m juni is al weer ingevuld. Op onze vaste avonden (zie hiervoor de 

agenda op de achterzijde van dit Linnaeusklokje, redactie) hebben we onder andere natuurfotografen 

uitgenodigd die ons de kneepjes van het vak zullen vertellen over compositie, licht /belichting en de 

camera-instellingen die hiervoor nodig zijn.  Dit alles doen we naar aanleiding van een opdracht  en 

een oefening  in de praktijk. Het is natuurlijk een groot verschil of je een compactcamera hebt of 

een digitale camera met verschillende lenzen.  Voor iedereen geldt echter dat je het beste uit jezelf 

en uit je camera wilt halen. Je raakt nooit uitgeleerd. Ook willen we aandacht besteden aan 

zwart/wit fotografie.  Dat vraagt om een heel andere manier van kijken en fotograferen. Het wordt 

niet veel gedaan, toch kan dit ook heel mooie beelden opleveren. 

Naast de vaste avonden, gaan we  in 2014  meer buiten fotograferen en wel  1x  per maand. We 

zoeken gebieden op die op dat moment de moeite waard zijn .  

Het bestuur gaat akkoord met een  nieuwe website voor de Fotografiewerkgroep, waar we onze 

foto’s kunnen presenteren.  Het is de bedoeling dat dit met ingang van 1 maart online komt, met een 

proef van een jaar. In het volgende Linnaeusklokje komt hierover meer informatie. 

Al met al, een programma waar we weer naar uit kunnen kijken. 

Marjo Klaarenbeek en Ria Thijs 

 

 

De tentoonstelling “de Hierdense beek ….. een plaatje” is vanaf januari te bezichtigen (zie ook 

pagina 3 van dit Linnaeusklokje, redactie). Er wordt geëxposeerd in Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. U 

wordt via de reminder hierover nader geïnformeerd. 
 

mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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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. 

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. 

 

 

mailto:fotoboek@noordwestveluwe.knnv.nl
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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 

natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omgeving van de  afgelopen periode.  

. 

Over een aantal punten uit vorige Linnaeusklokjes zijn nog geen verdere ontwikkelingen te melden. 

Het betreft de ingediende zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (Hierden), 

het ingediende beroep bij de Raad van State in verband met laagvliegen militaire helikopters 

Veluwerandmeren, de renovatie DroomPark Bad Hoophuizen, de aanpassing van de crossbaan bij ’t 

Loo Oldebroek en de  landelijke structuurvisie “Wind op land”.  

 

Randmeren 

Waterfront Harderwijk 

Op 21 november 2011 werd met de gemeente Harderwijk het “Waterfrontconvenant” gesloten 

waarin onder andere het realiseren van een 100-tal broedvoorzieningen voor zwaluwen (gier- en 

huiszwaluwen) is opgenomen aan/in te bouwen woningen in het Waterfront. 

Inmiddels is  een verdere stap gezet nu de eerste woningbouw in het verschiet ligt. Op 19 september 

2013 werd van de projectleiding van de gemeente Harderwijk een tekening ontvangen van de eerste 

10 nestvoorzieningen in verschillende daken van een deel van de eerste 46 woningen op het 

Zuidereiland. Het geheel van de circa 100 voorzieningen zal over 770 woningen worden verspreid. 

In de positieve reactie hierop van de zijde van de NBW is nogmaals de aandacht gevestigd op de in 

de destijds gehouden presentatie van de NBW opgenomen eisen om te voorkomen dat de te treffen 

voorzieningen achteraf niet of niet voldoende effectief blijken te zijn. 

 

Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunning Veluwerandmeren. 

Behalve het in het vorige Linnaeusklokje al gememoreerde gesprek, heeft er inmiddels een tweede 

gesprek plaats gevonden tussen het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV, voorheen 

IIVR), onze werkgroep en Vogelbescherming Nederland (VBN) om tot een compromis te komen. 

Tot nu toe echter helaas zonder het gewenste resultaat. In verband hiermee  wordt vastgehouden aan 

de inmiddels ingediende zienswijzen betreffende voorgenomen verdiepingen in het Wolderwijd. Het 

gaat hier om een verdieping in verband met zandwinning ten behoeve van het Tulpeiland nabij 

Zeewolde, een verdieping ten behoeve van de recreatievaargeul Strandeiland Harderwijk en een 

verdieping in verband met verleggen van de vaargeul. Deze verdiepingen hebben een nadelig effect 

op de instandhoudingsdoelstelling Natura 2000 van kleine zwaan, brilduiker en tafeleend. 

 

Zandwinning Veluwemeer bij Elburg 

Door de provincie Flevoland is inmiddels bevestigd dat het zandwinningsproject bij Elburg (de kom 

van Admiraal van Kinsbergen) niet goed is opgeleverd. De zandwinner is aangeschreven om één en 

ander in orde te maken conform de verleende vergunning, waarna controle zal plaatsvinden. Is de 

situatie dan niet in overeenstemming met de verleende natuurbeschermingswetvergunning dan volgt 

ingebrekestelling. Een termijn waarbinnen één en ander moet gebeuren is niet bekend. De NBW 

blijft de ontwikkelingen volgen. 
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Aanvraag NBW-vergunning kitesurflocatie Veluwe Strandbad 

Op verzoek van de Provincie Flevoland is een zienswijze ingediend naar aanleiding van een 

vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet voor een kitesurfzone nabij Veluwe Strandbad in de 

omgeving van Elburg. Het aanwijzen van een gedoogzone voor de zomerperiode in deze omgeving 

staat, gezien de korte afstand tot de oever van de Korte Waarden, naar onze mening op gespannen 

voet met onder andere de herstelopgave voor roerdomp en grote karekiet waarvoor dit een 

belangrijk gebied is. Verder wordt door optredende verstoringeffecten de bescherming van de 

natuurwaarden en daarmee de instandhoudingsdoelstellingen in dit deel van het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren geweld aan gedaan. Het betreft hier onder andere een rustzone van onvoldoende 

omvang voor eendachtigen. Redenen voldoende om in onze zienswijze aan te geven dat de 

gevraagde vergunning dient te worden geweigerd. Op 9 september werd de vergunning toch 

verleend. Hiertegen werd een bezwaarschrift ingediend omdat er  niet is tegemoet gekomen aan de 

argumenten van de ingediende zienswijze.  

In de zienswijze hebben wij tevens aandacht geschonken aan de veelvuldige overtredingen, in het 

bijzonder in de zomer en in het najaar, van het kitesurfverbod op onder andere het Veluwemeer met 

verstoringen tot gevolg.  

Meldingen van overtredingen worden door de NBW geregistreerd. Deze zijn helaas maar afkomstig 

van enkele personen. Omdat dergelijke meldingen in de toekomst een steeds belangrijkere rol zullen 

spelen bij het indienen van zienswijzen en onze pogingen verstoringen door kitesurfers tegen te 

gaan met handhavingverzoeken, vragen we onze leden om  kitesurfen buiten de kitesurfzone Strand 

Horst aan ons te melden via e-mail tjalling.ellen@caiway.nl. 
 

Veluwe 
Voor ontwerp bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom  

Van de gemeente Harderwijk werd een reactie ontvangen op onze zienswijze op het voorontwerp-

bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom. Het ging hier in het bijzonder om de consequenties  

van het bestemmingsplan voor in dit gebied levende dassen. 

Er zal een compensatiegebied voor de das worden 

gerealiseerd met mogelijkheden voor de bouw van 

een dassenhoofdburcht ten zuiden van de huidige 

locatie van de dassenfamilie. De daadwerkelijke 

uitvoering van dit compensatieplan is afhankelijk 

van de gebiedsontwikkeling van Drielanden-west. 

De dassencompensatie is echter niet vrijblijvend, 

omdat deze onderdeel uitmaakt van de door het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie op 26 oktober 2012 verleende ontheffing 

Flora- en faunawet. Aangegeven werd onder andere 

verder dat in het plangebied het landschap versterkt zal worden door “rode” ontwikkelingen 

(bebouwing) te compenseren met de vorming van een natuurpark met een afwisseling van grasland 

voor beweiding, kavelrandbeplantingen, ruigten en bosjes. 

 

Bedrijventerrein De Glinde Elburg 

In het vorige Linnaeusklokje is aandacht geschonken aan gestelde vragen  aan de gemeente Elburg 

betreffende  de noodzakelijkheid van een steenuilencompensatieplan bij de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein De Glinde in Doornspijk. De gemeente heeft laten weten alsnog een Natuurplan op 

te zullen laten stellen voor wat betreft eventuele compensatie-eisen (foerageergebied en 

nestgelegenheid). De uitkomst hiervan zal worden afgewacht. Overigens stagneert de planvorming 

van het bedrijventerrein door ingediende bezwaren van omwonenden. Bij brief van 6 november 

mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
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heeft de gemeente Elburg laten weten dat de gemeenteraad naar verwachting op 16 december een 

besluit zal nemen. 

 

Verdrogingsbestrijding Bloemkampen en Hierdense Beek 

Al vele jaren staat dit onderwerp op de agenda. De ontwikkelingen lopen iedere keer weer 

vertraging op. Nadat van de zijde van het waterschap op 7 november 2012 tijdens een veldbezoek 

aan de monding van de Hierdense beek in het kader van rietherstel was toegezegd dat de NBW bij 

de te nemen maatregelen zou worden betrokken, bleef het lange tijd stil. Inmiddels is 

Natuurmonumenten in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe bezig met de 

planvorming. Toegezegd is dat het betreffende plandocument binnen niet al te lange tijd aan de 

NBW zal worden toegezonden. 

 

Reclameborden langs Rijksweg A28 

Naar aanleiding van het verzoek aan de gemeente Putten van 21 juni om handhavend op te treden 

tegen opnieuw in de weilanden langs de A28 geplaatste reclameborden heeft de gemeente  bij brief 

van 30 september laten weten dat handhavingprocedures zijn gestart. De betreffende reclameborden 

zijn inmiddels verwijderd. 

 

Overige zaken 

Naar aanleiding van de melding door een lid van de 

KNNV/VBW eind juni over de wijze van maaibeheer heeft de 

gemeente Harderwijk aangegeven dat gewerkt wordt met een 

bermbeheersplan dat door een Ecogroenadviesbureau  is 

opgesteld. In dit plan zijn de ecologisch kansrijke bermen 

beschreven naar maximaal te bereiken resultaat op 

vegetatiegebied. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van 

de kennis van Arie Koster, (stads)ecoloog en expert op het 

gebied van bijvriendelijke inrichting van openbaar groen. 

Voor wat betreft het in toenemende mate kitesurfen vanaf de strandjes werd een concepttekst 

ingediend voor de gemeentelijke voorlichtingspagina. Deze werd vervolgens opgenomen in het 

weekblad Het Kontakt van 20 november 2013. 

Mocht de gemeente overgaan tot het plaatsen van informatieborden bij de strandjes dan zal het 

kitesurfverbod met een verwijzing naar de kitesurfzone Strand Horst worden opgenomen. 

Tenslotte is aangegeven dat het steenuilencompensatiegebied aan de Fokko Kortlanglaan per 

vergissing in 2012 geheel is gemaaid, maar dat ingaande 2013 jaarlijks gefaseerd zal worden 

gemaaid, dat wil zeggen dat jaarlijks een derde gedeelte niet wordt gemaaid.  

 

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 

Paddenwerkgroep  

 
De amfibieënoverzetactie van 2013 heeft door de langdurige en koude winter van dat jaar ongeveer 

veertien dagen langer geduurd dan gemiddeld. De afzetting heeft gestaan van 1 maart tot en met 19 

april. De aantallen overgezette dieren staan in het jaarverslag in dit Linnaeusklokje. Door 

verschillende medewerkers is gevraagd naar het aantal dood gevonden amfibieën, maar vanwege 

het gevaar om de weg op te gaan om deze te tellen (en te verwijderen!) lijkt het niet verstandig om 

dit werk precies te doen. 

De plaatsing van de afzetting is dit jaar op donderdag 20 februari vanaf  9.30 uur langs de Jhr. 

Dr. Sandbergweg, net voorbij restaurant de Zwarte Boer. Medewerkers worden uitgenodigd om 

weer hun bijdrage te leveren aan deze levensreddende afzetting. Voor koffie en koek wordt 

gezorgd; het meenemen van een spade en/of hark is zeer gewenst. De amfibieënoverzet is elk jaar 
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een eerste echte voorjaarsactiviteit van onze KNNV- afdeling en gaat meestal gepaard met mooi 

lenteweer! 

Hans Fondse en Henk Oliedam  

Plantenwerkgroep  

 
Zoals ieder jaar staat binnen de Plantenwerkgroep weer een plantenfamilie centraal. Na de 

ranonkelfamilie, de rozenfamilie en families, dicht bij de leliefamilie is er voor het seizoen 2014 

gekozen voor de kruisbloemenfamilie (brassicaceae of crucifereae). Binnen deze familie komen veel 

gewone, maar ook bijzondere soorten voor. Bovendien zijn de milieus waarin ze voorkomen zeer 

uiteenlopend. Dit betekent meer aandacht voor gewone soorten en aandacht voor biotoop. Ook zijn 

veel soorten binnen deze familie goede insectenlokkers. Om wat voorbeelden te noemen: diverse 

soorten  kers, zoals witte en gele waterkers en diverse soorten raket, maar ook look- zonder- look 

en pinksterbloem (oranjetipje). Bij de verschillende milieus valt onder andere te denken aan 

kwelzones (bittere veldkers), muren (muurbloem),  dijken (steenraket), brakke en zoute milieus 

(deens lepelblad), akkers (koolzaad en mosterd), strand (zeekool).  Ook een zeldzaamheid als 

hongerbloempje behoort tot deze familie. Kortom mogelijkheden genoeg om een boeiend 

programma samen te stellen afwisselend dichtbij en wat verder weg. 

 

Promotiewerkgroep 
 

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

daarmee ook het afgelopen kwartaal al samengevat. In het jaarplan 2014 is weer een aantal  

promotieonderwerpen opgenomen. Hiervan kan te zijner tijd kennis worden genomen op de 

jaarplanpagina van onze website. 

Voor standactiviteiten moeten we weer wachten tot het voorjaar.  

Aan standbemensing is geen gebrek. Op het antwoord op de vraag in 

de enquête of men een bijdrage aan onze afdeling wilde leveren gaf 

een aantal leden aan bereid te zijn om onze stand bij activiteiten te 

bemensen. Met de al bekende namen resulteerde dit in een lijstje van 

twaalf personen.  

Op dit moment van schrijven was in samenwerking met het Filmhuis 

Harderwijk een promotie-excursie op 14 december 2013 Blik op de 

Nieuwe Wildernis in voorbereiding voor belangstellende bezoekers 

aan de film De Nieuwe Wildernis in Het Filmhuis op 8 en 10 

december 2013. Tijdens deze voorstellingen waren ook de 

informatiepanelen van onze afdeling aanwezig in de Catharinakapel, 

de locatie van Het Filmhuis, met daarbij informatiemateriaal voor de 

filmbezoekers over onze afdeling. 

Ander verheugend nieuws is dat op het verzoek aan het bestuur van 

De Hortus om een mogelijkheid om onze standmaterialen op de 

nieuwe locatie aan de Melis Stokelaan onder te brengen positief is geantwoord. De materialen zijn 

de afgelopen maanden na de sluiting van de locatie Academiestraat van De Hortus voor nood op 

verschillende plaatsen ondergebracht en zullen begin januari worden overgebracht. 

 

Tjalling van der Meer 

Vlinderwerkgroep 
 

De seizoenstart met op zaterdag 8 februari een zoektocht naar eitjes van de sleedoornpage, 

gevolgd door de huiskamerbijeenkomst begint traditie te worden. We leggen wat de eierspeurtocht 
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betreft dit keer het accent op de sleedoornrijke omgeving van het Veluwemeer en de bijentuin in 

Nunspeet. Zie voor verdere bijzonderheden het excursieprogramma.  

De huiskamerbijeenkomst, die vorig jaar ongelukkigerwijs midden in de voorjaarsvakantie was 

gepland, gaan we nu houden op donderdag 13 februari. Marjo Klaarenbeek was zo vriendelijk 

haar huis hiervoor opnieuw open te stellen. 

De coördinatoren van de Vlinderwerkgroep werden op 

de in november gehouden werkgroepavond aangenaam 

verrast door een attentie van een ‘Fan van de 

Vlinderwerkgroep’. Marjolein Pijl bedanken we 

hartelijk voor haar spontane actie en de meegebrachte 

versnaperingen. Dit ter afsluiting van ons 30-jarig 

jubileumjaar. Vol optimisme en goede moed beginnen 

we aan het 31
e
 jaar. 

                                            

                  Betty Dekker en Harm Werners                     

OPROEP VLINDERWERKGROEP 
Naast de gebruikelijke activiteiten van de Vlinderwerkgroep kan het voorkomen dat er spontaan 

besloten wordt naar een specifiek gebied te gaan. Bijvoorbeeld om er rupsen te gaan zoeken of 

omdat er in dat gebied een bijzondere vlinder is aangetroffen. Omdat niet iedereen dagelijks het 

Gastenboek leest is er inmiddels een groepje mensen dat elkaars e-mailadres heeft om elkaar zo te 

benaderen om eropuit te gaan.  

Ook interesse? Neem dan contact op met Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl of Betty Dekker, 

bettydekker@xs4all.nl, zodat u ook tijdig geïnformeerd wordt als er plannen zijn voor een extra 

vlinderexcursie. Natuurlijk blijven we evengoed ingelaste excursies in het Gastenboek vermelden.  

 
 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe inventariseert voor de nieuwe vogelatlas  
 

Van 1 december 2012 tot en 

met 31 juli 2015 worden in 

heel Nederland de vogels 

geteld en in kaart gebracht.  

 

Dit zal resulteren in een 

nieuwe vogelatlas, die de 

vorige “Atlas van de 

Nederlandse broedvogels 

1998 – 2000” zal vervangen.  

 

Vele honderden vogelaars 

zullen alle atlasblokken 

 (= blokken van 5 x 5 km.) in 

Nederland uitkammen op 

winter- en broedvogels.  

 

De Vogelbeschermingswacht 

Noord-Veluwe heeft één van 

deze blokken geclaimd en zij 

zullen dit tussen 1 december 

2013 en 30 juni 2014 gaan 

inventariseren. (zie kaart) 
Figuur 1 

file:///I:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/1ekw14/harmwerners@hotmail.nl
mailto:bettydekker@xs4all.nl
http://www.vogelatlas.nl/static/vogelatlas/docs/Limosa_methoden_vogelatlas.pdf
http://www.vbwnoordveluwe.nl/index.html
http://www.vbwnoordveluwe.nl/index.html
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Het is een bekend en veelbelovend atlasblok, waarin prachtige natuurterreinen liggen, zoals de 

Bloemkampen, de (monding van de) Hierdense Beek, de Veluwemeerkust en een hoekje van het 

Hulshorsterzand (zie hiervoor figuur 1 op bladzij 20).  

Ook leden van de KNNV struinen graag rond in deze gebieden en doen diverse waarnemingen. 

Namens de ‘collega’s’ van de  Vogelbeschermingswacht wil ik u vragen of ook u deze 

waarnemingen van vogels zou willen invoeren in Waarneming.nl. Hierbij is het van belang om de 

exacte plaats van de waarneming en ook het gedrag in te voeren, bijvoorbeeld: overvliegend, 

zingend, etcetera. ( pijl figuur 2) Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met 

Nico Hoogteyling niebrie@solcon.nl, 0341 554461 of Gert van Veldhuizen  

g.veldhuizen70@chello.nl, 0341 356510.  

Nico Hoogteyling 
 

 

JAARVERGADERING 1 MAART  

 

Locatie: De Jaarvergadering wordt gehouden in de Ontspanningszaal aan de Allee 11 in Staverden. 

Aanvang 11.00 uur.  

Tegenover het Kasteel Staverden loopt een brede grindweg, daar inrijden en na ca. 200 meter 

linksaf een kleinere grindweg inslaan. Na een kleine 100 m. ligt aan de linkerkant de 

Ontspanningszaal (een lang gerekt houten gebouwtje). De auto’s kunnen aan de kant geparkeerd 

worden. We zullen dat met vlaggen aangeven.  

Komend vanuit Harderwijk/Ermelo: rijden via Leuvenum naar Staverden. Bij de splitsing met op de 

hoek het kapelletje, links af. Na 2 stenen bruggetjes ligt rechts het kasteel Staverden en links de 

grindweg. Carpool: we vertrekken om 10.15 uit Harderwijk en om 10.30 uur uit Ermelo. 

 

 

Agenda 

1. Opening/mededelingen 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 23 februari 2013 

5. Jaarverslag 2013 

6. Jaarrekening 2013 

7. Kascommissie 

8. Verkiezing kascommissie 2014    

9. Begroting 2014 

10. Contributie 2015 

11. Vanuit het bestuur 

12. Terugblik coördinatorenoverleg 15 januari 2014 

13. Ontwikkelingen 

14. Jaarplan 2014 

15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 

16. Rondvraag 

17. Sluiting van de vergadering 

 

 

Lunch:    12.45 – 13.30 uur 

 

 

Middagprogramma:   13.30 – 15.00 uur 

http://www.natuurmonumenten.nl/veluwemeerkust
http://www.nunspeetvillage.nl/groen/n014.html
http://waarneming.nl/
mailto:niebrie@solcon.nl
mailto:g.veldhuizen70@chello.nl
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Wandeling langs de beken van Staverden. We hebben een gids van de Bekenstichting bereid 

gevonden ons te begeleiden. Vanaf 15.00 uur: met een drankje en een hapje terugkijken op de dag. 

Agendapunt 4, notulen jaarvergadering 23 februari 2013 

 

De jaarvergadering is gehouden op 23 februari 2013 om 11.00 uur in een pand van ons lid mevrouw 

R. Langedijk te Putten. 

Aanwezig: 36 leden (net als vorig jaar), inclusief de bestuursleden. 

Met kennisgeving afwezig: Janny Habermehl, Adrie Blankestijn, Wilma Stoof en Jan Hartman. 

 

1. Opening/mededelingen 

Nico Hoogteyling (waarnemend voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder welkom, met 

name ook de nieuwe leden. Hij bedankt mevrouw Langedijk voor het beschikbaar stellen van de 

ruimte en kijkt vervolgens tevreden terug op het afgelopen jaar. Een jaar met heel veel activiteiten, 

waarvan het meest in het oog sprongen: de Gelderse werkdag met 250 deelnemers, de Dag van de 

Hei en de Bij, het Waterfrontconvenant en de Nacht van de Nacht. Daarnaast het beschikbaar 

komen van het digitale Linnaeusklokje en de automatische incasso. Hij wil iedereen bedanken die 

heeft bijgedragen aan de vele activiteiten.  

Verder staat hij een ogenblik stil bij de moeilijke periode, die de Werkgroep Landschapsbeheer 

doormaakt. Een aantal zieken in de werkgroep en dan ook het recente overlijden van Herman 

Wildenbeest en de vrouw van Henk Smit. Tot slot bedankt Nico ook Luuk Buddingh, die een aantal 

jaren samen met Jan de coördinatie heeft gedaan van de werkgroep. Hij is op gepaste wijze in de 

werkgroep uitgezwaaid. 

Harm Werners heeft een aantal boekjes gevonden (‘Natuur in Amsterdam’) en stelt die voor 

liefhebbers beschikbaar.  

Marjo Klaarenbeek vraagt aandacht voor het fotoboek op de website en roept iedereen op foto’s te 

plaatsen. De procedure staat voortaan altijd in het Linnaeusklokje. En vergeet niet het wie, wat en 

waar te vermelden. Dit jaar zullen er drie cursussen worden gegeven: in het voorjaar dagvlinders en 

vogelen voor beginners en in het najaar paddenstoelen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 9 (begroting) wordt gesplitst in 9A: vrijwilligersvergoeding en 9B: begroting. 

Door Tjalling van der Meer wordt daarbij terecht aangetekend dat de uitkomst van de bespreking 

van punt 9A consequenties kan hebben voor de jaarrekening onder punt 6. 

 

3. Ingekomen stukken 

Uitgedeeld zijn de Regeling vrijwilligersvergoeding (agendapunt 9A), een toelichting van Tjalling 

bij dat agendapunt en het conceptjaarplan 2013 ter bespreking bij agendapunt 14. 

 

4. Notulen jaarvergadering 25 februari 2012 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt 

vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.  

       

Naar aanleiding van: 

a. Punt 1, opening/mededelingen: de film is gereed en de 

première zal na de lunch plaatsvinden.                → 

b. Punt 4, notulen jaarvergadering 19 februari 2011: De 

contacten met groene buurverenigingen zijn voortgezet en 

resulteren bijvoorbeeld in een gezamenlijke excursie op 13 

april. 
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c. Punt 8, begroting 2012: de subsidie voor een nieuwe aanhangwagen is aangevraagd bij het Rabo 

Randmeren Stimuleringsfonds en de Stichting Burger Weeshuis Harderwijk en toegekend. De 

aanhangwagen is inmiddels volop in gebruik. 

 

5. Jaarverslag 2012 

Er is heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Vooral de Gelderse werkdag was een enorme 

belevenis met zo’n 250 deelnemers. Er volgt terecht applaus vanuit de vergadering. Nico loopt het 

verslag door en stipt de belangrijkste punten aan. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen zodat 

het jaarverslag kan worden vastgesteld. 

 

6. Jaarrekening 2012 

John Smal (penningmeester) meldt dat het ledenbestand nu 256 leden telt. Voor 150 leden is een 

machtiging afgegeven voor automatische incasso. Het papieren Linnaeusklokje wordt nog op 125 

adressen bezorgd.  

Tjalling stelt voor de aanhangwagen, evenals de laptop en de beamer, voor €1 op de balans op te 

nemen. John heeft hier geen moeite mee en zal deze wijziging doorvoeren. 

Er ontstaat nog enige discussie over de uiteindelijke kosten voor het jubileum. Het heeft de afdeling 

uiteindelijk maar € 154 gekost, maar wel dankzij het feit dat er veel geld is gestort in het 

jubileumfonds. De werkgroep Landschapsbeheer heeft dit jaar relatief veel inkomsten gehad door 

de subsidie van het SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en pleit er voor deze opbrengst 

ook weer in te zetten voor Landschapsbeheer en niet terug te laten vloeien in de algemene 

middelen. John geeft aan dat het nu eenmaal zo georganiseerd is, maar wijst er op dat redelijke 

vragen vanuit de werkgroep altijd gehonoreerd worden. 

 

7. Kascommissie 

Marjolein Pijl en Hans Fondse hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben alles in orde 

bevonden en geven de penningmeester een compliment voor de uitstekende uitvoering van de 

financiële administratie. Het afdelingsbestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële 

beleid. De kascommissie, met name het aftredend lid Marjolein, wordt bedankt voor de controle. 

 

8. Verkiezing kascommissie 2013 

Henk Oliedam verklaart zich bereid de opengevallen plaats in te nemen en samen met Hans Fondse 

de kascontrole volgend jaar uit te voeren. 

9A Regeling vrijwilligersvergoeding 

Er zijn wettelijke mogelijkheden om een vrijwilligersvergoeding uit te keren en er zijn 

mogelijkheden om giften af te trekken. Het bestuur heeft voorgesteld deze regelingen te 

combineren: de vrijwilligers storten de vrijwilligersbijdrage direct terug als gift aan de vereniging. 

Het jaar daarna kan de belastingteruggave opnieuw aan de afdeling worden geschonken. Op die 

manier kan een behoorlijke extra inkomstenbron worden gegenereerd. Tjalling heeft ernstige 

bedenkingen tegen deze regeling, omdat hij dit ziet als oneigenlijk gebruik van de wettelijke 

mogelijkheden, niet passend bij een Koninklijke vereniging. Er ontstaat een open discussie over de 

voorgestelde regeling, waarbij verschillende sprekers hun mening geven. Bij de peiling aan het eind 

bleek een aantal aanwezigen geen goed gevoel te hebben bij deze regeling. Er werd dan ook 

besloten dit voorstel in te trekken.  

9B Begroting 2012 

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

werkgroepen. Boven op de begroting is inmiddels besloten een extra bedrag van € 170 uit te geven 

voor verbetering van de afdelingspanelen. Omdat de aanhangwagen voor € 1 op de balans wordt 

geplaatst (zie bij punt 6), zal hij niet worden afgeschreven. 
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Ten aanzien van de wens inloopvallen aan te schaffen wordt opgemerkt dat we de mogelijkheden 

onderzoeken om daar in regionaal verband een oplossing voor te vinden. Tjalling biedt aan de leden 

te bellen, die nog niet zijn overgegaan tot automatische incasso om te proberen hen alsnog over te 

halen. Dit aanbod wordt geaccepteerd. Na enige discussie wordt besloten de automatische incasso 

voor nieuwe leden niet verplicht te stellen. 

De vergadering stemt, met in acht name van de gemaakte opmerkingen, in met de begroting. 

 

10. Contributie 2014 

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 2014 wordt daardoor voor leden € 26, huisgenootleden € 13,50 en jeugdleden  

€ 19,- Wel wordt de aantekening gemaakt, dat deze indexering niet automatisch altijd zal worden 

toegepast en dat volgend jaar opnieuw zal worden bezien of deze extra verhoging nodig is. 

 

11. Vanuit het bestuur 

Ati Vijge, coördinator activiteiten en oprichter van de Fotografiewerkgroep, neemt afscheid van het 

bestuur. Voor haar een dankwoord van Nico, een aandenken en het applaus van de vergadering. 

Bijzonder blij is het bestuur Ria Thijs te kunnen voorstellen als nieuw bestuurslid. Na de suggestie 

op de vorige vergadering heeft het bestuur dit keer speciaal gezocht naar een vrouw. De vergadering 

geeft met applaus aan haar voordracht te ondersteunen. 

 

Tot slot geeft Nico aan dat er in verband met juridische procedures aan aantal technische 

aanpassingen zijn doorgevoerd in het bestuur: Nico zelf is nu waarnemend voorzitter en Lex heeft 

het vicevoorzitterschap van hem overgenomen. Verder is Dick secretaris op last en ondertekend 

bezwaarschriften en dergelijke. Op die manier wordt belangenverstrengeling voorkomen, omdat 

Volkert bij Rijkswaterstaat werkt.  

Ellen Smal maakt van de gelegenheid gebruik het bestuur te complimenteren, omdat zij vindt dat 

het bestuur het uitstekend doet. De vergadering ondersteunt dat met applaus. 

 

Het rooster van aftreden is: 2014 – Nico, 2016 - Lex, 2017 – Volkert, 2018 – Dick en John, 2019 – 

Ria. 

 

12. Terugblik coördinatorenvergadering 9 januari 2013 

John doet verslag van de coördinatorenvergadering. De coördinatoren zijn erg belangrijk voor onze 

vereniging. In de aanloop naar de jaarvergadering wordt met de coördinatoren ook altijd het 

programma voor volgend jaar doorgesproken. Eén van punten uit die vergadering was de vraag hoe 

werd aangekeken tegen ‘verre’ excursies. Net als de coördinatoren, geeft de vergadering aan het wel 

leuk te vinden zo af en toe eens naar een heel ander gebied te gaan. Dit jaar een wisseling van de 

wacht bij Werkgroep Landschapsbeheer. Luuk Buddingh geeft het stokje door aan Michiel de Vries. 

 

13. Gewest IJsselstreek 

De belangrijkste punten uit dit overleg passeren de revue: 

 Voor de laatste keer werd in de Hortus vergaderd. 

 Er is een nieuwe landelijke inlegfolder beschikbaar. Nico heeft een aantal exemplaren bij zich. 

 Onze promotiehandleiding staat op de website van het Landelijke bestuur. 

 Lelystad organiseert 5 jaar achter elkaar een 1000 soortendag. Zij hebben daar een behoorlijke 

subsidie voor gekregen. 

 De uitgestelde excursie naar de Biesbosch van vorig jaar wordt nu gehouden op 2 maart. De 

excursie voor dit jaar is gepland op 16 november naar Schiermonnikoog. 
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 Belangstellenden voor een gewestelijke zoogdierenwerkgroep kunnen zich melden bij de 

voorzitter van de afdeling Apeldoorn. 

 

14. Jaarplan 2013 

Nico geeft in het kort de plannen voor 2013 weer. Opmerkelijke punten: 

De Vlinderwerkgroep bestaat dit jaar 30 jaar. Voorwaar een applaus waard. 

Ellen van der Meer en Ati Vijge willen wel helpen bij het verwerken van de resultaten van de 

enquête, die het bestuur wil gaan uitzetten om de belangstelling en wensen van de leden te 

inventariseren.  

Ellen Smal wil helpen bij het coördineren van de activiteiten rond het jaarthema. 

Het bestuur roept op aandacht te besteden aan nieuwe leden en hen te helpen hun weg te vinden bij 

excursies en activiteiten binnen de afdeling. 

Anne-Marie Fondse geeft aan na overleg met de Plantenwerkgroep dit jaar geen excursies meer te 

zullen organiseren op zondagen. Het jaarplan wordt, met inachtneming van de opmerking van 

Anne-Marie, vastgesteld. 

 

15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 13 april 2013 

Er meldt zich niemand uit de vergadering om samen met Dick de afdeling te vertegenwoordigen op 

de Vergadering. 

 

16. Rondvraag 

Hans Fondse: Er was iets misgegaan met de afspraak de paddenafzetting te gaan plaatsen. 

Dat wordt nu opnieuw gepland vóór 1 maart. 

Tjalling van der Meer: Wil graag het afscheidswoord om de coördinatoren en het bestuur te 

bedanken, ook voor de openheid bij de discussie rond de 

vrijwilligersvergoeding.  

 

17. Sluiting van de vergadering 
Uitgelopen tot bijna 13.00 uur sluit Nico het formele gedeelte van de vergadering. Daarna staat een 

heerlijke lunch klaar. Na de lunch volgt de première van de KNNV-film, waarvoor John een heel 

jaar lang bij activiteiten van onze afdeling heeft lopen filmen en al die beelden heeft gemonteerd tot 

een film van 64 minuten. Met veel plezier en herkenning wordt de film bekeken. En uiteraard na 

afloop op DVD meegenomen om thuis nog eens rustig te kunnen nagenieten. Tot slot staat er nog 

een hapje en drankje om even na te praten. 

Agendapunt 5, jaarverslag  

Terugblik 

We kunnen tevreden terugkijken op het jaar 2013. Het was weer een jaar met veel activiteiten en 

nieuwe 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. De 

coördinatoren van de werkgroepen spelen een cruciale rol bij het plannen, organiseren en leiden van 

de activiteiten. Ook dit jaar weer veel activiteiten en bijzondere waarnemingen. Dat wordt in het 

vervolg van dit verslag nader beschreven. 

 

We hebben dit jaar meegedaan met het meerjarige centrale thema van de landelijke KNNV: Natuur 

in je omgeving. Dit keer speciale aandacht voor de tuin en balkon  Een aantal activiteiten werd daar 

speciaal op gericht.  

De inventarisatiedag was ook dit jaar een groot succes. Veel activiteiten en een goede gelegenheid 

om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken, die ons bezighouden. Uiteraard ’s 

ochtends vroeg op pad voor de vogels en daarna in de loop van de dag voor alle leden interessante 
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excursies: vlinders, planten, amfibieën om ’s avonds te eindigen, zoals we begonnen met de vogels, 

nachtzwaluwen in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van de dag is het versterken van de 

onderlinge band tussen de leden. Dat gaat eigenlijk vanzelf tijdens de pauzes tussen de excursies 

met koffie en thee in de Schaapskooi en bij de gemeenschappelijke lunch. Opnieuw was gekozen 

voor het gebied van de Ermelose hei en het Houtdorperveld, maar dit keer in juni. 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.  

 

Het verzamelen en invoeren van de waarnemingen in www.waarneming.nl is tegenwoordig een 

goed gebruik. Veel andere mensen profiteren van de kennis, die op die manier met anderen wordt 

gedeeld.  

 

Het bestuur is gestart met een actie om de werkgroepen te versterken. We hebben geen vacatures, 

maar veel werk komt neer op de schouders van weinigen. De resultaten van de enquête gaan we 

gebruiken om mensen gericht te benaderen voor functies binnen de vereniging. Daarnaast is extra 

aandacht gegeven aan nieuwe leden bij de excursies. Mede daardoor is het ledental, ondanks de 

economische crisis toch stabiel gebleven. 

 

Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en onze afdeling vertegenwoordigd in de jaarlijkse 

Vertegenwoordigende Vergadering, de halfjaarlijkse Beleidsraad en 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 er is een gezamenlijke excursie geweest.  

Tot slot zijn nog twee excursies en twee lezingen georganiseerd bij de Nacht van de Nacht, een 

gezamenlijke activiteit met andere natuurgroepen uit de regio.  

De vorig jaar ingezette vereenvoudiging van de inning van de contributie wordt door steeds meer 

leden gewaardeerd. Het aantal leden dat via de automatische incasso betaalt neemt nog steeds toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Rustpauze tussen de hooibalen tijdens de Nieuwjaarswandeling 2013 (foto: Tjalling van der Meer) 

http://www.waarneming.nl/
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Dit jaar (16 november 2012 - 16 november 2013) werd weer een groot aantal activiteiten 

georganiseerd. Op de volgende pagina een totaaloverzicht van de georganiseerde activiteiten en de 

gemiddelde deelname: 

 

  Gem. deelname 

cursussen - vogels -vlinders -paddenstoelen 3 24 

lezingen 4 40 

presentaties (Nacht v d Nacht) 2 25 

excursies 35 11 

publiekswandelingen 3 18 

Nachtwandelingen (Nacht v d Nacht 2 40 

Inventarisatiedag Ermelosche hei 1 40 

Vervallen excursies  6  
 

De lezing van Sake Jager over de archeologische geschiedenis van de Veluwe had de grootste 

opkomst. De avond was met 65 aanmeldingen volledig volgeboekt. Ook leden van de 

Oudheidkundige Vereniging waren uitgenodigd, maar voor de laatste aanmelders was geen plaats 

meer. 

Het aantal excursiedeelnemers liep uiteen van 2 tot 41. Het grootste aantal betrof een excursie in 

april die samen met andere natuurorganisaties (Vogelbeschermingswacht en IVN) werd 

georganiseerd. Hieraan namen ongeveer 20 leden van de KNNV deel. Enkele plantenexcursies 

(Fortmond -IJssel, wilde plantentuin Voorthuizen, Leemputten), de excursie naar de Hoge Veluwe, 

de nachtvlindertelling en een paddenstoelenexcursie trokken meer dan 15 deelnemers van onze 

afdeling. 

Ook de wandelingen konden op een flinke deelname rekenen. De nieuwjaarswandeling trok dit jaar 

22 wandelaars. De andere wandelingen hadden minstens 15 deelnemers. De presentaties en 

nachtwandelingen tijdens de Nacht van de Nacht, die samen met 6 andere organisaties werd 

georganiseerd, trokken gemiddeld bijna 30 deelnemers per activiteit. 

 

Niet alles verliep naar wens. Dit jaar werden we, meer dan in eerdere jaren, getroffen door het 

overlijden van een aantal leden of naaste verwanten binnen de Werkgroep Landschapsbeheer. We 

wensen betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Fotografiewerkgroep Camera Natura 

Ook het afgelopen jaar is de Fotografiewerkgroep weer heel actief geweest en kunnen we 

terugkijken op een intensief fotojaar.  

Met uitzondering van de 2 zomermaanden en de maand december kwamen we 1 x per maand bij 

elkaar en zijn we 3 x met elkaar op stap geweest om buiten te fotograferen: bij de Hierdense beek, 

natuurpark Lelystad en de dierentuin van Wissel, die laatste naar aanleiding van het bekijken van 

een DVD met onder andere dierenfotografie. Ook hebben we aandacht besteed aan het jaarthema 

“natuur in je tuin” en hebben we elkaar tips gegeven over het gebruik van de eigen apparatuur. Al 

met al is er veel gefotografeerd en hebben we veel foto’s bekeken. 

Wat centraal heeft gestaan, zijn de gemaakte foto’s voor de tentoonstelling over de Hierdense beek. 

Veel hebben we met elkaar bekeken en uiteindelijk heeft de tentoonstellingswerkgroep een 

definitieve keuze gemaakt uit alle aangeleverde foto’s. Heel veel dank aan allen die hier aan mee 

hebben gewerkt en met name aan degenen die de kar getrokken hebben, zij hebben een geweldige 

klus geklaard.  

Werkgroep Landschapsbeheer 

Voor de Werkgroep Landschapsbeheer is het een jaar geweest van goede werkochtenden met een 

grote groep vaste vrijwilligers. Bij elke werkochtend komen er 20 tot 25 mensen. Dit zijn mensen 
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die al jaren trouw komen, maar dit jaar hebben er zich weer een aantal nieuwe mensen aangemeld. 

Het is een hechte gezellige groep. Door het overlijden van de twee actieve leden Herman 

Wildenbeest en Meindert de Vries is het een moeilijk jaar geweest. Ook het overlijden van oud 

coördinator Peter Wisserhof kwam onverwachts al was hij al wel een lange tijd ziek na een ongeluk 

thuis. We leven eveneens mee met Henk Odé, nu zijn vrouw is overleden. Op dit moment is er nog 

een aantal zieken waarvan de situatie zorgelijk is. Het is goed dat we als werkgroep dit samen 

kunnen delen.  

De werkochtenden zijn verder goed verlopen en de opdrachtgevers zijn zeer tevreden. Wel hebben 

we een aantal geplande werkochtenden moeten verplaatsen naar een andere datum vanwege het 

weer. Tot slot kan gemeld worden dat Gert Bronkhorst de cursus motorkettingzagen goed 

doorlopen heeft zodat we weer een vakkundige zager in ons midden hebben. 

Coördinator Cursussen 

De realisatie van de voorgenomen cursussen is goed verlopen. 

De vogelcursus is, met 26 aanmeldingen en uiteindelijk 23 deelnemers, goed bezocht. Van deze 23 

deelnemers waren er 10 lid van het KNNV en 13 geen lid. De cursus bestond uit 2 lesavonden en 2 

excursies. De dagvlindercursus had eveneens 26 aanmeldingen. Het aantal deelnemers was 24. Hier 

was het aantal KNNV leden in de meerderheid en wel 17 tegenover 7 niet leden. Deze cursus 

bestond uit 2 lesavonden en 1 excursie. De paddenstoelencursus werd ook druk bezocht en had 26 

aanmeldingen en 25 deelnemers. Het aantal KNNV-ers was hier 19 en het aantal niet leden 6. Deze 

cursus bestond uit 1 lesavond en 1 excursie. Op de website wordt uitgebreid verslag gedaan van de 

cursussen. 

 

Natuurbeschermingswerkgroep  

De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW) van onze afdeling met de 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hield in de verslagperiode twee bijeenkomsten. De agenda 

vermeldde weer tal van onderwerpen van verschillende aard. Naast deze beide bijeenkomsten was 

er veel overleg tussen de leden van de NBW via e-mail. 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.  

Hierna enkele opmerkelijke onderwerpen uit de periode 1 december 2012 tot 1 december 2013.  

Natuurbeschermingsonderwerpen zijn niet zelden zaken van een lange adem. Het was op 15 

augustus 2013 alweer een jaar geleden dat de Raad van State het in februari 2011 samen met 

Vogelbescherming Nederland ingediende beroep tegen de door de provincie Flevoland verleende 

Natuurbeschermingswetvergunning voor het IIVR-project Veluwerandmeren gegrond had verklaard 

met als gevolg dat de vergunning werd vernietigd.  

Er werd in verband hiermee ook dit jaar samen met Vogelbescherming Nederland veel energie 

gestoken om met het Natuur- en Recreatieschap Veluwe (voormalig IIVR) tot een vergelijk te 

komen zodat een nieuwe rechtsgang kan worden voorkomen. Twee gevoerde gesprekken en een 

van onze zijde gedaan compromisvoorstel om de voor vogels meest schadelijke verdiepingen uit te 

stellen en de effecten hiervan te onderzoeken hebben helaas nog steeds niet tot het gewenste 

resultaat geleid. Reden om tijdens de verslagperiode samen met Vogelbescherming Nederland een 

drietal zienswijzen in te dienen tegen voorgenomen verdiepingen. 

Van de punten die zijn opgenomen in het Waterfrontconvenant dat op 21 december 2011 met de 

gemeente Harderwijk werd gesloten, is het Strandeiland Harderwijk dit voorjaar alsnog buiten het 

Natura 2000 gebied Veluwerandmeren gerealiseerd, inclusief de overeengekomen afscheidingsgeul 

tussen strand en strekdam om vogelverstoringen te voorkomen. De eerste 10 van de 100 

overeengekomen nestvoorzieningen voor zwaluwen zullen naar verwachting bij de eerste 

woningbouw in 2014 in het Waterfront worden gerealiseerd.  
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Nadat de zienswijze van 24 oktober 2012 ongegrond werd verklaard, werd op 12 april 2013 bij de 

Raad van State beroep aangetekend tegen het verlenen van een Natuurbeschermingwetvergunning 

voor het laagvliegen met militaire helikopters boven de Veluwerandmeren. Tijdens een gesprek op 

12 juni 2013 met vertegenwoordigers van het Ministerie werd een compromisvoorstel gedaan om in 

het belang van overwinterende vogels het laagvliegen achterwege te laten in de winterperiode. 

Hierop werd nog geen reactie ontvangen.  

 

Tenslotte een greep uit overige onderwerpen die tijdens de verslagperiode (veel) aandacht vroegen: 

renovatie Droompark Bad Hoophuizen, (voor)ontwerpbestemmingsplannen Drielanden Harderwijk 

en Buitengebied (Hierden), IJsseldelta Zuid, landelijke Structuurvisie Wind op land, zandwinning 

Veluwemeer bij Elburg, aanpassing crossbaan ’t Loo Oldebroek, steenuilencompensatieplan 

bedrijventerrein De Glinde Elburg, voorgenomen kitesurfzone Elburg, kitesurfen vanaf strandjes 

Harderwijk, reclameborden langs Rijksweg A28 en Waterplan 2013-2018 Harderwijk.  

Werden de twee laatstgenoemde onderwerpen in het 

verslagjaar geheel of gedeeltelijk succesvol afgerond, 

veel van bovengenoemde onderwerpen zullen in 2014 

met tal van andere onderwerpen weer aandacht vragen 

van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep. 

Natuurbescherming is een zaak van lange adem.  

Paddenwerkgroep 

De afzetting langs de Jhr. Dr. Sandbergweg te 

Leuvenum werd geplaatst op vrijdag 1 maart. De 

paddentrek begon direct, maar stopte na een paar 

dagen door invallende kou. De afzetting is weggehaald op vrijdag 19 april; ongeveer veertien dagen 

later dan gemiddeld. 

Het aantal overgezette dieren bedroeg:        

 

 
          Kleine Watersalamander   Alpenwatersalamander Gewone Pad  Bruine Kikker 

2012 19 7 426 95 

2013 36 9 627 150 

 

 

Opmerkelijk is het dat het aantal bruine kikkers zich weer hersteld heeft na een (landelijke) 

schimmelinfectie van 2009 – 2010. Toen nog slechts 50 kikkers, daarvoor meer dan 200 

exemplaren. Door de lange koude periode heeft de afzetting er de gehele trek gestaan. Hartelijk 

dank voor de medewerking van de gemeente Ermelo en de inzet van onze leden. 

Plantenwerkgroep 

De plantenwerkgroep heeft dit jaar 11 excursies georganiseerd, waarvan er één, de excursie naar 

Middachten, vanwege het slechte weer niet is doorgegaan. 

Er was natuurlijk als ieder jaar een excursie naar de Leemputten. Verder zijn vermeldenswaard de 

excursies naar de wilde plantentuin van Nico van der Kraats en de mossenexcursie onder leiding 

van Arie van den Bremer. De eerste excursie stond in het teken van het jaarthema van de landelijke 

KNNV, “natuur in je tuin” en de tweede was een inventarisatie excursie in het Houtdorper- en 

Speulderveld ten behoeve van  het Gebiedenboek. De plantenfamilies die vielen binnen de Ordes 5, 

6 en 7 (zie Heukels) stonden centraal. Dit zijn alle families die dicht bij de lelieachtigen staan. In dit 

kader heeft Luuk Vermeer op 11 december een lezing gegeven in het Pakhuis. 
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Vlinderwerkgroep 

Na een lang koud en nat voorjaar werd het onverwacht een prachtig zomerseizoen, waarbij naast 

grote aantallen ‘gewone’ vlindersoorten ook zeldzaamheden als keizersmantel, koninginnenpage 

en de dit jaar massaal aanwezige ’trekker’ oranje luzernevlinder gezien werden. Op de 

monitoringroute Galgenberg in het Harderwijkerbos verschenen in het 24
e
 teljaar maar liefst drie 

nieuwe soorten: keizersmantel, bruin blauwtje en oranje luzernevlinder. Het deed de 

soortenteller op deze locatie oplopen van 25 naar 28. In het eerste jaar (1990) werden hier 17 

soorten genoteerd tegen 24 dit seizoen. Een hoopgevende ontwikkeling.  

 
De keizersmantel verscheen zelfs op de omslag van het boek, dat in 2013 op grote schaal werd 

verspreid door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek in het kader van 

de actie Nederland leest.   

 

Het merkwaardige fenomeen deed zich voor, dat voor het eerst in het 30-jarige 

bestaan van de Vlinderwerkgroep een excursie moest worden afgelast vanwege 

onverantwoord hoge temperaturen om de snikhete hei op te gaan.  

Verder werden er in februari eitjes van de sleedoornpage gevonden in Nunspeet 

en was in mei het weer niet geschikt om de nachtvlinderinventarisatie op de 

Ermelose heide en de libellen- en vlinderexcursie naar de Wieden door te 

kunnen laten gaan. Hierna kon in juni, juli en augustus volop genoten worden 

tijdens de vlinderexcursies naar achtereenvolgens de Elspeter heide, het Weerterbos en (samen met 

het IVN Nijkerk) Meijendel. De afsluitende activiteit vond plaats in september door ook dit jaar 

weer mee te doen aan de Nationale Nachtvlindernacht, deze keer in de natuurtuin Stadsweiden.  

Onder dak hielden we bij Marjo Klaarenbeek in februari een huiskamerbijeenkomst, in april en mei 

een tweetal lesavonden in het kader van de dagvlindercursus, gevolgd door een excursie en 

beëindigden we het seizoen in november met de gebruikelijke werkgroepavond. 

Vogelwerkgroep 

Er werden zes vogelexcursies gehouden. Drie in de regio: Delta Schuitenbeek (door harde wind in 

plaats van Pier van IJmuiden), Harderbroek en Veluwemeer (Harderwijk – Elburg). Drie buiten de 

regio: Zwarte Water, Wieringen en Oostvaardersplassen. Ook werd dit jaar weer een vogelcursus 

gegeven. Verdeeld over twee avonden met aansluitend een excursie op de zaterdag. De watervogels 

en weidevogels werden op één avond behandeld met een aansluitende excursie naar Delta 

Schuitenbeek en na de avond over de bosvogels en heidevogels volgde een excursie naar de 

Ermelose heide. 

Er is een inventarisatie uitgevoerd van de broedterritoria van nachtzwaluwen. Daartoe werden vier 

tellingen uitgevoerd in juni en juli van 22.30 uur tot 24.30 uur op de Ermelose hei. 

De lezing “Natuur beter in beeld” door Ernst Dirksen werd samen met Vogelbeschermingswacht 

Noord Veluwe georganiseerd. 

Werkgroep Gebiedenboek  

De ingezette lijn zoals in 2011 geformuleerd is ook in 2013 voortgezet. Twee jaar lang is er extra 

aandacht geweest voor de soorten op de Ermelose heide en het Houtdorperveld. Verschillende 

werkgroepen hebben soms meerdere excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld de Plantenwerkgroep en 

de Vogelwerkgroep. Van de nachtzwaluw lijkt er toch een groter aantal broedparen aanwezig dan 

eerst werd gedacht. Op 8 juni was er een inventarisatiedag, waarbij dit keer een keverspecialist 

aanwezig was. Met name werden diverse soorten boktorren gevonden. Na deze twee jaar gaan we 

bekijken of de resultaten in een rapportage zijn te vangen.  

 

Werkgroep Natuurgegevens  

Het is gebleken dat met wat extra aandacht voor het invoeren van gegevens in www.waarneming.nl 

er al snel een groeiend beeld is van allerhande waarnemingen. Dat was onder andere aanleiding om 

file:///I:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/1ekw14/www.waarneming.nl
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naast de Werkgroep Gebiedenboek ook een Werkgroep Natuurgegevens te starten. Voor de 

beheerders is het prettig om zo nu en dan te brainstormen over de gegevens, hoe hiermee om te 

gaan, of ze bruikbaar zijn voor selectie van nieuwe leuke gebieden, of en hoe de gegevens zijn in te 

zetten voor excursies, natuurbescherming en beleid.  

Promotiewerkgroep 

De tien in het Promotieplan 2013 opgenomen actiepunten zijn alle uitgevoerd. Onder andere de 

Promotiehandleiding werd aan de hand van de gewijzigde omstandigheden geactualiseerd. In 

samenwerking met het bestuur werd het standmateriaal gesaneerd. Een sanering die nodig was 

omdat het Centrum voor Natuur en Milieu “De Hortus” aan de Doelenstraat op 1 oktober werd 

gesloten. Daarmee raakten we ook onze opslagmogelijkheid kwijt. Samen met Harm Werners en 

Annemarie Kooistra werd energie gestoken in het succesvolle ecologieproject met leerlingen van 

twee klassen Atheneum 5 van College Groevenbeek dat in 2013 voor het tweede jaar werd 

gehouden. Er werden in 2013 24 persberichten van afdelingsactiviteiten verstuurd, waarvan een 

aantal door Harm Werners (met name activiteiten Vinderwerkgroep). Regelmatig werden deze 

persberichten al of niet met foto opgenomen in de locale pers, evenals met foto op locale websites 

waaronder “Alles van…..”. Het aantal persberichten was 50% minder dan in 2012 toen veel meer 

excursies voor een persbericht in aanmerking kwamen. 

Met de afdelingsstand werd succesvol deelgenomen aan 

drie manifestaties in Ermelo (Schaapscheerdersfeest, 

Ermelose Jaarmarkt en Nacht van de Nacht). Onze 

informatiepanelen werden door John Schuurman van 

nieuwe stof en lijm voorzien, zodat ze weer minimaal 10 

jaar mee kunnen. Een hele klus! 

Desgevraagd werd een beknopte handleiding voor een 

standactiviteit in Ermelo opgesteld. Deze zal in 2014 

worden aangepast. Een dergelijke handleiding kan in de 

toekomst goede diensten bewijzen naar aanleiding van de 

opgave van leden in de dit jaar gehouden afdelingsenquête om te afdelingsstand wel mee te willen 

bemensen. Hiervoor dank!  

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 

activiteiten en zelfs een 40-tal tijdens de Nacht van de Nacht. 

Tenslotte! We gaan als afdeling gewoon door met aan de weg timmeren.. 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. Omdat 

het Linnaeusklokje ook op de website is te lezen blijven Natura’s niet ouder dan twee jaar hartelijk 

welkom. 

Communicatie 

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

keer 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 maandelijks 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. In het Gastenboek worden jaarlijks zo’n 110 berichten geplaatst.  

Tevens is dit jaar gestart met het beschikbaar stellen van allerlei interessante bladen, informatie en 

artikelen via de cloud. We maken daarvoor gebruik van Skydrive. Een kritische beschouwing van 

file:///I:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/1ekw14/1ekw14conc.doc
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onze communicatiekanalen heeft opgeleverd dat we nu voldoende mogelijkheden tot onze 

beschikking hebben om binnen de vereniging adequaat met elkaar te communiceren. 

 

Websitebeheer 

Een website is een zeer belangrijk promotiemiddel. Het raadplegen van de afdelingswebsite geeft 

direct een goed beeld van onze afdeling. Van 1 december 2012 tot en met 30 november 2013 werd 

de website 13.600 keer geraadpleegd (2012 13.750). 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 51 (2012 47) activiteiten 

opgenomen. Het aantal links naar de website van onze afdeling werd ook in 2013 uitgebreid.  

 

Agendapunt 6,  Jaarrekening 2013 
 

Resultaten 2013 (december 2012 t/m november 2013) 

 

   begroting 2013  stand per 23-11  verschil met 

begroting    ink. uitg. saldo  ink. uitg. saldo  

1 Contributies en afdrachten  5.600 4.350 + 1.250  5.986 4.407 + 1.579  + 329 

2 Linnaeusklokje incl. porti  0 400 - 400  0 428  – 428 -   – 28 

3 Bestuurskosten  0 60 - 60  0 55  – 55 -   + 5 

4 Bankkosten  0 100 - 100  0 93  – 93  +  7 

5 Rente  150 0 + 150  163 0  +  163  +  13 

6 Landschapsbeheer  1.000 800 + 200  650 644   + 6 -   – 194 

7 Vlinderwerkgroep   50 -50  0 15    – 15  +  35 

8 Vogelwerkgroep  - - -  0 7 – 7 -  – 7 

9 Plantenwerkgroep  - - -  0 15    – 15 -  – 15 

10 Fotografiewerkgroep  0 630 -630  0 126  – 126  + 504 

11 Paddenwerkgroep  - - -  0 13  – 13 -   – 13 

12 Paddenstoelencursus - - - -  181 109 + 72  + 72 

13 Vogelcursus  - - -  295 178 + 117  + 117 

14 Vlindercursus  - - -  193 141 + 52  + 52 

15 Lezingen, film  - - -  68 116  – 48 -   – 48 

16 (Overige) cursus. en lezingen  480 510 -30  0 0 0  + 30 

17 Excursies (incl. invent.dag)  0 200 -200  69 165  – 96  + 104 

18 Donaties/attenties  300 100 + 200  254 75 + 179 -  – 21 

19 Vergaderingen enz.  0 150 - 150  0 227  – 227   – 77 

20 Promoties  50 90 -40  86 168  – 82 -   – 42 

21 Overige / onvoorzien   250 - 250  44 154 – 110  + 140 

22 Totaal  7.580 7.690 -110  7.989 7.136 + 853  + 963 

 

Enkele specificaties: 

1 Dit betreft € 5.663,- contributie over 2013 en € 323,- achterstallige contributie over 2012. 

  3 WD Harddisk 500 GB: € 55,- 

  6 Inkomsten: tien keer klussen à € 60,-; bijdrage SLG  € 50,-. 

Uitgaven o.a.: vier aluminium ladders € 324,-; kruiwagen € 47,-; 2 x zaagoverall en velhevel 

€ 257,- 

10 Uitgaven: zaalhuur 7 x € 18,-.  

De voor 2013 geplande uitgaven voor de fototentoonstelling werden nog niet gerealiseerd. 

15 Inkomsten: bijdrage lezing Sake Jager.   Kosten: vooral Pakhuis. 
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17 Inkomsten: ‘potje’ inventarisatiedag € 19,-; Leemputten € 50,-. 

Uitgaven:  inventarisatie dag € 70,-; Leemputten € 50,-; mossenexcursie € 40,-; 

slakkenexcursie € 5,-. 

19 Coördinatorenvergadering € 104,-; catering jaarvergadering € 98,-; zaal jaarvergadering € 

25,-. 

20 Inkomsten: schaapscheerderfeest 1 juni  € 18,-; markt Ermelo 31 augustus € 68,-. 

Uitgaven: restauratie panelen € 143,-;  Stand Ermelo 31 augustus € 25,- 

21 Inkomsten onder andere: verkoop dvd’s  € 41,-. 

            Uitgaven onder andere enquête  € 48,-; clipboxen € 51,-; Mijn Album account € 40,-; contri-  

            butie Kiekmure  € 12,-.   

 

De volledige specificaties zullen op de Jaarvergadering ter inzage liggen. 

 

Balans per 30-11-2013 (resultaat 2013 bij het vermogen gevoegd) 

Credit  Debet 

Banken 11.259  Vermogen 11.332 

Bezittingen  1  Crediteuren  87 

Debiteuren 159    

 11.419   11.419 

De bezittingen zijn: beamer, laptop, aanhangwagen. 

 

Heeft u vragen over de jaarrekening? Wilt u die dan nu al stellen aan de penningmeester?  

Bij voorkeur per email (john.smal@planet.nl). 

 

Agendapunt 9,  Begroting 2014 
 

   2013  begroting 2014 

   ink. uitg. saldo  ink. uitg. saldo 

1 Contributies en afdrachten  5.986 4.407 + 1.579  5.760 4.390 + 1.370 

2 Linnaeusklokje incl. porti  0 428 - 428  0 400 -400 

3 Bestuurskosten  0 55 - 55  0 60 -60 

4 Bankkosten  0  93 -  93  0 90 -90 

5 Rente  163 0 + 163  140 0 + 140 

6 Landschapsbeheer    650 644 +   6  600 530 + 70 

7 Vlinderwerkgroep  0 15 -15  0 100 -100 

8 Vogelwerkgroep  0 7 -7  0 0 0 

9 Plantenwerkgroep  0 15 -15  0 150 -150 

10 Fotografiewerkgroep  0 126 -126  0 430 -430 

11 Paddenwerkgroep  0 13 -13  0 0 0 

12 Paddenstoelencursus - 181 109  + 72  - - - 

13 Vogelcursus  295 178 + 117  - - - 

14 Vlindercursus  193 141 + 52  - - - 

15 Nachtvlindercursus  - - -  150 100 + 50 

16 Lezingen, film  68 116 -48  50 200 -150 

17 Excursies (incl. invent.dag)  69 165 -96  0 100 -100 

18 Donaties/attenties  254  75 + 179  200 100 + 100 

19 Vergaderingen enz. (jaarverg.)  0 227 - 227  0 200 -200 

20 Promoties  86 168 -82  50 50 0 

21 Overige / onvoorzien  44 154 - 110  40 140 -100 

22 Totaal  7.989 7.136 + 853  6.990 7.040 -50 

mailto:john.smal@planet.nl
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Opmerkingen:  

1 Berekend op grond van de voor 2014 geldende contributie- en afdrachtbedragen, op basis van 

het aantal en soort leden per 1-1-2014. 

 9 Onder andere externe excursieleiders. 

10 Onder andere zaalhuur, folders fototentoonstelling, kosten fototentoonstelling. 

 

Agendapunt 10: Contributie 2015 
 

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

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

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

verhogen. De laatste jaren verhogen we de contributie met een toeslag van € 0,50 voor onze eigen 

middelen, maar gelet op de economische omstandigheden willen we daar dit jaar vanaf zien. 

 

Agendapunt 11: Vanuit het bestuur 
 

Nico Hoogteyling, waarnemend voorzitter, is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. 

De positie van voorzitter is vacant. 

 

Agendapunt 13: Ontwikkelingen 
 

Wij willen u op de hoogte brengen van de resultaten van de enquête, van de nieuwe fotowebsite, het 

Gebiedenboek en de informatie in de cloud. 

Agendapunt 15: Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering:  

 
De vergadering wordt gehouden op zaterdag 5 april.  

 

 

DE       OPMERKER  
 
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

Camouflagewerk 
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De wespenspin (Argiope bruennichi) behoort nog maar zo’n dertig jaar tot de inlandse fauna. Via 

België is deze soort in de tachtiger jaren van de vorige eeuw noordwaarts opgerukt. Medio 

september zag ik op de hei een prachtig twee centimeter groot, geel-zwart getekend vrouwtje in de 

weer met een helderwitte cocon waarin ze honderden eitjes gedeponeerd had. Zo moeten deze veilig 

het winterseizoen doorkomen, waarna in het voorjaar de jonge spinnetjes zich kunnen verspreiden. 

Toen ik na pakweg anderhalf uur weer langs dezelfde plek kwam viel het me op, dat de cocon veel 

donkerder was geworden. Mijn eerste idee was, dat dit effect veroorzaakt werd door de blootstelling 

van de verse cocon aan de open lucht. Toen ik moederspin echter steeds van haar bouwsel de 

vegetatie in zag kruipen  kwam ik op andere gedachten. Het bleek, dat de spin bezig was 

schraapsels van het pijpenstrootje rondom de cocon te draperen. Op die manier valt het spinnennest 

veel minder op. Zoals een soldaat in het open veld zijn gelaat maskeert met norit en takjes op z’n 

helm plaatst. Knap camouflagewerk. 

Harm Werners  

 

TER OVERNAME AANGEBODEN DOOR VERHUIZING “DE HORTUS”! 
 

Op 1 oktober 2013 zijn de deuren van het Natuur- en Milieucentrum “De Hortus” aan de 

Academiestraat 7 in Harderwijk gesloten. De rigoureuze gemeentelijke bezuiniging van 70% op de 

subsidie heeft het bestuur van “De Hortus” genoodzaakt naar een andere locatie te verhuizen, van 

waaruit nu alleen nog activiteiten gericht op kinderen (leskisten  ten behoeve van het onderwijs en 

de natuurschoollessen) worden geregeld. 

Vanaf 1989 hebben we als groene vereniging een warme band met “De Hortus” gehad. Hoeveel 

activiteiten hebben we wel niet in het Milieucentrum gehouden? Eerst in de met de groene en grijze 

Harderwijker verenigingen in de in 1989 door leden van deze verenigingen opgeknapte muurhuisjes 

in de Doelenstraat. Daarna in de voormalige synagoge in de Jodenkerksteeg en tenslotte vanaf 2000 

in het oude “Snijhuis”, de nu gesloten locatie. Het was altijd bere gezellig. Daarnaast heeft menig 

lid van onze afdeling vrijwilligerswerk voor “De Hortus” verricht in de vorm van onder andere 

baliediensten en (nog) als natuurschoolgids. We hielden er tentoonstellingen en 21 jaar lang werden 

ook de vergaderingen van het Gewest IJsselstreek van de KNNV in het Milieucentrum gehouden. 

Tijden veranderen! Ook andere voorbeelden in het land maken duidelijk dat  natuur en milieu een 

heel gemakkelijke bezuinigingsprooi is geworden. 

Natuur en milieu heeft plaats gemaakt voor 

duurzaamheid, wat we daar dan ook onder mogen 

verstaan! 

Bij de start van het Milieucentrum in 1989 had 

onze afdeling een bibliotheek met geschonken 

boeken en een abonnement op de KNNV 

Wetenschappelijke Mededelingen die in die jaren 

verschenen. Deze verzameling werd indertijd ter 

beschikking gesteld voor de bibliotheek van “De 

Hortus”.  

Bij de ontmanteling van “De Hortus” in de Academiestraat  hebben we een en ander weer 

teruggekregen. Mogelijk zijn er leden die voor bepaalde boeken of Wetenschappelijke 

Mededelingen belangstelling hebben. Daarvoor zal het bestuur deze meebrengen naar de 

jaarvergadering zodat iedere aanwezige erin kan grasduinen. Is er wat van uw gading bij? Neem het 

dan gerust mee voor wat het u waard is! Daarvoor staat er een potje. De opbrengst vloeit naar de 

afdelingskas. 

Wat er dan overblijft gaat naar de tweedehands boekenwinkel van de landelijke KNNV. 

 

Tjalling van der Meer  
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NATUURKUNST 

 

 

 
 
 

De natuur toont ons in al haar veelzijdigheid vaak wonderlijke vormen, die als kunstzinnig betiteld 

kunnen worden. Met alle respect voor ieders creatieve vermogen, maar niet voor niets putten veel 

kunstenaars inspiratie uit de natuur. Het gaat in deze rubriek om vormen, die door de natuur zelf 

gecreëerd zijn zonder menselijk toedoen, al is dat laatste niet altijd te vermijden.  
 

Stralenkrans 
 

             Naast de veroorzaker van  

             onheil en schade heeft een 

             storm ook creatieve kanten.  

             Het versplinterde deel van 

             deze boomstam doet denken 

             aan een stralenkrans. 

             Menig houtbewerker kan jaloers 

             zijn op deze kunstzinnige  

             uiting. 

 
                (Sprielderbos 16 november 2013)     
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Harm Werners 

VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 maart 2014 

 

De redactie vindt het tijd worden voor een wisseling van de wacht en houdt het na afloop van dit 

jaar voor gezien (zie de oproep op pagina 5 van dit Linnaeusklokje). We hopen dat een nieuw 

enthousiast team het stokje wil overnemen. Ook al gaat er op de piekmomenten best de nodige tijd 

zitten in het redactiewerk, we kunnen mensen met interesse verzekeren, dat het ook veel plezier met 

zich mee brengt en het een voldaan gevoel geeft als het eindproduct weer is afgeleverd. Iedere keer 

weer is het een uitdaging er een zo fraai mogelijke uitgave van te maken. Het werkt motiverend te 

weten, dat de leden ons en hun lijfblad op prijs stellen. De uitkomst van de ledenenquête (zie pagina 

6 van dit Linnaeusklokje) spreekt wat dit betreft boekdelen: 

 

Evenals bij onze vorige enquête blijkt in onze communicatie naar de leden het Linnaeusklokje 

uiterst belangrijk: tachtig procent van de respondenten leest dit blad altijd ‘helemaal’ of ‘meestal 

praktisch helemaal’.  

 

Omdat we niet abrupt het bijltje er bij neer gooien krijgt de nieuwe redactie volop de tijd zich in te 

werken.  
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   Linny 

 

 

 

Een bericht  van het KNNV-bureau 
 

Beste KNNV’er, 

 

99% kans dat u het leuk vindt om te kijken naar insecten, vogels of wilde planten… 

Als lid van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, weet u maar al te goed dat de KNNV het 

velen mogelijk maakt om vele uren bezig te zijn met natuurstudie en natuurbeleving. Je kunt je 

hele leven met deze boeiende zinvolle liefhebberij bezig zijn en ook steeds weer verrassende waarnemingen of nieuwe 

ontdekkingen doen.  

 

Nog onvoldoende mensen zijn zich bewust van de waarde van de natuur. En die natuur is -zeker in deze tijden van 

bezuinigingen- erg kwetsbaar. Met kerndoelen als natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming speelt de KNNV 

dus een belangrijke rol in het leren waarderen en veiligstellen van die natuur. Toen de KNNV begin 2013 koos voor het 

project  “Haal de natuur in de tuin” hebben veel afdelingen daar enthousiast op gereageerd met diverse workshops, 

lezingen, cursussen, wandelroutes en excursies op dat gebied. Ook de komende jaren zullen veel KNNV’ers actief zijn 

met dit project en vele andere nuttige activiteiten.  

 

Prachtig dat dit gebeurt! De Stichting Fondsen van de KNNV wil dergelijke activiteiten dan ook graag promoten door 

deze financieel te steunen.  

Maar… de middelen van de Stichting zijn beperkt. Graag zien wij ons vermogen groeien om nog meer KNNV-werk 

dankzij onze financiële steun mogelijk te maken. Vriendelijk verzoeken wij u eens te overwegen of u de Stichting 

Fondsen kunt helpen met een eenmalige gift of misschien wel een periodieke bijdrage.  

 

Met uw gift steunt u ook de natuurbescherming! 
En omdat Stichting Fondsen van de KNNV de ANBI-status  heeft is uw gift fiscaal aftrekbaar. 

 

Wilt u meer weten dan is het stichtingsbestuur graag bereid u te informeren.  

 

Bestuur Stichting Fondsen KNNV: 

 Voorzitter: Hein van Bohemen, tel: (015) 3809 940  of h.bohemen@kpnplanet.nl 

 Secretaris: Ina Marbus - Hotho, tel: (0229)230 419  of secretaris@fondsen.knnv.nl 

 Penningmeester: Jelle Schuurmans, tel: (0499)399 429  of penningmeester@fondsen.knnv.nl 

 Lid: Anton van Weelderen,  tel: (030)6918 886 of awh.vanweelderen@casema.nl 

 Lid namens LB: Herman ten Grotenhuis, tel: (0575)471 995  of penningmeester@knnv.nl 

  

Stichting Fondsen KNNV   

 

rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Best.   

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als ANBI nummer 30210090Zie ook http://www5.knnv.nl/knnv-

portaal/stichting-fondsen 

 

 

 

Ik hoop op uw reactie 

 

op de vraag naar een nieuwe redactie 
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Ook in het winterseizoen is de KNNV volop actief 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Op zoek naar wintervlinders in het Sprielderbos (8 december 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarswandeling 2009 
 



 

WERKGROEPEN     kengetal (tenzij anders vermeld)          0341   

 

 

 

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@gmail.com    557276 

    Henk Oliedam   henkoliedam@upcmail.nl    551643 

       

 

 

Plantenwerkgroep  Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com   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@gmail.com    557276 

    Ronald Vossebelt ronald@ronaldvossebelt.nl   844277 

     

 

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

 

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  

 
Januari     Februari     
  4 Nieuwjaarswandeling     8 sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 

  4 landschapsbeheer    11 lezing de Brenne, Lauwersmeer en Costa Rica 

  8 opening fototentoonstelling   13 huiskamerbijeenkomst Vlinderwerkgroep 

15 coördinatorenoverleg   15 buitendag Fotografiewerkgroep 

18 buitendag Fotografiewerkgroep  15 landschapsbeheer 

19 vogelexcursie Delta Schuitenbeek 16 plantenexcursie landgoed Stoutenburg  

22 klapeksterlezing    20 paddenafzetting plaatsen Leuvenum 

25 klapeksterexcursie Ermelose heide 22 vogelexcursie Petten 

25 landschapsbeheer    25 fotografiewerkgroepavond 

27 bestuursvergadering   26 lezing natuur in voor- en achtertuin 

28 fotografiewerkgroepavond 

    

Maart      Maart     
  1 Jaarvergadering       25 fotografiewerkgroepavond  

  8 landschapsbeheer    29 landschapsbeheer 

12 midweekwinterwandeling Leuvenum 

15 buitendag fotografiewerkgroep  April 

17 bestuursvergadering     5 weidevogelexcursie Eemland 

20 lezing over teken en Lyme    8 cursusavond nachtvlinders 

22 plantenexcursie landgoed Cannenburgh  12 dagexcursie Schiermonnikoog 

                 


