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Wilt u uw contributie vóór 1 maart overmaken? 
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:  Keizersmantel  (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    

 

Heeft u ook zo genoten van de prestaties van onze schaatsers? Ik 

wilde maar even niet ingaan op de discussie of we daar nu wel of niet 

en met wie aanwezig zouden moeten zijn. Daar is al genoeg over 

gezegd en geschreven. Wij leven gelukkig in een land waar je over dit 

soort onderwerpen een mening kunt hebben en die nog mag ventileren 

ook.  

Maar terug naar de schaatsers. Het ene record na het andere 

sneuvelde. Zijn wij nu zo goed of zijn de anderen zo slecht? Het leuke 

van Nederlanders is dat we dan eigenlijk ook weer vinden dat we te 

goed zijn. Dat is vast ook niet goed voor de sport. Een beetje onder 

het maaiveld blijven is toch eigenlijk wel plezieriger. Tussendoor 

werd Marianne Vos ook nog even wereldkampioen bij het veldrijden. 

Ook een onwaarschijnlijk knappe prestatie om zo lang al, zo met kop 

en schouders er boven uit te steken. 

Zo gaan we van de ene topprestatie naar de volgende. Want 

ondertussen werden er deze winter ook weer allerlei records gebroken. Op de laatste dag van de 

meteorologische winter, alsof er verschillende winters kunnen zijn, werd gemeld dat de gemiddelde 

temperatuur uitkwam op 6,1 graad. Net geen record, want 2007 was ons dit keer de baas. Maar 

gelukkig was het koudegetal wel onovertroffen. Ja, dat bestaat. Het koudegetal is de som van alle 

etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt. En 

dat is op nul blijven staan. Nooit eerder was dat gehaald. 

Het laagste getal was tot nu toe 2, dus ook hier een 

geweldige verbetering van het record. Maar bij het weer 

vind ik dat veel minder leuk, eigenlijk wat beangstigend. Er 

worden ook hier te veel records gebroken. Overstromingen 

(nog nooit zoveel water) in Engeland, bosbranden (nog 

nooit zo heet) in Australië, orkanen (nog nooit zo’n harde 

wind) op Haïti zijn voorbeelden die volgens mij aangeven 

dat het wereldwijd er niet beter op gaat worden. Laat ik 

maar positief afsluiten. Het wordt vast  

een erg mooi insectenjaar. Met heel veel vliegen, muggen,  

wespen en ………….                                                                                                                          

Volkert Bakker  

 

 

Welkom nieuwe leden 

 

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

 

Mevr. K. Rozema, Smutslaan 84, 3851 ZB Ermelo 

Dhr. G. Veenendaal , Oude Arnhemsekarweg 36, 3851 GG Ermelo 

Dhr. M. Heuser, Orion 53, 3893 DM Zeewolde 

Mevr. A.G.H. Norg, Laan der Verenigde Naties 9, 3844 AD Harderwijk 

 

 

 

 

 

 

Een uitlooprecord voor de rode kornoelje 
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Opzegging lidmaatschap 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden meegedeeld aan het 

bestuur,  tenminste 2 maanden voor de aanvang van het nieuwe kalenderjaar, dat is uiterlijk op 31 

oktober. 

 

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 

 

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:cursus@noordwestveluwe.knnv.nl
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EXCURSIEPROGRAMMA  
 

 

 

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

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

hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor het Kerkelijk Centrum.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

Zaterdag 5 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 

 

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.  

 

 

Zaterdag 12 april 

 

Excursie Schiermonnikoog  

 

Vertrek: 6.30 uur Ermelo en 6.45 uur Harderwijk 

  

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

 

Graag even vermelden of je wilt wandelen of fietsen in verband met het huren van fietsen. 

De excursie staat onder leiding van Hans Grotenhuis en Tjalling van der Meer. 

 

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
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De oorspronkelijk voor 16 november 2013 geplande gewestelijke excursie naar Schiermonnikoog 

kon door de weersomstandigheden die dag helaas niet doorgaan en is toen uitgesteld.  

 

Een excursie naar Schiermonnikoog is wel ver weg, maar zeker de moeite waard. We zijn een lange 

dag op het eiland om rond te struinen in de duinen, over de kwelders en langs het strand. 

Aangekomen op het eiland bestaat de keuze om vanaf de Veerdam te gaan wandelen met Hans of 

om te gaan fietsen met Tjalling, afgewisseld met een paar wandelingetjes (fietshuur € 6). 

 

Meenemen: eten en drinken voor de hele dag. Welke vorm schoeisel is wat lastig aan te geven. Bij 

droog weer kom je een heel eind (alleen niet op het wad als het laag water is) op bv. bergschoenen, 

maar bij langdurige regen in de voorgaande periode staan grote delen van de duinvalleien helemaal 

onder water en zijn laarzen beslist noodzakelijk. Natuurlijk ook een kijker. 

Belangrijke tijden: verzamelen bij de boot uiterlijk om 9.15 uur (vertrek boot Lauwersoog 9.30 

uur). Houd er bij dit tijdstip rekening mee dat je de auto nog moet parkeren (betaald parkeren), naar 

het kaartjeskantoor moet lopen en een kaartje moet kopen. Wees dus ruim op tijd in Lauwersoog. 

De kosten van de overtocht zijn retour € 14,80 (prijspeil 2014). Het 65+-tarief is ingaande 2014 

vervallen. Voor navigatie: bestemming Haven Lauwersoog is 9976VM. De veerhaven ligt aan de 

Kustweg. 

Het vertrek van de boot naar Schiermonnikoog is om 9.30 uur. We keren naar de vaste wal terug 

met de boot van 16.30 uur. De vaartijd is circa 45 minuten. Bij slechte weersomstandigheden gaat 

de excursie niet door. 

 

 

Zondag 13 april      
 

Zoogdierenexcursie Natuurpark Lelystad en Harderbos 
 

 

Opgave vóór 10 april bij Regina Vlijm 

reginavlijm@gmail.com,  06 18 488 326. 
 

 

Start: 10.00 uur Parkeerterrein Natuurpark Lelystad; adres Natuurpark: Vlotgrasweg 11, 8219PP 

Lelystad. Let op: Toegang gratis; parkeerkosten 3 euro per auto 

 

Na de geslaagde diersporenexcursie door de Zoogdierenwerkgroep Gewest IJsselstreek op zondag 

13 oktober op de Ermelose heide is bij deze excursie de mogelijkheid om allerlei zoogdieren in 

levende lijve te zien. In het Natuurpark komen ondermeer voor: 

KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/reginavlijm@gmail.com
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• Europese otter (nachtdier) en kleinklauwotter (exoot, dagdier) 

• Bever. Ontsnapte bevers komen ook voor in natuurgebieden in de Flevopolder  

• Edelhert en het gelijkende (exotische) Pater-Davidshert 

• Wild zwijn 

• Wisent 

• Przewalskipaard 

 

Het is hier mogelijk om allerlei sporen (vraatsporen, loop- en glijsporen) van deze dieren goed te 

leren kennen. Vanaf twaalf uur is het bezoekerscentrum open. Na het park kunnen we ook een 

kijkje nemen in het Harderbos bij Harderwijk waar vaak bevervraatsporen te zien zijn. Na opgave 

kan vanuit de diverse afdelingen gezamenlijk naar Lelystad gereden worden. Indien de excursie 

vanwege weersomstandigheden moet worden geannuleerd, ontvangen de deelnemers uiterlijk 

zaterdagavond 12 april om 20.00 uur een e-mailbericht en zal dit worden bekendgemaakt op het 

Gastenboek. Einde van de excursie, die zal worden geleid door Hans Fondse,  circa 14.00 uur. 

 

Woensdag 16 april  

 

Avondexcursie steenuilen luisteren 

 

Verzamelen: 19.30 uur  

 

In Ermelo zijn diverse territoria van steenuilen aanwezig. De uiltjes 

kunnen soms erg luid reageren op elkaar of op geluid van een bandje. 

Dat is dan ook een goede methode om te zien (horen) of er ergens 

steenuilen zitten. Bij goed weer is een fietsexcursie gepland door een 

deel van het buitengebied van Ermelo. Hopelijk zijn er net als in 2012 

een aantal plekken te vinden waar een territoriumroep te horen is. Met 

een beetje geluk zien we er ook nog één of meer.  

Duur: ongeveer 1.5-2 uur. Bij slecht weer gaan we een week later. 

Voor vertrekplaats: zie te zijner tijd het Gastenboek. 

Deze excursie staat onder leiding van Lex Groenewold. 

 

         

 

Woensdag 23 april 

 

Voorjaarsflora op landgoed Middachten in De Steeg 

 

Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk 

 

Opgave voor maandagavond 21 april bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl,    0341 

557276 

 

Deze doordeweekse dagexcursie is al twee keer door slechte weersomstandigheden niet 

doorgegaan. Wellicht hebben we nu meer geluk.  Het landgoed Middachten wordt al vanaf het jaar 

1190 vermeld. De directe omgeving is zeer gevarieerd en bevat park, weilanden, akkers, bossen en 

een zeer fraai bronbos met langs de opwellende stroompjes paarbladig goudveil, sleutelbloem, 

bosereprijs, bittere veldkers,  groot springzaad, gewone dotterbloem klein- en ook groot 

heksenkruid en (heel bijzonder!) ook knikkend nagelkruid. Deze laatste soort wordt vanwege 

steenuil Fokko Kortlanglaan 

mailto:jmfondse@solcon.nl
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zijn zeldzaamheid ook wel één van de wonderen van Middachten genoemd. De excursie gaat in 

ieder geval over de lunchpauze heen en uiterlijk rond vier uur gaan we weer huiswaarts.   

 

Zaterdag 3 mei  
 

Plantenexcursie Wieringen 

 

Vertrek:  8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk  

 

Opgave voor donderdagavond 1 mei bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

We gaan op zoek naar zeldzame flora op het voormalige eiland Wieringen. Meestal gaan we naar de 

Wieringermeer voor vogels, maar ook op het gebied van planten is er veel te beleven. Heb je 

weleens van bolletjeskers gehoord? Die vinden we in het Robbenoordbos, vergezeld van onder 

andere groot heksenkruid, gulden boterbloem en vingerhelmbloem. Het is een beukenbos met 

rijke ondergroei. Voor zoutplanten, zoals echt lepelblad, is de Robbenvaart interessant. Ook de 

voormalige waddijk is bijzonder. Een deel van deze dijk is al in de Middeleeuwen aangelegd met 

samengeperst wier, eigenlijk zeegras. Rond  vier uur rijden we weer huiswaarts.  

 

Zaterdag 10 mei 

 

Vlinderexcursie Bargerveen     

 

Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk 

 

Opgave voor vrijdag 9 mei bij Harm Werners, 

harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, 

bettydekker@xs4all.nl, 0341 418191 

 

 

We gaan dit jaar samen met IVN Nijkerk naar het prachtige natuurgebied het Bargerveen in 

Drenthe. In dit hoogveengebied vind je een afwisseling van moeras, grasland en heide. Daarom is er 

op flora- en faunagebied veel te zien. Wij gaan speciaal op zoek naar het aardbeivlindertje (foto: 

Harm Werners) dat hier nog voorkomt. Deze soort was bij ons nog lang in de Leemputten te vinden, 

maar is hier de laatste jaren niet meer aangetroffen.  Daarnaast kunnen we in het gebied de nodige 

vroege libellensoorten verwachten.  

Rond 16.00 uur gaan we weer naar huis. Let op het weer en kijk hiervoor op het Gastenboek bij 

twijfel of de excursie al dan niet doorgaat. 

 

Zaterdag 17 mei 

 

Inventarisatiedag  landgoed Nieuw Groevenbeek 

 

Zie voor nadere informatie pagina 23 van het Linnaeusklokje.  

 

Zaterdag 31 mei  
 

Plantenexcursie naar bronnetjesbos en blauwgrasland in het Rijk van Nijmegen 

 

Vertrek: 8.15 uur Ermelo en 8.30 uur Harderwijk 

 

Opgave voor donderdagavond 29 mei bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/jmfondse@solcon.nl
mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:bettydekker@xs4all.nl
KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/jmfondse@solcon.nl


 9 

 

Deze omgeving kent vele bijzondere gebieden met de daarbij horende speciale flora. ‘s  Morgens  

verkennen we een bronnetjesbos bij de Duivelsberg bij Beek. Klein maar fijn met wel 400 

plantensoorten. ’s Middags bezoeken we de Bruuk. We krijgen hier een rondleiding  van  Hennie 

Brinkhof, die de Bruuk als geen ander kent. Volgens Hennie zijn in de Bruuk de mooiste 

blauwgraslanden van Nederland, die veel weg hebben van alpenweides. Wil je meer lezen, dat kan, 

via de volgende link: http:/www.wmg-groesbeek.nl. Hier vind je een themanummer over de Bruuk, 

waarvoor Hennie ook een aantal bijdragen  geschreven heeft. Om ongeveer vier uur keren we weer 

huiswaarts. 

 

Donderdag 5 juni 

 

Vroege vogelexcursie Oud en Nieuw Groevenbeek 
 

Vertrek:  6.00 uur vanaf de parkeerplaats Oud Groevenbeek langs de Putterweg   

 

Lang geleden hebben we regelmatig vroege vogelexcursies gehouden in het zeer afwisselende 

Groevenbeekgebied. Door de aanwezigheid van de sprengen van de Groevenbeek is er voor vogels 

altijd wel voldoende water te vinden. Het aantal waargenomen soorten vogels was dan ook altijd 

wel groot. Deze keer willen we extra aandacht besteden aan Nieuw Groevenbeek omdat het gebied 

dit jaar een speerpunt is van onze afdeling. 

 

Woensdag 11 juni  
          

Plantenexcursie Kuinderbos en Luttelgeest 

 

Vertrek: 8.30 uur Ermelo en 8.45 uur Harderwijk 

 

Opgave: voor maandagavond 9 juni bij Anne-Marie Fondse, 

jmfondse@solcon.nl, 0341 557276                                                                                        grote keverorchis 

 

Bijzondere flora in de Noordoost-Polder. We bezoeken hiervoor het Kuinderbos en enkele 

bijzondere bermen bij Luttelgeest. Het Kuinderbos is het grootste boscomplex in de 

Noordoostpolder en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de boscomponent van de 

Flevolandse Ecologische  Hoofdstructuur. Het gebied rond de Kuinderplas is van grote botanische 

waarde doordat er op  de voormalige zeebodem een ontwikkeling is naar zowel heide (kalkarme 

bodem) als duingrasland (kalkrijke bodem). We vinden mogelijk welriekende nachtorchis, grote 

keverorchis, geelhartje, dennenwolfsklauw en stijve ogentroost. Ook bij de bermen bij 

Luttelgeest (Uiterdijkenweg en Blankenhammerweg)  is sprake van een bijzondere 

bodemgesteldheid. Samen met een speciaal bermbeheer leidt dit tot een unieke flora met 

bijenorchis, kleine valeriaan en ook geelhartje. Rond vier uur rijden we weer richting 

Harderwijk. 

 

Zaterdag 14 juni 

 

Plantenexcursie Leemputten      

 

Start: 13.30 uur bij het hek van de Leemputten 

 

Opgave voor donderdagavond 13 juni bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/2ekwconc.doc
KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/jmfondse@solcon.nl
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De jaarlijkse excursie naar de Leemputten:  een hoogtepunt waar velen van ons ieder jaar weer naar 

uitkijken. We zien hier orchideeën en veel bijzondere flora. Aan deze excursie kunnen maximaal  

20 personen deelnemen. Ook wordt een eigen bijdrage van  € 2,50 berekend, die de gemeente 

Ermelo verplicht stelt.   

 

Donderdag 19 juni       

 

Vlinderexcursie Hendrik Mouwenveld 

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk en 13.15 uur Ermelo 

 

Op deze doordeweekse middagexcursie wandelen we door het Hendrik Mouwenveld. Dit prachtige 

bosgebied met zijn heide bij Vierhouten wordt doorkruist door zandige paden en biedt mooie 

vergezichten. 

Het zou ontzettend leuk zijn als we hier de bosparelmoervlinder (foto: Harm Werners) tegenkomen, 

een soort die in dit gebied nog jaarlijks waargenomen wordt. De vlinder is ernstig bedreigd en komt 

vooral nog in het zuiden van het land voor. 

Deze excursie wordt geleid door Harm Werners en Betty Dekker en zal ongeveer 2 ½  uur duren. 

Hou voor de weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten. 

 

 

Zaterdag 21 juni 

 

Natuurtuininventarisatie  

100-soortendag  

 

Aanvang: 10.00 uur 

 

We willen met een stel enthousiastelingen in de 

Natuurtuin in Stadsweiden te Harderwijk op 

zoek naar de soortenrijkdom in dit relatief 

kleine stukje natuurreservaat. De tuin is te 

vinden aan het Zeepad in Harderwijk, op de 

plek waar een fietstunnel is gepland over de 

A28. Parkeren kan in de buurt van de tuin, aan 

het eind van de Rietmeen, ongeveer ter hoogte 

van de stadskwekerij. 

Er zullen deskundigen aanwezig zijn op 

verschillend gebied, zoals vogels, vlinders en 

planten. 

We verdelen ons in groepen en gaan de tuin 

door met een streeplijst en hopen natuurlijk  100 

soorten te vinden. De begroeiing van de natuurtuin is zeer gevarieerd, er zijn genoeg bomen en er is 

een vijver, dus we maken een goede kans. Iedereen is hartelijk welkom, al dan niet met een flora of 

vogelboek in de hand. We gaan door tot ongeveer 13.00 uur. Kijk bij slecht weer de dag ervoor op 

het Gastenboek  of het doorgaat. De coördinatie is in handen van  Ellen Smal, 0341 424275, 

ellensmal@planet.nl  

 

 

 

 

mailto:ellensmal@planet.nl
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Zondag 22 juni 
 

Sporen van bevers en andere zoogdieren in de Ossewaarden en Stadslanden (Deventer) 

 

Aanmelden uiterlijk 20 juni bij Tom Dekker via mail tom@imd-ma.nl 

 

Verzamelen en vertrek om 09.00 uur op de parkeerplaats bij zendmast spoorbrug Lagesteenweg, 

Deventer (Worpzijde). Na aanmelding kan het meerijden vanuit onze afdeling gecoördineerd 

worden. Deelnemers krijgen hierover bericht. 

 

De zoogdierenwerkgroep van het IVN Deventer organiseert een sporenexcursie voor de 

Zoogdierenwerkgroep Gewest IJsselstreek. De excursie begint om 9 uur vanaf het Zwarte Pad. Dit 

is gelegen op De Worp, we starten bij de GSM-antenne. De excursie duurt tot ongeveer 12 uur. We 

zullen twee heel verschillende gebieden bezoeken, namelijk de Stadslanden en de Ossenwaarden. 

In de Ossenwaarden zijn onder meer sporen van de bever te zien. Bij slecht weer gaat de excursie 

niet door. Dit besluit wordt op 21 juni voor 20.00 uur genomen en via de mail aan mensen, die zich 

hebben aangemeld, doorgegeven. 

 

Woensdag 25 juni  

 

Flora in de stad 

 

Vertrek: 19.00 uur Harderwijk en 19.15 uur Ermelo  

 

Opgave voor  maandagavond  23 juni bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@solcon.nl, 0341 557276 

 

We gaan voor flora in de stad naar Amersfoort. Tijdens de lange zomeravond wandelen we door de 

binnenstad langs grachten, stadsmuren en door park en plantsoen. Past prima in het jaarthema van 

de KNNV: Natuur in de stad. We zien muurleeuwenbek, tongvaren, steenbreekvaren en 

misschien wel tripmadam. Na afloop pikken we misschien  nog een sfeervol terrasje mee. 

 

 

Vrijdag 27 juni 

            

Nationale Nachtvlindernacht Natuurtuin Stadsweiden Harderwijk 

 

Vertrek: 10.30 uur Ermelo en 10.45 uur Harderwijk 

 

Start inventarisatie: 11.00 uur ingang Natuurtuin aan het Zeepad 

 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Nationale Nachtvlindernacht. In 

heel Nederland worden deze nacht de nachtvlinders geïnventariseerd om 

zo een goed beeld te krijgen van de verspreiding en het voorkomen van 

de soorten in de verschillende natuurgebieden of juist aan de rand van 

stedelijke bebouwing. We gaan nu voor de derde keer in de Natuurtuin 

van Harderwijk inventariseren, waarbij de maand juni voor dit gebied 

nog nooit eerder aan bod is geweest. We zijn dus benieuwd wat we 

aantreffen ’s nachts zowel op het witte doek, als op de bomen die met 

een licht alcoholisch stroopmengsel worden ingesmeerd. Martin Scheper 

staat ons met zijn kennis en expertise weer bij en zorgt voor de nodige 

apparatuur, waarvoor we hem bij deze alvast heel hartelijk bedanken. De 

mailto:tom@imd-ma.nl
KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/jmfondse@solcon.nl
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coördinatie is in handen van Harm Werners en Betty Dekker. De inventarisatie gaat tot diep in de 

kleine uurtjes door gezien de late zonsondergang in deze periode van het jaar. Het staat een ieder 

dan ook vrij om te komen en te gaan. Hou voor de weersomstandigheden het Gastenboek in de 

gaten. 

 

Zaterdag 28 juni 

 

Ronde van de Oosterschelde 

 

Vertrek: 7.45 uur Ermelo en 8.00 uur Harderwijk 

 

Opgave: uiterlijk 26 juni bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 

 

De vogelbevolking van de zoute Oosterschelde is altijd anders dan die in onze omgeving. Dit 

hebben we twee jaar geleden ook waargenomen vanaf Tholen. Deze keer willen we de vogels gaan 

bekijken op de kwelders en slikken (‘gorzen’ heet dat in Zeeland) langs de zuidkust van Schouwen-  

Duiveland en de noordkust van Noord-Beveland. We starten dan bij de Slikken van Viane, in de 

buurt van Bruinisse. Daarna  gaan we naar de Gouwe Slikken, die we bekijken vanaf de dijk voor 

Zierikzee. Vervolgens gaan we naar het bekende inlagengebied bij Flauwers bij de Heerekeet, langs 

de Oosterschelde. We lopen steeds over droge dijken en paden. Over de Oosterschelde Zeekering 

rijden we naar Noord- Beveland, waar we ook inlagengebieden  kunnen bekijken. We eindigen deze 

ronde dan bij Colijnsplaat. Deze excursie, die natuurlijk een hele dag duurt, heeft alleen zin bij 

geschikte weersomstandigheden. 

 

Excursie vliegende herten, eind juni – begin juli 2014 

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

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

zich wilde laten zien. In 2013 is het wel weer gelukt na een melding door Ati Vijge. In 2014 

willen we als KNNV opnieuw een poging wagen. We prikken nu echter geen vaste datum, 

maar plannen afhankelijk van de weersomstandigheden en de kans op een waarneming, pas op 

het laatste moment een datum en tijdstip. Dit communiceren we via het Gastenboek, maar wie 

zich als belangstellende nu al wil melden kan dat doen via p.pfaff38@gmail.com. Zodra de 

excursie is ingepland ontvangen de belangstellenden een persoonlijke mail met nadere 

informatie. 

Peter Pfaff 

 

Eind juni/begin juli 
        

Op zoek naar de grote weerschijnvlinder 

 

Een excursie op afroep omdat de grote weerschijnvlinder (foto: 

Harm Werners) zich alleen op fraaie zomerse dagen laat zien. We 

proberen deze prachtige dagvlinder op te sporen in Twente. Wie 

zin heeft om mee te gaan moet het Gastenboek in de peiling 

houden. Uiteraard kunnen belangstellenden zich van tevoren 

aanmelden via een mailtje of telefoontje naar 

harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291. Zij krijgen evenals 

degenen, die zijn opgenomen in de ‘mailcirkel’ van de 

Vlinderwerkgroep bericht over datum en tijdstip van de excursie. 

mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:p.pfaff38@gmail.com
mailto:harmwerners@hotmail.nl
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Zaterdag 5 juli  
 

Wandeling langs het Bert Bospad door de Westbroekse Zodden 

 

Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk 

 

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

 

Deze wandeling geeft een mooi overzicht over de verschillende verlandingsstadia in de uitgegraven 

petgaten in het veenweidegebied van westelijk Nederland. Je vindt hier open water, drijftilachtige 

begroeiing, trilveen, moeras. Kortom goed voor een botanisch zeer soortenrijk gebied. De 

wandeling is niet lang,  zodat we goed overal kunnen kijken. Neem bij nat weer laarzen mee. 

Eventueel kan de wandeling worden uitgebreid. We keren om 4 uur weer huiswaarts. 

 

Vrijdag  11 juli 

 

Late vogelexcursie Groevenbeek  

      

Vertrek: 23.00 uur  Parkeerplaats Oud Groevenbeek aan de Putterweg 

 

We zullen kijken of er op de  Groevenbeekse heide, net als op de Ermelose heide ook 

nachtzwaluwen aanwezig zijn. Jaren geleden werden die daar af en toe gehoord. Verder zullen we 

luisteren of de bosuilen op Nieuw Groevenbeek nog actief zijn.  

Deze excursie –onder leiding van Hans Fondse- duurt ongeveer anderhalf uur; bij harde wind of 

regen gaat deze niet door. 

 

Woensdagavond 16 juli   
 

Planteninventarisatie van wegbermen in Harderwijk  

 

Vertrek: 19.00 uur  Ermelo en 19.15 uur Harderwijk  

 

De gemeente Harderwijk is geïnteresseerd in de gegevens van haar bermen. Dit in verband met het 

uitvoeren van een goed bermbeheer. Nadere gegevens volgen. (Houd hiervoor het Gastenboek in de gaten, 

redactie) 

 

Zaterdag 26 juli  
   

Dagexcursie Vlinderommetje Zuidwolde 

 

Vertrek: 9.30 uur Ermelo en 9.45 uur Harderwijk 

 

Opgave vóór 26 juli bij Harm Werners: 

harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker: bettydekker@xs4all.nl, 0341 418191 

 

Het centrale punt in de bijna 8 kilometer lange route is de fraaie in 1998 aangelegde Vlindertuin. De 

locatie is erg gunstig door de luwte die gevormd wordt door een houtwal aan de oostzijde met veel 

nectar- en waardplanten. Vooral de aanwezigheid van eiken, vuilboom, braam, wilgenroosje, 

brandnetel en de schrale grassoorten in de bermen langs het fietspad, zorgen voor de aanwezigheid 

van een aantal extra soorten vlinders in de vlindertuin. Onder andere vliegt hier de zeldzame 

sleedoornpage (foto: Harm Werners). De aanleg met paden van houtsnippers blijkt in de praktijk heel 

KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/jmfondse@solcon.nl
mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:bettydekker@xs4all.nl
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gunstig omdat de vakken goed van elkaar gescheiden blijven, de paden 

onderhoudsarm zijn en door hun warmte een prettige plaats vormen voor 

een aantal vlindersoorten om te zonnen. Bij de aanleg is gezocht naar 

meer open en meer gesloten delen in de vlindertuin.  

De wandelroute maakt een omtrekkende beweging rondom het dorp 

Zuidwolde en bevat afwisselende 

landschapselementen en interessante 

‘toegiften’ als een particulier 

dierentuintje, een til voor huiszwaluwen, 

de door de dorpsbewoners sedert jaar en 

dag veel bezochte ‘entekoele’ in het Faliebergbos en voert voor een 

deel over Bonnie’s padtien met gedichten van Bonnie Veendorp. 

Voor meer informatie kan de website vlinderommetje.nl 

geraadpleegd worden. De excursie zal tot ongeveer 16.00 uur duren 

en wordt begeleid door een gids van de Natuurvereniging Zuidwolde. 

 

 

Zaterdag 2 augustus       

 

Vlinderexcursie met KNNV-afdeling Hoorn 
                                                                                                                                                                 

Vertrek: nu nog niet bekend, let op het Gastenboek en alle aanmelders krijgen uiteraard bericht 

 

Opgave voor vrijdag 1 augustus bij Harm Werners, 

harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, 

bettydekker@xs4all.nl, 0341 418191 

 

Tijdens deze dagexcursie zijn we te gast bij de KNNV-afdeling 

Hoorn, die ons een aantal mooie vlindergebiedjes zal laten zien bij hen in de buurt. Omdat zij op dit 

moment nog geen vertrektijden en vertrekplaats aan kunnen geven, zal dit later op het Gastenboek 

verschijnen. We weten in ieder geval al wel dat we de argusvlinder kunnen verwachten, een soort 

die in onze contreien helaas verdwenen is. 

Rond de klok van vier uur zullen we deze dagexcursie beëindigen. Let ook op het Gastenboek bij 

twijfel over de weersomstandigheden. 

 

Donderdag 14 augustus 

 

Vlinder- en libellenexcursie Huis de Voorst 

 

Vertrek: 12.15 uur Harderwijk en 12.30 uur Ermelo 

 

Opgeven voor woensdag 13 augustus bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 

of Betty Dekker, bettydekker@xs4all.nl, 0341 418191 

 

Het landgoed Huis de Voorst met tuin en park heeft een verscheidenheid aan landschapstypen. Het 

bosrijke cultuurlandschap  is met zijn houtwallen, gracht, bosvijvers en weidepoelen rijk aan 

libellensoorten. We zullen dan ook speciaal naar libellen op zoek gaan, daarbij geholpen door 

Annemarie Kooistra en zijn nu al benieuwd wat we er te zien zullen krijgen. Natuurlijk  laten we de 

vlinders niet buiten beschouwing. Tegen vier uur gaan we weer richting huis. 

 

 

KNNV/LINNAEUSKLOKJE/2ekw14/excursie%2026%20juli.doc
mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:bettydekker@xs4all.nl
mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:bettydekker@xs4all.nl
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Zondag 17 augustus  
 

Wandeling door het Meervelder Bosch naar het Uddelsche Buurtveld 

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur Harderwijk 

 

We lopen hier door een schitterend Veluws landschap  met mooie oude 

beukenbossen en uitgestrekte heidevelden. In de vochtige heide groeit onder 

andere klokjesgentiaan, kleine en ronde zonnedauw, witte en bruine 

snavelbies, blauwe zegge en moeraswolfsklauw (foto: Harm Werners) 

 

Vrijdag 22 augustus 

 

Nachtvlinderinventarisatie Ermelose hei 

 

Vertrek: 21.30 uur Harderwijk en 21.45 uur Ermelo 

Start: 22.00 uur Schaapskooi, hoek Drieërweg/Postweg 

 

Tijdens deze tweede nachtvlinderinventarisatie gaan we voor de derde keer een poging wagen om 

de nachtvlinders van de Ermelose hei te inventariseren.  Tot twee keer toe kon deze inventarisatie 

door mindere weersomstandigheden niet doorgaan. Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig 

gezind zijn. Het zou mooi zijn als we het Gebiedenboek kunnen aanvullen met 

nachtvlindergegevens. Remco Vos en Violet Middelman gaan ons bij deze nachtvlinderinventarisatie 

ondersteunen, iets waar we uiteraard heel blij mee zijn.  

Denk aan een zaklamp en hou het Gastenboek (hopelijk overbodig dan) in de gaten. 

De inventarisatie zal zeker 3 uur in beslag nemen en ook hier geldt dat iedereen vrij is om eerder te 

vertrekken. 

De nachtvlinderinventarisatie wordt georganiseerd door Harm Werners en Betty Dekker. 

 

Zaterdag 23 augustus  

 

Vogelexcursie Lauwersmeergebied en Bantpolder 

 

Vertrek: 7.45  uur Ermelo en 8.00  uur Harderwijk 

 

Opgave: uiterlijk 21 augustus bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 

 

We beginnen deze excursie traditioneel in een restaurant in Zoutkamp waarna we naar het Jaap 

Deensgat vogels gaan kijken. De eerste vogeltrek is eind augustus al op gang gekomen.  Bij 

Lauwersoog kunnen we kijken bij de Ommelander Zeedijk over het Groninger Lutjewad. 

Vervolgens gaan we naar de Bantpolder en als de tijd het toelaat nog naar de vogelwaarneemhut bij 

Ezumazijl. We zullen ook aandacht besteden aan de zoutflora in dit gebied. Bij slecht weer gaat de 

excursie niet door. 

 

 

Dinsdag 26 augustus    

 

Wandeling Oldenallerpad 

 

Vertrek: 13.30 uur Harderwijk en 13.45 uur Ermelo  

Start: 14:00 uur vanaf De Zoete Inval,  Broekermolenweg 5, 3882 MG in Putten 

mailto:jmfondse@gmail.com
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Een  wandeling in het  buitengebied van Putten  en over een deel van het landgoed Oldenaller. Dit 

klompenpad gaat door een heel gevarieerd landschap. De wandeling gaat over boerenland, langs 

houtwallen, langs beken en plassen en zelfs over een stukje heide.  

Vanwege verschillende op- en afstapjes moeten deelnemers wel goed ter been zijn. 

De kans is groot dat we regelmatig even stil staan bij mooie planten en bij vlinders en insecten, die 

bij mooi weer talrijk aanwezig zijn. Het totale klompenpad is 8 km, maar het is mogelijk om dit in 

te korten door de wandeling rond het "kasteel" over te slaan. En misschien lonkt dan ook weer de 

"Zoete Inval".  

Tijdens de wandeling kan bij de Schaapskooi van Natuurmonumenten en ook bij het eindpunt 

gebruik gemaakt worden van zelfbedieningscatering. Om daarvan gebruik te maken is het wel nodig 

om wat contant muntgeld mee te nemen. Deze wandeling wordt geleid door Dick en Sieby 

Dooyewaard. Kijk bij slecht weer de dag ervoor even op het Gastenboek of de wandeling doorgaat. 

 

Zaterdag 20 september   
 

Wandeling  in de omgeving van Assel en Hoog Soeren.  

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur Harderwijk 

 

Hier liggen prachtige heide- en bosgebieden. Hier groeit de zachte hennepnetel, speciaal op 

plekken waar de wilde zwijnen wroeten. Op de Veluwe zijn enkele groeiplaatsen van deze voor 

Nederland zo zeldzame plant. Ook de uitzichten bij Hoog Soeren zijn prachtig. 

Deze excursie wordt geleid door Anne-Marie Fondse. 

 

Zaterdag  27 september  

 

Paddenstoelenexcursiein Speulderbos bij Drie  

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk en 13.15 uur Ermelo 

 

Deze excursie start vanaf het Boshuis in Drie. In de week ervoor wordt bekeken in welk deel van 

het Speulder- of Sprielderbos de meeste paddenstoelen te vinden zijn. Meestal zijn er eind 

september al veel nieuwe zwammen te zien. Deze bossen staan bekend als één van de mooiste en 

oudste bossen van ons land. Er staan eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door 

flinke hoogteverschillen (Solse gat) en een grote variatie in bostypen.  

U heeft hier kans op een grote verscheidenheid aan paddenstoelen. Allerlei hout- en korstzwammen 

op levende en dode bomen, zoals tonderzwammen en de roodgerande houtzwam. Daarnaast 

verschillende soorten boleten, koraalzwammen, amanieten en mycena's.  

De excursie start om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Boshuis Drie. De excursie duurt tot 

ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Annemarie Kooistra.  

Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de excursie doorgaat. 

 

 

 

Zondag 28 september 

 

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo, 13.30 uur Harderwijk en 13.45 uur Parkeerplaats Postillionhotel Nulde 
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Omdat de vogeltrek in deze tijd al op gang is gekomen is het aantal vogels in het Deltagebied altijd 

erg groot. Van de meeste soorten is het zogenaamde eclipskleed al overgegaan in het winterkleed. 

Doorgaans zijn grote aantallen eenden als pijlstaarten, wintertalingen en smienten al aanwezig en 

zijn watersnippen ook wel te zien. De excursie wordt geleid door Hans Fondse. 

          

WERKGROEPEN     
 

Fotografiewerkgroep Camera Natura 

 

Al  eerder is aangekondigd dat een nieuw 

fotoalbum voor de Fotografiewerkgroep in de 

maak was. Nu is het zover dat dit nieuwe album te 

bekijken is op de website  

www.knnv.nl/noordwestveluwe onder het kopje 

Fotoboek. In dit album worden de foto’s 

gepresenteerd van de leden van onze werkgroep. 

Met grote dank aan  Paul Matlung die dit album 

heeft opgezet. Met het bestuur is een proeftijd van 

een jaar afgesproken. Op de  fototentoonstelling 

de Hierdense beek ….. een Plaatje hebben we 

enthousiaste reacties gekregen. Een mooie 

opsteker. De tentoonstelling is t/m 31 maart nog te 

zien in het gemeentehuis van Harderwijk en 

verhuist daarna naar het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Nunspeet.  

Met ingang 1 juli neemt Marjo Klaarenbeek (zie foto) na- 4 ½ jaar- afscheid als coördinator van de 

Fotografiewerkgroep. Marjo heeft –samen met Ati Vijge- de werkgroep opgericht en we zijn in die 

tijd gegroeid naar 32 leden. Binnen de werkgroep wordt gekeken naar haar opvolging.   

Marjo bedankt voor je grote inzet en enthousiasme! 

In de maanden juli en augustus hebben we geen bijeenkomsten. In september starten we weer met 

een nieuw progamma, voor zowel binnen als buiten. (Zie hiervoor de agenda op de achterzijde van dit 

Linnaeusklokje, redactie) 
Ria Thijs 

 

Werkgroep Landschapsbeheer 

 
Er is meerdere keren tegen mij gezegd: “Ik zie niets van 

de Werkgroep  Landschapsbeheer in het Linnaeusklokje 

staan”. Hierbij werd ook de vraag gesteld: “Kun jij niet 

eens iets schrijven over de Werkgroep 

Landschapsbeheer”. Want zelf schrijf ik regelmatig iets 

over de werkochtenden bij de excursieverslagen. Daarbij 

vertel ik  waar wij die ochtend zijn geweest en wat we 

gedaan hebben. Met dit stukje zal ik wat vertellen over 

wat landschapsbeheer nou zo leuk maakt. Wij werken 

van september tot april eens in de drie weken op een 

zaterdagochtend op een locatie in de omgeving. Dit kan 

van alles zijn als het maar te maken heeft met het 

landschap. Dus niet bij iemand in de achtertuin die een nieuwe haag wil planten. Wij werken voor 

de gemeente Ermelo, Harderwijk, Natuurmonumenten en enkele particuliere landgoederen die wel 

voor publiek toegankelijk zijn. De coördinatoren van de werkgroep zorgen voor een gevarieerd 

programma in overleg met de terreinbeheerder. Dus de ene keer staan we dennetjes te trekken op de 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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hei en dan weer wilgen te knotten of een houtwal uit te dunnen. Je komt vaak op plekken waar je 

anders niet zou komen. Na een ochtend lekker werken zie je gelijk resultaat van wat je gedaan hebt. 

Dit geeft je echt een kick. Want door wat je gedaan hebt is ook weer een stukje natuur maar ook 

vaak cultuur bewaard gebleven. Ook is het super gezellig 

want we hebben een actieve groep van ongeveer 25 mensen 

die bijna elke keer komen. Lief en leed wordt gedeeld en er 

is naast al dat werken ook nog tijd voor een praatje. 

Daarnaast komt de terreinbeheerder vaak op een 

werkochtend ook nog kijken en die neemt gelijk dan wat 

lekkers mee. Elk seizoen beginnen we in september met 

onze jaarlijkse barbecue. Zodat we elkaar weer kunnen 

bijpraten wat we de afgelopen maanden weer hebben 

beleefd. Dus al met al zijn wij een gezellige werkgroep 

waar hard word gewerkt maar waar gezelligheid ook 

belangrijk is. Dus denk je ‘dat lijkt mij wel wat’ kom gerust eens kijken en meewerken. Je hoeft er 

geen verstand van te hebben want dat leren wij je wel.   

Michiel de Vries     

Natuurbeschermingswerkgroep  
 

   

         De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt 

gevormd door leden van onze afdeling en leden van de   

Vogelbeschermingswacht  Noord-Veluwe 

 

 

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

wikkelingen 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), maatregelen 

verdrogingbestrijding Bloemkampen en Hierdense Beek, het ingediende beroep bij de Raad van 

State in verband met laagvliegen militaire helikopters Veluwerandmeren en de  landelijke 

structuurvisie “Wind op land”.  

 

Randmeren 

Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunning Veluwerandmeren. 

Inmiddels heeft een drietal gesprekken en uitvoerig mailverkeer  plaats gevonden tussen het Natuur- 

en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV, voorheen IIVR en per 1 januari 2014 Coöperatie 

Gastvrije Randmeren) en onze werkgroep (NBW) en Vogelbescherming Nederland (VBN) om tot 

een compromis te komen. Tot nu toe echter helaas zonder het gewenste resultaat. Breekpunten zijn 

de eisen van de NBW en VBN om naast het voorkomen van de tafeleend ook het voorkomen van 

de brilduiker  voor de verdiepingen onderwerp van onderzoek te laten zijn en de inschakeling van 

een onafhankelijk onderzoeker daarbij. Ook wil het NRV zich niet op voorhand verplichten tot het 

aanvaarden van de mogelijkheid dat de uitkomst van het door ons bepleite onderzoek zou kunnen 

zijn dat bepaalde verdiepingen niet door kunnen gaan. Wij willen ons daarentegen wel neerleggen 

bij het doorgaan van verdiepingen als de oorzaak van achterblijvende vogelaantallen aantoonbaar 

buiten de randmeren liggen. Vandaar dat we aan een onafhankelijke onderzoeker hechten. 

In verband met het voorgaande wordt dan ook vastgehouden aan de inmiddels ingediende 

zienswijzen betreffende voorgenomen verdiepingen in het Wolderwijd. Deze verdiepingen hebben 

naar de mening van de NBW en VBN een nadelig effect op de instandhoudingsdoelstelling Natura 

2000 van kleine zwaan, brilduiker en tafeleend. Over de eerste verdieping (het WS2 project bij 

Zeewolde) heeft op 25 februari een hoorzitting plaatstgevonden. Tijdens de zitting kwam ook aan 
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de orde dat de gebieden die de Provincie als rustgebied voor watervogels meetelt, feitelijk niet altijd 

rustgebied zijn door overtredingen door (kite)surfers. Daarop vroeg de voorzitter van de 

hoorcommissie of wij cijfers kunnen overleggen van overtredingen als maat voor de onvoldoende 

handhaving. Een overzicht van de afgelopen jaren is daarop door de NBW overlegd. Dit zijn echter 

over het algemeen slechts incidentele waarnemingen van drie personen. Wij wachten nu de 

beslissing van de Beroepschriftencommissie van de Provincie Flevoland af. 

Het voorgaande geeft aan dat het voor de NBW belangrijk is van dergelijke overtredingen op de 

hoogte te zijn. Wij vragen de leden dan ook  waargenomen kitesurfers op de Veluwerandmeren  

buiten de kitesurfzone Strand Horst aan ons te melden via e-mail tjalling.ellen@caiway.nl met 

opgave van aantal, tijdstip en zo nauwkeurig mogelijke plaats. 

 

Verdiepingen  Veluwemeer 

Op verzoek van de Provincie Flevoland is op 19 februari 2014 samen met Vogelbescherming 

Nederland een zienswijze ingediend betreffende verdiepingen in het Veluwemeer met een omvang 

van 115 hectare (WS1 project). Hoewel de Passende Beoordeling uitgaat van negatieve effecten van 

deze verdiepingen op de vogelwaarden van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is hierin 

gesteld dat overige projecten in de Veluwerandmeren deze effecten teniet doen. Wij onderschrijven 

deze gedachte  niet. 

Naar de mening van Vogelbescherming Nederland en de Gezamenlijke 

Natuurbeschermingswerkgroep dient de Natuurbeschermingswetvergunning dan ook te worden 

geweigerd omdat significant negatieve effecten op natuurwaarden niet kunnen worden uitgesloten. 

Het gaat hier in het bijzonder om instandhoudingsdoelstellingen voor brilduiker en tafeleend. 

 

Zandwinning Veluwemeer bij Elburg 

Naar aanleiding van de te diepe oplevering van het zandwinningsproject bij Elburg (de kom van 

Admiraal van Kinsbergen), waarover al in eerdere Linnaeusklokjes  werd bericht,  is door de NBW 

inmiddels een gesprek gevoerd met de Omgevingsdienst Gooi en Flevoland. Deze dienst is belast 

met de handhaving van de naleving van aan verleende vergunningen verbonden voorwaarden.  

De zandwinner wordt nu in de gelegenheid gesteld om de verdieping conform de verleende 

vergunning op te leveren, waarna controle zal plaatsvinden. De Omgevingsdienst heeft toegezegd 

de NBW van de vorderingen op de hoogte te zullen houden. 

 

Aanvraag NBW-vergunning kitesurflocatie Veluwe Strandbad 

Naar aanleiding van de door ons ingediende zienswijze betreffende een vergunningaanvraag 

Natuurbeschermingswet voor een kitesurfzone nabij Veluwe Strandbad in de omgeving van Elburg, 

is op 14 januari jongsteden. een hoorzitting gehouden door de  Beroepschriftencommissie van de 

Provincie Flevoland. 

Onze bezwaren spitsen zich toe op het hanteren van een onvoldoende afstand tot de rietkraag van de 

Korte Waarden in verband met de herstelopgave van roerdomp en grote karekiet voor het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren. Daarnaast is naar onze mening onvoldoende rekening gehouden 

met de instandhoudingsdoelstelling voor de slobeend die zich circa 50% onder deze doelstelling 

bevindt. Een deel van de periode waarvoor de kitesurfvergunning geldt, overlapt namelijk met de 

piek van de doortrek van slobeenden. 

 

DroomPark Bad Hoophuizen 

Op ons aandringen vond op 22 januari jongstleden een gesprek plaats met ambtenaren van de 

gemeente Nunspeet over de ontwikkelingen bij DroomPark Bad Hoophuizen. Tijdens dit gesprek is 

een aantal nog niet herstelde schendingen van het bestemmingsplan aangegeven. Zo is bijvoorbeeld 

de situatie bij de Killenbeek na de verwijdering van het aangelegde puinpad niet overeenkomstig de 

afspraak in oude staat hersteld. Door de bouw van vakantiehuizen wordt het landschap vanuit de 

mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
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Hierdense Poort ontsierd. Door de gemeente is 

aangegeven dat het de bedoeling is dat hier een 

brede groene zone met onder andere 

boombeplanting wordt gerealiseerd. 

Tijdens het gesprek bleek dat de gemeente 

Nunspeet overweegt de vanaf juni 2006 aanwezige 

verkeerssluis op de Munnekensteeg, die als gevolg 

van verbouwingen op het vakantiepark is 

verwijderd, niet terug te plaatsen omdat men het 

sluipverkeer niet noemenswaardig vindt.  Van de 

zijde van de groene verenigingen bestaat daartegen 

bezwaar. 

Van onze zijde  is daarnaast aangegeven dat de belangen van het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren bij de verdere ontwikkelingen sterk in het oog zullen worden gehouden. 

In aansluiting op het gesprek is samen met Natuurmonumenten aan de gemeente Nunspeet een brief 

gestuurd met het dringende verzoek de verkeerssluis voor het toeristenseizoen terug te plaatsen 

omdat er in het bijzonder tijdens dit seizoen wel degelijk sprake is van toenemend sluipverkeer door 

het gebied van de Hierdense Poort. 

 

Windmolens in relatie Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe 

Op verzoek van de Provincie Gelderland wees de gemeente Harderwijk aan het einde van 2013 

potentiële windmolenlocaties aan. Hieronder waren onder andere de lokaties Palmbosweg aan het 

Wolderwijd, industrieterrein Lorentz II en III aan het Veluwemeer, Parallelweg-Zandlaan-Lage 

Enkweg en Leuvenumseweg. 

Omdat genoemde potentiële locaties zijn gesitueerd zeer dicht langs het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren of in dan wel nabij het Natura 2000-gebied Veluwe, is de provincie bij brief van 

19 december 2013 verzocht de locaties langs de Veluwerandmeren en de locatie Leuvenumseweg 

alsnog te schrappen van deze lijst. Redenen hiervoor zijn het botsingsrisico met vogels dat, zoals uit 

onderzoek is gebleken, als hoog wordt aangemerkt, verlies van rust- en foerageergebied als gevolg 

van uitstraling, en barrièrewerking tijdens trekbewegingen van vogels. Als vervolg hierop is er bij 

brief van 27 december 2013 bij de gemeenteraad van Harderwijk sterk op aangedrongen  voor deze 

locaties  af te zien van de benodigde bestemmingsplanwijzigingen. Daarbij is ook gewezen op het 

feit dat windmolens, anders dan alom wordt beweerd, nauwelijks bijdragen aan de zogenaamde 

‘klimaatneutraliteit’. 

 

Visie Strand Horst Ermelo 

Daartoe uitgenodigd door de gemeente Ermelo is op 8 januari jongstleden een inspraakreactie 

ingediend op de gemeentelijke “visie Strand Horst”. In de reactie is aangegeven dat de visie ons 

onvoldoende aanknopingspunten biedt of de instandhoudingdoelstellingen  van het Natura 2000-

gebied Veluwerandmeren met de in de visie 

geschetste recreatieve ontwikkelingen geen 

geweld zullen worden aangedaan. Bij 

toekomstige ontwikkelingen zullen wij deze 

aan de regelgeving toetsen en  wanneer nodig 

in eerste instantie zienswijzen indienen. 

Daarnaast is in relatie tot de wens om bij het 

kitesurfcentrum een overnachtingfaciliteit te 

realiseren, aandacht gevraagd voor een 

duidelijke aanduiding van de kitesurfzone en 

een meer effectieve handhaving van kitesurfen 

buiten deze zone omdat nog altijd veel 
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Determineren kun je leren 

overtredingen worden geconstateerd. Omdat de ontwikkelingen volgens de visie dienen plaats te 

vinden met respect voor natuur en landschap hebben wij de gemeente er op gewezen  dat een 

maïsveld met een fors hekwerk, zoals dat de afgelopen twee jaar in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan aanwezig was, niet respectvol is voor natuur en landschap. Overigens zou een 

maïsveldsituatie voor één jaar (2012) worden gedoogd. Tenslotte is onder andere aandacht gevraagd 

voor de reclameaspecten zodat het Ermelose weilandengebied hiervan gevrijwaard blijft en bij de 

realisering van een geprojecteerde vogelhut de rietkraag ongemoeid te laten.  

Veluwe 
Overige zaken 

Op 17 februari jongstleden is de gemeente Ermelo aangeschreven met het verzoek het 

dassengeleidingsraster bij de Buitenbrinkweg te herstellen. Geconstateerd is dat een stuk raster, 

mogelijk na uitvoering van maaiwerkzaamheden, ontbreekt waardoor de weg bereikbaar is voor in 

deze omgeving aanwezige dassen. 

 

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 

 

Plantenwerkgroep  

 
 

 

 

 

 

Lucie Wessel houdt voor het IVN Nijkerk dit seizoen een aantal 

determineeravonden bij haar thuis. Ook KNNV-ers zijn hierbij van harte 

uitgenodigd. De avonden vinden plaats bij Lucie Wessel, Prinsenweg 

22/101, Nijkerk, 0642506571, e-mailadres: luciewessel@zonnet.nl. Neem voor deze avonden loep 

en flora mee. Heb je dit niet, dan kan er altijd samengedaan worden met een ander.  

De avonden worden de eerste dinsdag van de maand gehouden te weten: 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 

augustus en 2 september,steeds om 19.30 uur. 

Overige data zijn 17 mei inventarisatiedag  Nieuw Groevenbeek en 21 juni 100 soortendag 

Natuurtuin van Harderwijk. 

Anne-Marie Fondse 

 

Promotiewerkgroep  

 
Promotie is aan veranderingen onderhevig. De veranderingen van 

2013 zijn  in de Promotiehandleiding versie 2014 verwerkt en 

besproken in de coördinatorenbijeenkomst van 15 januari 2014. 

Tijdens deze bijeenkomst naar voren gebrachte promotie-ideeën 

zijn daarin tevens opgenomen.  

Het is verheugend dat het bestuur van De Hortus onze afdeling de 

mogelijkheid heeft geboden om onze promotiematerialen vanaf 

januari onder te brengen in de opslag van het nieuwe onderdak van 

De Hortus bij het Kinderdagverblijf Kleine-Ikke aan de Melis 

Stokelaan in Harderwijk. De Hortus legt zich nu in het bijzonder 

toe op activiteiten ten behoeve van kinderen, zoals de 

schoolnatuurlessen en het uitlenen van leskisten aan in het 

bijzonder het onderwijs. Een aantal leden van onze afdeling is al 

mailto:luciewessel@zonnet.nl
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jaren als natuurschoolgids betrokken bij De Hortus. Meer natuurschoolgidsen zijn hartelijk welkom. 

Is deze wijze van natuurpromotie iets voor u? Neem dan contact op met Corien van Twillert. Op 

dinsdag- woensdag- of donderdagmorgen 0341 427406.  

Voor standactiviteiten moeten we nog even wachten. Voor zover nu bekend zal de eerste activiteit 

tijdens het schaapscheerdersfeest zijn, begin juni bij de Ermelose schaapskooi. (Let op het Gastenboek, 

redactie). 

De prachtige fototentoonstelling ‘Hierdense Beek…….een plaatje’ van de Fotografiewerkgroep 

Camera Natura van onze afdeling is het eerste kwartaal te bewonderen geweest in de 

gemeentehuizen van Ermelo en Harderwijk. De tentoonstelling heeft een hoge promotiewaarde voor 

onze afdeling. Niet alleen door de berichtgeving hierover in de pers, maar ook door de mogelijkheid 

voor de bezoekers van de tentoonstelling om afdelingsinformatie mee te nemen met daarin ook een 

verwijzing naar de website van onze afdeling.  

Woensdag 5 maart werd meegewerkt aan het programma ‘De Groene Hoek’ van  RTV Nunspeet. 

Onze afdeling in het algemeen en werkgroepen in het bijzonder werden tijdens de uitzending aan de 

hand van verschillende natuuronderwerpen voor het voetlicht gebracht. Op zondag 8 december 

2013 maakte het radio- en televisieprogramma Vroege Vogels de jaarlijkse ledencijfers van de 

natuur- en milieuorganisaties bekend. De ruim honderd landelijke organisaties verloren samen in 

2013 (peildatum 1 november) maar liefst 121.318 leden. Een zorgelijke ontwikkeling! 

Ook de landelijke KNNV ontsnapte niet met een daling van 211 leden (2,5%)  en ging van plaats 27 

naar plaats 28 van de 105. 

Het is plezierig dat onze afdeling het verlies van 12 leden in 2013 heeft kunnen compenseren met 

de inschrijving van eveneens 12 nieuwe leden. Het bevestigt dat Promotie belangrijk is.  

Oh, ja! “Natura’s natuurlijk niet bij het oud papier, geef ze dan graag hier!” De promotieactiviteiten 

van onze afdeling wordt er een goede dienst mee bewezen. 

Tjalling van der Meer  

 

Vlinderwerkgroep 

 
Na het fraaie vlinderjaar van 2013, zijn we erg benieuwd wat dit jaar voor ons in petto heeft. We 

hebben in ieder geval weer een gevarieerd programma samengesteld, waarbij niet alleen de 

vlinders, maar ook de libellen aan bod komen. 

We starten dit seizoen met de nachtvlindercursus en hier kan nog steeds op ingeschreven worden. 

Verder leveren we, naast het reguliere excursieprogramma, een bijdrage aan de inventarisatiedag op 

Nieuw Groevenbeek op zaterdag 17 mei en zijn we present in de Natuurtuin van Harderwijk op 

zaterdagochtend 21 juni. 

 Betty Dekker 

Zoogdierenwerkgroep Gewest IJsselstreek 
 

De organisatie van de Zoogdierenwerkgroep vordert gestaag, maar 

we kunnen nog een tweetal coördinatoren gebruiken die de 

organisatie van de werkgroep mede willen realiseren. We zijn op 

zoek naar mensen die de volgende functies op zich willen nemen: 

       De leden- en financiële administratie 

       Het secretariaat 

De digitale organisatie van de ZWG geschiedt op het gmail-account 

zwg.knnv@gmail.com, waar inmiddels al meerdere 

mailto:zwg.knnv@gmail.com
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leden/deelnemers staan geregistreerd. Hiervanuit zal ook de ledenadministratie worden gevoerd 

evenals de correspondentie en alle documentatie en ook excursies worden vanaf het account 

georganiseerd. 

De website van de Zoogdierenwerkgroep "ZWIJG", is momenteel in ontwikkeling en zal snel 

worden gelanceerd. Vanaf dat moment zullen geïnteresseerden de Zoogdierenwerkgroep officieel 

kunnen benaderen en informatie kunnen inwinnen. 

Wie wil enkele uurtjes per maand vrijmaken voor mede-coördinatie van de Zoogdierenwerkgroep? 

Laat het weten aan ondergetekende en we nemen snel contact met je op! Alvast dank voor de inzet.

       

ZoogdierenWerkGroep KNNV Gewest Ijsselstreek, contactpersoon, Regina Vlijm, 06 18 488 326 

 

Zaterdag 17 mei inventarisatiedag  landgoed Nieuw Groevenbeek 
 

In navolging van de afgelopen jaren gehouden KNNV- 

inventarisatiedag op de Ermelose heide, organiseren wij 

ook dit jaar weer een dergelijke dag. Nu eens een keer 

niet op de ons zo vertrouwde heide, maar in een voor 

velen van ons tamelijk onbekend gebiedje. Niet te groot, 

maar wel met een heel aardige variatie aan andersoortige 

biotopen en dus ook kans op heel andere dier- en 

plantsoorten. De inventarisatiedag zelf is natuurlijk een 

prima gelegenheid om met elkaar het gebied te 

doorkruisen en alle waargenomen soorten zoveel 

mogelijk in kaart te brengen. Dat neemt niet weg dat het 

gebied het hele jaar de nodige aandacht zal krijgen en regelmatig kan worden bezocht. Alleen of in 

gezelschap van enkele KNNV- leden tijdens een excursie. De voorbereidende werkgroep heeft zijn 

oog laten vallen op het gebied Nieuw Groevenbeek, gelegen tussen de dorpen Ermelo en Putten en 

daarmee voor veel van onze leden bijna om de hoek. Leuk natuurlijk voor een eigen bezoekje op 

een vrije avond of in het weekeinde, maar zeker ook om met elkaar een gezellige en leerzame 

inventarisatiedag te beleven. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat er voor 

iedereen wel wat te beleven valt op zo’n dag. Hoewel de organisatie nog niet rond is kunnen we al 

wel verklappen dat er het nodige in voorbereiding is. Zo kan op 17 mei in ieder geval deelgenomen 

worden aan een vroege vogelexcursie en aan diverse andere excursies die om ongeveer 10.00 uur en 

13.00 uur zullen starten. Tijdens een avondexcursie staan de vleermuizen centraal. Startpunt van de 

excursies is steeds de schaapskooi die te vinden is naast de kruising Jacobslaan / Oude Arnhemse 

Karweg. Ook de werkgroepen is gevraagd met haar activiteiten aan te sluiten op deze dag en het 

inventarisatieproject. Kortom het organiserende team zit weer vol inspiratie en mocht u zelf nog 

ideeën hebben, meld het ons gerust. Doet u ook weer mee dit jaar ?? Reserveer nu dan vast 17 mei 

in uw agenda. We houden u uiteraard op de hoogte en als het programma helemaal rond is krijgt u 

daar natuurlijk bericht van. 

Peter Pfaff 

                            
 

       Linny 

Ga op 17 mei met de KNNV op zoek 

 

naar soorten voor het Groevenbeekse 

                                     GEBIEDENBOEK !!! 
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HOUTDUIVEN IN DE LENTE 

 
Ik las een artikeltje in de Stentor van ecoloog Gert Jan Blankena over houtduiven. Ik krijg wel eens 

het idee dat deze vogels horen bij de soorten die niet erg interessant gevonden worden.  Ze zijn log 

en lijken te groot en te zwaar. Ze wegen zo’n 500 gram en hebben een spanwijdte van ruim 70 cm. 

Echt onhandig is een houtduif niet, ze vliegen zestig tot tachtig km. per uur en laveren met groot 

gemak tussen bomen en takken door. Maar heel grappig: het mannetje is de enige vogel die voor 

zichzelf applaudisseert na een geslaagde baltsvlucht. Hij klapt met zijn vleugels een paar maal tegen 

elkaar op het hoogste punt van zijn vlucht.  

Een stelletje houtduiven is ontzettend lief voor elkaar; ze kunnen urenlang aan elkaar frunniken, 

pluizen en snavelen, je zou er jaloers op worden. Aldus de ecoloog.  

Persoonlijk zou ik urenlang gefrunnik niet echt fijn vinden, maar dat is voor iedereen verschillend. 

Het koerende geluid dat ze voortbrengen vind ik aangenaam en daarom vergeef ik ze dat ze niet 

echt bijzonder zijn. 

 

Ellen Smal 

(Niet meer zo) ONBEKOMMERD 
 

 
 

Volstrekt begrijpelijk, dat Jac.P. Thijsse, de grondlegger van de Nederlandse natuurbeweging, de 

spreeuw als zijn ex libris verkoos. Met zijn sprankelende zang, doorspekt met allerlei 

omgevingsgeluiden, die feilloos worden geïmiteerd, is deze zangvogel een olijke guit, die zijn 

aanwezigheid nog eens extra onder de aandacht brengt door tijdens zijn zangkunsten met de 

vleugels te wapperen. Het voorjaarstenue, dat in het zonlicht een blauwe, groene, bruine, rode en 

purperen weerschijn vertoont, geeft de zanger extra glans. In onze buurt is deze vogel wegens het 

ontbreken van voldoende malse grasveldjes met heerlijke wurmen en ander voor een spreeuw 

aantrekkelijk gespuis nauwelijks aanwezig, maar heel af en toe komt het voor dat er eentje een 
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poging doet zich te settelen. Vlak onder de nok van ons huis biedt een niet goed aansluitende 

dakpan voldoende ruimte voor de toegang tot een nestplaats. Het is een paar keer voorgekomen, dat 

een spreeuwenman deze gelegenheid benutte. Maar hoe hij ook aandoenlijk zijn best deed een 

soortgenootje van de andere sexe over te halen bij hem in trekken, zijn pogingen bleven vruchteloos 

en hem restte niets anders dan aan het eind van het broedseizoen als vrijgezel teleurgesteld af te 

druipen. Onvermoed van het feit dat zijn onderbuurman zoveel plezier aan zijn dartele verschijning 

had beleefd. Of om in de woorden van Thijsse te spreken: onbekommerd.  

Het gaat echter niet goed met deze vrolijke Frans. Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft 

berekend, dat de populatieomvang in dertig jaar tijd zo drastisch is gekrompen, dat daarvan nog 

maar 40% resteert. Achteruitgang van geschikt voedselgebied lijkt een van de hoofdoorzaken te 

zijn. Om meer onderbouwde gegevens over de redenen van deze afname te 

verkrijgen worden allerlei onderzoeken gestart, zoals slaapplaatstellingen en 

het plaatsen van cameraatjes in nestkasten. Vogelbescherming en Sovon 

kozen hierom 2014 tot het Jaar van de Spreeuw. Hopelijk komt er op die 

manier meer inzicht in het wel en wee van de spreeuw zodat met gerichte 

maatregelen het tij kan worden gekeerd. Onze ‘huisspreeuw’ heeft op basis 

van het principe “de aanhouder wint” de hoop in leven gehouden, dat het toch 

nog goed kan komen want vorig jaar vond hij zowaar een partner en kon er voor 

nageslacht gezorgd worden….. 

 Harm Werners 
 

DE       OPMERKER  

 
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

 

KIJK EN VERGELIJK 
 

De recordtemperaturen in de eerste periode van maart hebben ook veel overwinterende vlinders 

vroeg uit hun schuilplaatsen weten te lokken. Met name de kleine vos werd veel gezien. Aan 

voedsel geen gebrek want ook voorjaarsbloeiende nectarplanten waren er extra vroeg bij. En wat 

mij nooit eerder zo was opgevallen is, dat daartoe ook de tuinstruik Viburnum tinus behoort. Deze 

in het Nederlands ook wel ‘sneeuwbal’ genoemde cultivar is eigenlijk winterbloeiend en doet dat in 

de regel een paar maanden lang. En dit is waarschijnlijk tevens de reden waarom ik er nu zoveel 

schoenlappertjes op zag foerageren. Het buitengewoon grote aantal kleine vossen kan hierbij 

uiteraard ook een rol spelen want het leek net alsof op elke sneeuwbalstruik wel één of meer vosjes 

zaten, tenminste zolang de bloemen door de zon beschenen werden. Ik vond zelfs een struikje met 

het ongelooflijke aantal van 15 van deze vlinders. Zoals de foto laat zien verdrongen ze elkaar bijna. 

In vlinderboeken staat dat de mannelijke en vrouwelijke exemplaren er eender uitzien. Toch  zijn er 

bij nadere bestudering van het vlindertrio op de foto duidelijke verschillen te zien. Geen van de drie 

is exact gelijk. Bij de ene zijn de kleine zwarte stippen wat groter en bij de ander de gele vlek naast 

de grote stip. Ook de blauwe maanvlekken aan de vleugelrand zijn  qua grootte duidelijk 

verschillend: kijk en vergelijk. 

Bij mij doemt de vraag op of dit nu: 

 

a. drie mannetjes,  

b. drie vrouwtjes, 

c.  twee mannetjes en een vrouwtje of  

d.  twee vrouwtjes en een mannetje zijn? 
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Hoewel, de onderste twee vlinders vertonen duidelijk baltsgedrag. Omdat in de vlinderwereld 

vrouwtjes in de regel wat forser zijn uitgevallen dan de mannetjes, zou de voorste dus van het 

vrouwelijk geslacht moeten zijn. Achter haar het avances makende heerschap.  

Harm Werners 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Bij het samenstellen van dit Linnaeusklokje barstte de lente al vroeg los. Nooit eerder beleefden we 

zulke warme dagen zo vroeg in maart. De vlinders kwamen los en de tjiftjaf liet van zich horen. 

We kijken dan ook reikhalzend uit naar het verloop van deze lente en de daarop volgende 

zomerperiode. Er valt gelukkig voldoende te beleven; het gevarieerde excursieprogramma biedt 

voor elk wat wils. En nu maar hopen dat het weer zo’n mooi zomer wordt! 

Ondertussen zijn uw bijdragen voor het vierde kwartaal weer van harte welkom.  

De deadline is 1 september, dus graag al voor die datum kopij aanleveren. Rest ons iedereen een 

natuurrijke periode toe te wensen en wellicht tot ziens.  

 



 

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  jans@dejager.pro                      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 

 

Zoogdierenwerkgroep  Regina Vlijm  zwg.knnv@gmail.com              0618488326 
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AGENDA  
 
April       Mei     
  5  vogelexcursie polder Eemland     3  plantenexcursie Wieringen 

  8  nachtvlindercursusavond    10  vlinderexcursie Bargerveen 

12  excursie Schiermonnikoog    16  nachtvlindercursusinventarisatie 

13  zoogdierenexcursie Natuurpark Lelystad  17  fotografiewerkgroep buiten 

16  avondexcursie steenuilen luisteren   17  inventarisatiedag Nieuw Groevenbeek 

19  fotografiewerkgroep buiten    27  fotografiewerkgroep theorie en praktijk 

22  nachtvlindercursusavond    31  plantenexcursie Rijk van Nijmegen 

22  fotografiewerkgroep/natuurfotograaf 

23  plantenexcursie Middachten    Juli    

28  bestuursvergadering                    5 plantenexcursie Westbroekse Zodden 

         11 late vogelexcursie Groevenbeek 

Juni        16 planteninventarisatie wegberm Harderwijk 

  5  vroege vogelexcursie Groevenbeek    26 vlinderommetje Zuidwolde  

 11  plantenexcursie Kuinderbos/Luttelgeest    

14  fotografiewerkgroep buiten        Augustus 

14  plantenexcursie Leemputten       2 vlinderexcursie met afdeling Hoorn 

19  vlinderexcursie Hendrik Mouwenveld                 14 vlinder/libellenexcursie Huis de Voorst 

21 100- soortendag Natuurtuin Harderwijk   17 plantenexcursie Uddelsche Buurtveld 

22  zoogdiersporenexcursie Deventer                18 bestuursvergadering 

23  bestuursvergadering      22 nachtvlinderinventarisatie Ermelose hei  

24  fotografiewerkgroep buiten      23 vogelexcursie Lauwersmeer/Bantpolder 

25  flora in de stad Amersfoort     26 klompenpadwandeling Oldenaller 

27  NationaleNachtvlinderNacht  Natuurtuin    

28  vogelexcursie Oosterschelde        

    

September       

13 fotografiewerkgroep buiten    23 fotografiewerkgroep 

13 landschapsbeheer       27 paddenstoelenexcursie Speulderbos 

20 plantenexcursie Assel en Hoog Soeren  28 vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

     


