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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          

Opzegging voor een komend kalenderjaar vóór 1 november schriftelijk of per mail 

 

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@gmail.com              254538 

 

KNNV-website:       www.knnv.nl/noordwestveluwe 

 

Websitebeheerder:  Frank ten Bolscher  webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl            454515 

       

REDACTIE 

 

Redactieadres:   Wiesje Hijink  klokje@noordwestveluwe.knnv.nl             422404 

     

Redactielid:   Chris Herzog  herzog@caiway.nl               425307
     
Bezorging Linnaeusklokje: John Smal  john.smal@planet.nl               424275 

      

Algemene info:      info@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

 

MET UW KNNV IN DE WOLKEN:  klik op OneDrive (voorheen 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 
 

Op de website is de pagina streekgebonden waarnemingen verandert in de nieuwe rubriek ‘….. vertelt’. Leuke 

waarnemingen of andere wetenswaardigheden kunt u sturen aan webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 

Voorplaat:  Berk in herfsttooi (foto: Harm Werners) 

mailto:john.smal@planet.nl
https://onedrive.live.com/?cid=5c84c002c00a33d5&id=5C84C002C00A33D5!9693&ithint=folder,&authkey=!AMQPXp8WhSBmZGg
mailto:webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Bedankt! Als ik dit voorwoord schrijf, is het behoorlijk warm en scheren de 

gierzwaluwen als een razende om mijn huis. Wat zijn het toch bijzondere 

beestjes. Elk voorjaar word ik mij er met een schok van bewust dat ze er weer 

zijn, vaak kleine stipjes die hoog in de lucht, aanvankelijk nog in stilte, hun 

rondjes maken. Er volgen 3 maanden van duidelijke aanwezigheid, waarbij de 

vogels met hoge snelheid en luid kabaal rond de huizen gieren. En dan, op een 

dag, hoor ik ze niet meer en realiseer ik me dat ze verdwenen zijn. Het is over 

met gieren, de nazomer komt eraan en we zullen moeten wachten tot volgend 

jaar april! Iets soortgelijks op het gebied van komen, grote activiteit en ver-

trekken, speelt zich ook binnen ons verenigingsleven af. Zo kwam Paul Mat-

lung een paar jaar geleden via een cursus zo maar onze afdeling binnen wan-

delen en werd al snel ‘coördinator natuurcursussen’. Helaas is hij nu ook weer vrij plotseling ver-

huisd naar Drenthe, waardoor deze post is opengevallen. Paul verzorgde een heel aantal volgeboek-

te cursussen. Als laatste wapenfeit produceerde hij de spookachtige poster voor de nachtvlindercur-

sus, een prachtig stukje werk. We hebben binnen het bestuur besloten om deze functie nog even 

open te laten. Het lijkt ons goed om het cursusbeleid opnieuw onder de loep te nemen. Moeten we 

uitzien naar een vervanger en op dezelfde wijze doorgaan of is de tijd rijp voor een andere insteek? 

Bij deze wil ik Paul hartelijk bedanken en wens ik hem veel woongenot toe in Drenthe.  

Zo kregen we ook een nieuwe website (hulde aan Volkert Bakker die hier veel tijd in heeft gesto-

ken) en hebben we met lichte pijn in het hart afscheid genomen van de oude, ‘kneuterige’ site. 

Daarmee was ook de tijd aangebroken voor websitebeheerder Tjalling van der Meer om het stokje 

door te geven. We zijn hem dankbaar voor de vele jaren die hij zich heeft ingezet om de site ‘up-to-

date’ te houden. Een prestatie van formaat, geweldig bedankt! 

Gelukkig hebben we Frank ten Bolscher bereid gevonden om 

deze functie te gaan vervullen. Hij stelt zich elders in dit  Lin-

naeusklokje aan u voor. Er is op de website trouwens een 

nieuwe rubriek bijgekomen. De pagina ‘streekgevonden’ is 

vervangen door: ‘….. vertelt’. Hier kunt u leuke waarnemin-

gen of andere wetenswaardigheden lezen en plaatsen. Neem 

er eens een kijkje en stuur gerust wat in!  

Verder zal de redactie van het Linnaeusklokje vanaf septem-

ber geleidelijk worden overgenomen door twee nieuwe men-

sen. Betty Dekker en Harm Werners krijgen na zeer vele jaren redactiewerk een welverdiende rust 

en ook hen wil ik vanaf deze plaats bedanken voor de geweldige hoeveelheid tijd en energie die zij 

in de redactie hebben gestoken. De nieuwe crew zal bestaan uit Chris Herzog en Wiesje Hijink. Als 

laatste ‘gierzwaluw’ wil ik hier Marjo Klaarenbeek noemen. Er heeft namelijk ook een wissel 

plaatsgevonden in het coördinatorschap van de Fotowerkgroep waar Marjo wordt afgelost door 

Steef Klaassen. Zij was vanaf het begin bij de Fotowerkgroep actief en heeft enthousiast meege-

dacht bij het vormgeven van deze bloeiende werkgroep, bedankt!  

Al vele jaren lopen een groot aantal functies als een trein en plotseling heb je dan zo maar 5 belang-

rijke vacatures! Dat is natuurlijk niet grappig, maar wel heel begrijpelijk. Mensen hoeven geen 25 

jaar hetzelfde dingetje te doen om de vereniging in de lucht te houden. Het vertelt iets over de veer-

kracht van een vereniging als er weer op tijd nieuwe mensen worden gevonden. Mensen die bereid 

zijn om zich in te gaan zetten op de opengevallen plekken. Tot nu toe is dat steeds gelukt en daar 

mogen we heel trots op zijn. Ik zie uit naar het komend seizoen waarin de bovengenoemde mensen 

een eigen draai gaan geven aan dat deel van het verenigingsleven en wens ze veel succes en plezier 

toe. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom nieuwe leden 

 

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

Mevrouw G. de Groot-Slee, Trombonestraat 15, 3845 CL Harderwijk 

De heer J.H. Preusterink, Valkhof 107, 3772 EE Barneveld 

De heer F.H. ten Bolscher, Walstein 83A, 3848 AP Harderwijk 

De heer J.W. Jonker, van den Berghlaan 68, 3853 KR Ermelo 

Mevrouw E.B. Donderwinkel- van de Kaa, Kievitstraat 18, 3853 VL Ermelo 

De heer H. Schraven, Irenelaan 6, 3851 RM Ermelo 

 

 

 

 

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 vrijwilli-

ge  chauffeurs. Een lid, dat graag naar een algemene lezing wil en niet zelf kan gaan, kan dan con-

tact opnemen met een chauffeur, die op weg bij hem/haar in de buurt komt. Degenen, die mee wil-

len rijden en (ongeveer) op de route van onderstaande leden wonen, kunnen zelf een afspraak ma-

ken. 

 

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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DEELNAME KNNV FOTOWERKGROEP AAN UNIEK FOTOCONCERT  
 

Op zaterdag 8 en woensdag 12 november presenteert de Fotowerkgroep Camera Natura van onze 

KNNV-afdeling in de foyer van het theater te Harderwijk de foto’s die zij maakte in het stroomge-

bied van de Hierdense beek. Eerder was deze tentoonstelling van de KNNV te bewonderen in de 

gemeentehuizen van Ermelo en Harderwijk en in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te 

Nunpeet.  

Op de uitnodiging van het theater Harderwijk om een bijdrage te leveren aan het fotoconcert 

“Zwerven over de Veluwe”, is de Fotowerkgroep toch wel een beetje trots. Tijdens dit fotoconcert 

laat de natuurfotograaf Geurt Besselink de allermooiste van zijn natuurfoto’s op de Veluwe zien. De 

beleving van de natuurschoonheid op onze eigen Veluwe in combinatie met de live muziek van Re-

gionaal Concert Orkest Wilskracht bezorgt je kippenvel op je armen. Een samensmelting van twee 

werelden, fotografie en muziek, die elkaar versterken.  

Als Fotowerkgroep dragen wij zorg voor een extra dimensie met onze fotopresentatie. Leuk dat wij 

daar de gelegenheid voor krijgen, maar bovendien ook nog eens goede reclame voor onze vereni-

ging.  

De aanvang van het concert is steeds om 20.15 uur. Kosten € 10 per persoon (deelnemende fotogra-

fen ontvangen op één van de komende werkgroepbijeenkomsten een vrijkaartje).  

Zie ook: www.theaterharderwijk.nl. 

Peter Pfaff 

 

13 NOVEMBER VLINDERWERKGROEPAVOND 
 

Zie voor het programma onder Vlinderwerkgroep 

 
ZEEVOGELLEZING 

 
Op woensdag 19 november vergast Bas Teunis ons op Verhalen uit kitty city: zeevogelgedrag in 

een broedkolonie’ 

 

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Vogelbe-

schermingswacht Noord-Veluwe en vindt plaats in Veluvine, 

F.A.Molijnlaan 186, 8071 AK in Nunspeet. 

Aanvang: 20.00 uur. 

 

Bas Teunis, opgeleid als bioloog, werkt als zelfstandig wetenschap-

pelijk illustrator. Natuurfotografie is zijn grote passie. In 1994 be-

zocht Bas zijn eerste Jan-van-Gentenkolonie. Sindsdien is hij ver-

slaafd aan zeevogels en hun gedrag. In 2002 werkte hij zes maanden 

als vogelwachter op de Farne-

eilanden, een belangrijke zee-

vogelkolonie voor de Noord-

Engelse oostkust. Nog altijd brengt hij veel tijd door in zulke 

broedkolonies, vooral in het noorden van Groot-Brittannië, om 

zeevogelgedrag te observeren en te fotograferen. Aan de hand 

van zijn foto’s en illustraties, doorspekt met persoonlijke erva-

ringen en anekdotes, zal Bas vertellen over het leven in een 

Noord-Atlantische zeevogelkolonie, gezien vanuit het perspec-

tief van de vogels zelf. 

 

http://www.theaterharderwijk.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 een mogelijkheid 

om het Gastenboek te openen. Hierin kunnen de organisatoren van een excursie op het laatste mo-

ment van belang zijnde bijzonderheden vermelden, bijvoorbeeld een (naar te hopen zo min moge-

lijk) afgelasting in verband met ongunstige weersomstandigheden.  

 

Zaterdag  27 september       

  

Paddenstoelenexcursie Speulderbos bij Drie  

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk en 13.15 uur Ermelo, start om 13.30 uur 

bij Boshuis Drie  

 

In de week ervoor wordt bekeken in welk deel van het Speulder- of Sprielderbos de meeste padden-

stoelen 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 ver-

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

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 

 

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, winterta-

lingen (foto: Harm Werners) en smienten al aanwezig en zijn water-

snippen ook wel te zien. De excursie wordt geleid door Hans 

Fondse en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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Dinsdag 7 oktober 

 

Paddenstoeleninventarisatie Nieuw Groevenbeek 

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo en start: 13.30 uur vanaf parkeerplaats Oud Groe-

venbeek aan de Putterweg, richting Putten tegenover de Jacobslaan 

 

Deze middag gaan we tot ongeveer 16.00 uur naar het landgoed Nieuw Groevenbeek tussen Ermelo 

en Putten om dit onder leiding van Annemarie Kooistra te inventariseren op paddenstoelen. Nieuw 

Groevenbeek is het landgoed dat we dit jaar als KNNV-afdeling inventariseren op verschillende 

soortgroepen. Deze inventarisatie is een vervolg op de Inventarisatiedag van 17 mei, toen er nog 

weinig paddenstoelen waren. We willen deze middag zoveel mogelijk soorten ontdekken en deter-

mineren. Iedereen die geïnteresseerd is in paddenstoelen is welkom.  

 

Zaterdag 11 oktober  

 

Slakkenexcursie in het Harderbos 

 

Vertrek: Ermelo 9:30 uur en Harderwijk 9.45 uur en start om 10.00 uur op de parkeerplaats van het 

Harderbos aan de Karakietweg 

 

Vorig jaar werd voor het eerst door onze afdeling een slakkenex-

cursie gehouden. Met een klein aantal deelnemers, die na afloop 

heel enthousiast waren en dit zeker voor herhaling vatbaar von-

den. Dit jaar daarom een herkansing. 

Dit keer bezoeken we het Harderbos, 8 km van Harderwijk van-

daan. Een afwisselend natuurgebied met vennen en verschillende 

bostypen, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Hier zijn 

veel soorten slakken te vinden. Naaktslakken en grote en kleine 

slakken met prachtige huisjes, zoals het boerenknoopje, de 

barnsteenslak en de heesterslak (zie afbeelding, redactie). De excur-

sie wordt geleid door Bert Jansen, slakkendeskundige uit Lelystad en schrijver van het boek ‘Krui-

pende Huisjes”, over de slakken van Flevoland. De excursie zal ongeveer 2 ½ uur duren. Na de 

wandeling is dit boek te koop voor de gereduceerde prijs van €25. 

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

Voor Informatie Dick Dooyewaard: dick.dooyewaard@gmail.com, 0341 254538. 

 

Zaterdag 18 oktober 

 

Vogelexcursie Noordwest Overijssel 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

 

Opgave uiterlijk 16 oktober bij Hans Fondse: jmfondse@gmail.com, 0341 557276 

  

Het is de bedoeling om deze excursie te beginnen bij Genemuiden (Cellemuiden) en via Hasselt en 

Zwartsluis verder te gaan door de Olde Maten en het  Veldiger Buitenland. Dit is een brede kwelder 

van het Zwarte Water. We kunnen de vogelbevolking van het Zwarte Water, de kwelders en de lage 

weilanden gaan waarnemen. Deze door Hans Fondse geleide  excursie in dit open gebied gaat alleen 

door bij redelijk goed weer en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. 

 

file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw14/NIEUWE%20NUMMER/dick.dooyewaard@gmail.com
mailto:jmfondse@gmail.com
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Zaterdag 25 oktober  

 

Nacht van de Nacht in en bij de Schaapskooi De Schapedrift (Drieërweg/Postweg) Ermelo 

 

Om 19.15 uur vindt de opening plaats door wethouders van Ermelo en Putten. Daarna is er tot on-

geveer 22.00 uur een gevarieerd programma in het kader van de landelijke actie Nacht van de 

Nacht. Doel hiervan is aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en men-

sen bewust maken van het belang en de schoonheid van donkere nachten. 

De KNNV organiseert dit samen met de Stichting Schapedrift, Astra Alteria, Natuur- en milieuplat-

form Ermelo, het Groennetwerk en de Stichting Natuur en Milieubescherming Putten.  

Een programma voor jong en oud: Een verhalenvertelster, presentaties over wildbeheer, vleermui-

zen en nachtdieren. Daarnaast doorlopende activiteiten zoals door telescopen naar de sterren kijken, 

demonstraties met laserpointer en stellarium (om de nachthemel driedimensionaal te bekijken). Om 

20.00 uur geeft Lex Groenewold  een presentatie over vleermuizen en om 20.40 uur  geven Nico 

Hoogteyling en Dick Dooyewaard een presentatie over nachtdieren en vogelgeluiden. Deelgenomen 

kan worden aan wandelingen over de hei om een indruk te krijgen van 

de stilte en de duisternis. Mogelijk zijn er geluiden van nachtdieren en 

trekvogels te horen. 

 

Aanmelding vooraf is niet nodig en je kunt aan meerdere activiteiten 

deelnemen. 

 

Voor informatie: Dick Dooyewaard: dick.dooyewaard@gmail.com, 

0341 254538. 

 
 

file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw14/NIEUWE%20NUMMER/dick.dooyewaard@gmail.com
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Donderdag 30 oktober  

 

Paddenstoelenexcursie naar het Koopmansbos bij Leuvenum 

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk en start om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein 

aan het begin van de Poolseweg/hoek Jonkheer Sandbergweg, direct links na de ingang van hotel 

Het Rode koper  

 

Opgeven bij: Annemarie Kooistra: aekooistravroegop@hotmail.com, 0341 557545  

 

Het Koopmansbos is een gevarieerd bosgebied met loof- en naaldhout, gelegen tussen de Poolse 

weg (zandpad) en de Oude Zwolse weg. Door het bos slingert de Leuvenumse beek. U heeft hier 

kans op veel soorten paddenstoelen.  Een grote variatie aan boleten, amanieten en russula’s en min-

der algemene soorten als het schaapje, gekraagde aardster of koningsmantel. 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. 

 

Zaterdag 1 november 

 

Rondje Randmeer  

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

    

Omdat in oktober en november de vogeltrek al flink op gang is willen we in deze periode weer een 

vogelexcursie maken met vogelwaarnemingen bij Hoophuizen, Polsmaten, Lage Bijssel, Oud 

Doornspijk, Elburg en Strandgaperplas.  Het is een zelfde halve dagexcursie als eind oktober 2013 

en het is aannemelijk dat we weer evenveel vogeltrek te zien krijgen als toen. Naast veel zangvogels 

en watervogels hopen we nu ook weer wolken met goudplevieren te zien. De vogelexcursie wordt 

geleid door Hans Fondse en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Deze excursie kan geen doorgang vinden  

bij harde wind of regen; zie daarvoor het KNNV Gastenboek. 

 

Zaterdag  8 november  

 

Paddenstoelenexcursie vanaf Boshuis Drie  

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo, 13.00 uur Harderwijk en start om 13.30 uur Boshuis Drie 

 

Opgeven bij: Annemarie Kooistra: aekooistravroegop@hotmail.com, 0341 557545  

 

In de week ervoor wordt bekeken in welk deel van het Speulder- en Sprielderbos de meeste padden-

stoelen te vinden zijn. Deze bossen staan bekend als één van de mooiste en oudste bossen van ons 

land. Dit bos bevat eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door flinke hoogtever-

schillen (Solse gat) en een grote variatie in bostypen. Meestal zijn begin november nog veel pad-

denstoelen te zien. U heeft hier kans op een grote verscheidenheid aan paddenstoelen.  Allerlei 

hout- en korstzwammen op levende en dode bomen, zoals tonderzwammen, groene schelpzwam en 

roodgerande houtzwam. Daarnaast verschillende soorten amanieten en mycena's, onder andere 

narcisamaniet, parelamaniet en bloedsteelmycena. 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. 

 

mailto:aekooistravroegop@hotmail.com
mailto:aekooistravroegop@hotmail.com
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Zaterdag 15 november 

 

 

      

       

 

 

 

Met z’n allen de boot in? Ja, het gaat door! 
 

We gaan met alle vogelliefhebbers het randmeer op om de water-

vogels eens vanaf het water te kunnen bespieden! Medio novem-

ber zijn er vast veel soorten te zien op de Veluwse Randmeren. 

Daarom hebben de samenwerkende natuurverenigingen een 4 uur 

durende boottocht gepland op zaterdag 15 november. 

 

Voor dit evenement is een boot besproken waarop het mogelijk is om vanaf het dek en vanuit de 

kajuit waarnemingen te doen. Tijdens de tocht kunnen aan boord kleine snacks, zoals een broodje of 

frietje, worden gekocht. Het meenemen van een lunchpakket is toegestaan, maar drankjes worden 

aan boord gekocht. 

 

Inmiddels zijn er voldoende inschrijvingen om de tocht door te laten gaan. De inschrijving kan dus 

gewoon doorlopen. Om het niet te druk te maken kunnen er maximaal 100 personen mee. Alle le-

den en hun familieleden van onderstaande verenigingen zijn van harte welkom om met ons mee te 

varen. Het inschrijfgeld voor leden van de onderstaande verenigingen is € 12,50 per persoon en 

voor introducés € 15,00 per persoon. 

  

Aanmelden kan door het inschrijfgeld te storten op rekening: NL81 RABO 0147 4234 65 t.n.v. IVN 

Noordwest-Veluwe. Gaarne per betaling een naam èn e-mailadres en/of telefoonnummer opge-

ven voor eventuele mededelingen.  

 

           
 

Tijd:   Afvaart om 9:00 uur; afmeren tussen 13:00 en 14:00 uur. 

Plaats:         Rederij Randmeer, Vissershaven aan de Havendam te Harderwijk. 

Telefoon:     Alléén voor bijzonderheden op 15 november; 06 22226029. 

Parkeren:  Let op: door werkzaamheden aan het waterfront zijn de gratis parkeerplaatsen aan 

  de overzijde van de haven niet meer beschikbaar. Indien u dus met de auto komt, 

  kunt u het beste parkeren op de boulevard. In verband met de kosten daarvan  

  ( € 1,70 per uur) is carpoolen aan te bevelen.  

 

Georganiseerd door:  

IVN-afdeling  Nijkerk, IVN-afdeling Noordwest-Veluwe, KNNV-afdeling Noordwest-Veluwe. 
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Zondag 30 november      

         

Wandeling Speulder- en Sprielderbos 

 

Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur 

parkeerplaats Boshuis Drie 

 

Voor eind november is moeilijk aan te geven of de wandeling 

onder herfstige of winterse omstandigheden zal plaats vinden. 

Beide seizoenen lenen zich echter uitstekend voor een boswan-

deling. We beginnen de wandeling op het hoogste punt in het 

Speulder- en Sprielderbos. Aan het eind van de vorige eeuw zijn hier de ‘reuzen van Drie’ geveld. 

De oude beukenbomen vormden door rotting een gevaar. Voordat de bebossing van de woeste en 

kale Veluwe ter hand werd genomen vormden ze een baken voor de vissers op de voormalige Zui-

derzee. Naast zandverstuivingen en heide kende de Veluwe echter ook oeroude bossen waar boeren 

hun geriefhout konden halen en de schamele keuterijtjes er hun varkens de kost lieten ophalen. 

Doordat in het beukenbos alleen de bomen met mooie rechte stammen werden gekapt bleven uit-

eindelijk alleen die met kromme stammen staan. De schrijver Gustaaf van de Wall Perné scheen het 

toe alsof de bomen dansten. Langs keurig gebaande wegen begeven we ons naar het Solse Gat, een 

met sagen en legenden omgeven plek. De route is ongeveer 6 kilometer lang. De wandeling duurt 

tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Harm Werners.  

 

Zaterdag 13 december 

 

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 

 

Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

 

Vanaf half december zijn de wintervogels weer aanwezig in dit gebied. Vogels als smienten en 

wintertalingen komen er in die tijd steeds voor. Ook hebben we de laatste jaren hier een klapek-

ster gezien. Dit “nieuwe natuurgebied” is altijd beslist een bezoek waard. We besluiten deze excur-

sie ook weer met een bezoek aan de Praambult met overzicht over de Oostvaardersplassen.  

Deze excursie wordt geleid door Hans Fondse en zal tot ongeveer 13.00 uur duren. 

 

 

Zaterdag 27 december 

 

Vogelexcursie Nieuw Groevenbeek 

 

Vertrek: 8.30 uur Harderwijk, 8.45 uur Ermelo en vanaf  9.00 uur parkeerplaats van landgoed 

Groevenbeek langs de Putterweg (richting Putten) 

We zullen ons concentreren op de vogels zoals mezen die in de winter in het gebied van Nieuw 

Groevenbeek voorkomen. De excursie wordt geleid door Hans Fondse en duurt tot ongeveer 13.00 

uur. 

 

Zaterdag 3 januari 2015 

Nieuwjaarswandeling  

 

Vertrek: Harderwijk  9.00 uur en 9.15 uur Ermelo 

 

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

mailto:avanpeursem@hetnet.nl
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Traditiegetrouw is er op de eerste zaterdag van het jaar weer een nieuwjaarswandeling. De locatie is 

op onze eigen Veluwe ongeveer 40 km van Harderwijk. Voor de rest is het nog een verrassing. De 

lengte van de wandeling is ±  15 km, maar er is op diverse punten gelegenheid om voor degenen die 

de hele afstand te ver vinden op eigen gelegenheid terug te keren naar het startpunt. Het is niet mo-

gelijk om honden mee te nemen. Er zijn geen horecagelegenheden op de route maar we zullen pro-

beren voor de pauzes een beschutte gelegenheid te vinden. We rijden met eigen auto’s naar het ver-

trekpunt en terug. Voor diegenen die vinden dat ze na afloop van de geleverde prestatie een versna-

pering verdiend hebben is er gelegenheid om iets te nuttigen! 

 

Zaterdag  10 januari, eventueel 17 januari  

 

Zeevogelexcursie bij de Pier van IJmuiden 

 

Vertrek: 8.45  uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 

 

Opgave voor 8 januari bij Hans Fondse,  jmfondse@gmail.com, 0341 557276 

 

Omdat bij de lezing van Bas Teunis op 19 november de zeevogels aan de orde zijn geweest gaan we 

in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe proberen zeevogels waar te ne-

men vanaf de kilometers lange Zuidpier van IJmuiden. Er zijn twee data gekozen voor deze excur-

sie omdat de pier bij harde wind (vanaf 6b) niet toegankelijk is. Indien op 10 januari de windkracht 

te sterk is dan wordt de keuze gemaakt voor 17 januari. Zie daarvoor ons KNNV Gastenboek, ook 

met betrekking tot het weer. Bij harde wind of regen vervalt deze zeevogelexcursie. 

 

WERKGROEPEN 

 
Fotowerkgroep Camera Natura 

 
Allereerst wil ik Steef Klaassen van harte welkom heten als mede-

coordinator van de Fotowerkgroep. Ze volgt Marjo Klaarenbeek op  en 

ik ben blij dat  Steef bereid was om op  korte termijn de plaats van Mar-

jo in te nemen. Veel succes en een plezierige samenwerking.  

In september gaat de werkgroep -na 2 maanden zomervakantie- weer 

van start. Het programma voor het laatste seizoen is  klaar (zie de agenda op 

de achterpagina van het Linnaeusklokje, redactie) en ik denk dat het voor een ieder 

voldoende wils biedt om hier enthousiast aan deel te nemen, zowel voor de vaste avonden als het 

buiten fotograferen. Mocht u veel plezier hebben in het fotograferen en nieuwsgierig zijn naar de 

resultaten van de Fotowerkgroep bekijk dan eens ons fotoalbum www.knnv.nl/noordwestveluwe. 

Misschien wekt het uw belangstelling  en wilt u meer weten wat de werkgroep inhoud. Voor infor-

matie kunt u mailen naar: ria.thijs@planet.nl  of steef@solcon.nl. 

 

 

 

    

 

Zie ook de mededeling op pagina 5 over de medewerking van de Fotowerkgroep aan het foto-

concert op 8 en 12 november in de foyer van het theater te Harderwijk 

mailto:jmfondse@gmail.com
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:ria.thijs@planet.nl
mailto:steef@solcon.nl
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Nog niet zo lang  geleden zag ik een fotopresentatie van de Veluwe en dan realiseer ik me steeds 

weer hoe gevarieerd het gebied is waarin we wonen en hoe mooi je dat in beeld kunt brengen: de 

flora, de fauna en het landschap. Ons fotoalbum bekijkend zie ik dat iedereen zo z’n eigen voorkeu-

ren heeft om dat te laten zien. Mooi, zoals de foto hieronder uitbeeldt. 

Ria Thijs 

 

 

Natuurbeschermingswerkgroep  
 

   

         De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt ge-

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

gelbeschermingswacht Noord-Veluwe. 

. 

 

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

tuurbeschermingsontwikkelingen in onze omgeving tijdens de  afgelopen periode. 

 

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

Het betreft de oplevering zandwinningproject bij Elburg (Kom van Admiraal van Kinsbergen), 

maatregelen verdrogingsbestrijding Bloemkampen-Hierdense beek en visie Strand Horst Ermelo.  

 

Randmeren 

Verdiepingen Wolderwijd 

Zoals al in het Linnaeusklokje 2
e
 en 3

e
 kwartaal is vermeld (zie onze website 

www.knnv.nl/noordwestveluwe onder Linnaeusklokjes) is uitvoerig overleg tussen de coöperatie 

Gastvrije Randmeren (voorheen Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV) en daarvoor 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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IIVR) en onze werkgroep en Vogelbescherming Nederland (VBN) om tot een compromis te komen, 

helaas zonder resultaat gebleven.  

Omdat ons bezwaar tegen voorgenomen 

verdiepingen in het Wolderwijd (project 

WS2) vervolgens door de provincie Flevo-

land ongegrond werd verklaard, hebben 

onze verenigingen en Vogelbescherming 

Nederland in mei beide een beroepschrift 

ingediend bij de Raad van State. Op 12 juli 

werd van de zijde van de Raad van State 

medegedeeld dat de Stichting Advisering 

Bestuursrechtspraak in deze vooronderzoek 

gaat uitvoeren.  

Het zand dat in het kader van dit verdiepin-

genproject WS2 vrijkomt, gaat gebruikt 

worden voor de aanleg van het Tulpeiland 

(voorheen Kustzone Polderwijk genaamd) bij Zeewolde. Een eerdere procedure tegen alleen de 

voorgenomen aanleg van het Tulpeiland zelf is door ons enige jaren geleden verloren. Kennelijk 

durft de gemeente Zeewolde het aan om, hangende het beroep tegen de zandwinning, toch alvast 

van start te gaan met de aanleg van het Tulpeiland.  

 

Verdiepingen  Veluwemeer 

Op 27 juli jongstleden werd in aansluiting op een al eerder op 19 februari 2014 ingediende ziens-

wijze, bezwaar gemaakt bij de provincie Flevoland tegen de op 3 juli jongstleden verleende vergun-

ning Natuurbeschermingswet  betreffende verdiepingen in het Veluwemeer met een omvang van 

ruim 100 hectare (project WS1). Naar onze mening had de Natuurbeschermingswetvergunning niet 

verleend mogen worden omdat significant negatieve effecten op natuurwaarden van het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren niet kunnen worden uitgesloten. Het gaat hier in het bijzonder om 

instandhoudingsdoelstellingen voor kleine zwaan, brilduiker en tafeleend. 

Omdat het hier om dezelfde natuurwaarden gaat als bij de verdiepingen van het Wolderwijd is de 

Provincie Flevoland gevraagd de provinciale bezwaarschriftenprocedure over te slaan en het be-

zwaarschrift als beroepschrift door te sturen naar de Raad van State voor een gelijktijdige behande-

ling met het hierboven genoemde beroepschrift inzake de Wolderwijdverdiepingen (WS2). 

  

Bezwaar laagvliegen militaire helikopters Veluwerandmeren 

Begin 2013 werd bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bezwaar 

aangetekend tegen de verleende Natuurbeschermingswetvergunning voor laagvliegactiviteiten met 

militaire helikopters boven onder andere het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren in verband met 

de verstorende werking van deze activiteiten op grote aantallen overwinterende watervogels. Een 

compromisvoorstel om in de periode van 1 september-30 april conform bestaande adviezen slechts 

boven de 1.000 voet te doorkruisen, leidde helaas niet tot resultaat. Buiten deze periode ziet de 

NBW geen onoverkomelijke bezwaren. 

Afwijzing van het bezwaar leidde in april 2013 tot een beroep bij de Raad van State. Dit beroep 

heeft inmiddels gediend op 9 juli 2014, gelijktijdig met een beroep van de Brabantse Milieufedera-

tie. Hoewel de Raad van State over het algemeen binnen zes weken uitspraak doet, heeft zij zichzelf 

nog eens zes weken uitstel gegeven. 

 

Aanvraag NBW-vergunning kitesurflocatie Veluwe  

Het ingediende bezwaar tegen de in september 2013 door de provincie Flevoland verleende Natuur-

beschermingswetvergunning voor het gebruik van een kitesurfzone gedurende de zomerperiode bij 

de Korte Waarden bij Elburg, werd in maart 2014 door Gedeputeerde Staten deels gegrond ver-
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klaard. GS beaamde, dat de vergunning een kaart had moeten bevatten waarop alsnog afstanden van 

300 meter (te markeren met ballenlijn) ten opzichte van de rietkragen in acht genomen moeten wor-

den ten behoeve van de herstelopgave van roerdomp en grote karekiet. Een dergelijke  kaart werd 

alsnog door onze bemoeienis bij de verleende vergunning gevoegd. 

Ons overige bezwaar, de door ons significant negatief geachte effecten op slobeenden, werd  echter 

ongegrond verklaard. Na uitvoerig beraad binnen onze werkgroep, waaronder een afweging van de 

kans van slagen, is besloten van verder beroep bij de Raad van State af te zien. 

 

DroomPark Bad Hoophuizen 

De ontwikkelingen op en bij DroomPark Bad Hoophuizen blijven in het bijzonder mede in relatie 

tot het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren onze aandacht houden.  

Als reactie op ons verzoek  naar aanleiding 

van het op 22 januari gehouden uitvoerige 

gesprek met de gemeente Nunspeet, werd in 

april van de zijde van de gemeente onder 

andere aangegeven dat de herinplant zo goed 

als afgerond was, het schouwpad langs de 

Killenbeek was hersteld en dat de gemeente 

overleg voerde met DroomPark om de be-

staande groenstructuren te versterken. Ook 

werd herplaatsing van de landbouwsluis 

toegezegd om het toenemende sluipverkeer 

op het fietspad Munnekesteeg te weren. De 

voormalige sluis werd destijds verwijderd 

bij aanvang van werkzaamheden bij Droom-

park. Op 27 mei bevestigde  de gemeente 

Nunspeet per brief de beloofde herplaatsing van de wegsluis, in antwoord op de brief van de NBW 

die op 5 februari in aansluiting op het gevoerde gesprek  mede namens Natuurmonumenten was 

verstuurd. De exacte plaats  wordt door de gemeente Nunspeet vastgesteld  in overleg met de ge-

meente Harderwijk. Vanaf de tweede uitrit van DroomPark wordt bovendien eenrichtingsverkeer 

ingesteld.  

 

Windmolens in relatie Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe 

De gemeenteraad van Harderwijk heeft in de vergadering van 27 maart 2013 besloten om op basis 

van het rapport “Ouickscan windenergielocaties Provincie Gelderland – Gemeente Harderwijk” 

bereid te zijn (ruimtelijk) medewerking te verlenen voor enkele locaties op de industrieterreinen 

Lorentz II en III en een locatie op de Leuvenumseweg als locaties geschikt voor windenergieop-

wekking en deze op te laten nemen in de provinciale Structuurvisie Wind. 

Omdat bij deze locaties belangen van de Natura 2000-gebieden Veluwe en Veluwerandmeren in 

geding kunnen zijn, zullen we het verloop van de procedures voor deze locaties nauwlettend volgen. 

In de fase van een wijziging van de betreffende bestemmingsplannen bestaat de mogelijkheid om 

allereerst een zienswijze in te dienen. Het is overigens opmerkelijk dat de gemeenten Ermelo en 

Putten er nu al van overtuigd zijn dat windmolens geen plaats behoren te krijgen naast of in Natura 

2000-gebieden.  

 

Waterfront Harderwijk 

Op 21 december 2011 spraken de gemeente Harderwijk en onze verenigingen middels een conve-

nant af om twee rustgebieden voor watervogels in te richten ter verzachting van de nadelige effec-

ten van het Waterfront.  Medio augustus is met de aanleg van de rustgebieden begonnen. Deze zul-

len worden afgeschermd met een lage stortstenen dam en palissaden en, anders dan sommige kran-

ten onlangs beweerden, niet uit eilanden bestaan. 
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Volgens de in het convenant opgenomen afspraken dient de werking van deze rustgebieden gemoni-

tord te worden. Daarvoor is door een extern bureau een plan opgesteld. Op uitnodiging van de ge-

meente heeft de NBW dit plan onlangs besproken met de gemeente en het bureau dat de monitoring 

zal uitvoeren. Tijdens dit gesprek zijn door de NBW enkele suggesties gedaan over de wijze van 

waarnemen en de wijze van evalueren van de monitoring. Toegezegd is dat de gedane suggesties 

zullen worden verwerkt in het uiteindelijke plan. 

 

Veluwe 
Bestemmingsplan Buitengebied (Hierden) 

In november 2012 werd een zienswijze ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied. Deze zienswijze richtte zich in het 

bijzonder op het behoud van de specifieke 

natuur- en landschapskwaliteiten van het 

Mheenlandengebied. Zo werd er voor ge-

pleit om in plaats van het al sedert 2009 

geplande fietspad dwars door het gebied 

gebruik te maken van een prima alternatief 

over bestaande wegen met eenzelfde bele-

vingswaarde.  

Daarnaast hebben we er in de zienswijze 

voor gepleit om de bij velen van ons als 

soortenrijk bekende houtsingel tussen het 

bruggetje aan de Munnekesteeg en de mon-

ding van de Hierdense beek de bestemming 

natuur te geven. 

Bij brief van 30 april 2014 ontvingen wij een eindverslag van de inspraakreacties. Voor wat betreft 

onze zienswijze is voor het fietspad een alternatief gekozen over bestaande wegen met een aanslui-

ting vanaf Oostermheenweg op het doodlopende fietspad langs het bedrijventerrein Lorentz III. Dit 

tracé laat het ruimtelijk gebied van de Mheenlanden ongemoeid, waarmee een jarenlange discussie 

over dit oorspronkelijk geplande tracé, dwars door de Mheenlanden, alsnog tot een goed einde is 

gekomen. Ook de houtsingel heeft uiteindelijk de aanwijzing “Natuur” in het bestemmingsplan ge-

kregen. 
 

Reclameborden 

Reclameborden in het landschappelijk aantrekkelijke weilandengebied langs Rijksweg A 28 blijven 

ons bezig houden. In april werd een reclamebord gesignaleerd in het weilandengebied van de ge-

meente Ermelo. Naar aanleiding van onze brief werd door de gemeente Ermelo actie ondernomen, 

waarna het reclamebord kort daarna is verwijderd. 

Verbazingwekkend is het wel dat hetzelfde bord daarna op grondgebied van de gemeente Putten is 

geplaatst. Overigens zijn dergelijke verplaatsingen voor ons geen onbekend verschijnsel. Naar aan-

leiding van ons verzoek daartoe, is door de gemeente Putten handhavend opgetreden tegen de aan-

wezigheid van twee reclameborden. Inmiddels zijn de beide reclameborden verwijderd.   

 

Overige zaken 

In het vorige Linnaeusklokje is vermeld dat de gemeente Ermelo is aangeschreven betreffende het 

ontbreken van een gedeelte van het dassengeleidingsraster bij de Buitenbrinkweg. Het raster is in-

middels hersteld. 

 

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 
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Promotiewerkgroep        
 

Voor wat betreft de afdelingspromotie is er ook de afgelopen periode niet stil gezeten. Onze afde-

ling en de KNNV is succesvol gepromoot tijdens het Ermelose schaapscheerderfeest op 6 juni. De 

standactiviteit werd verzorgd door John Schuurman voor het vervoer van de spullen en door Han-

neke Schraven,  Anne-Marie en Hans Fondse voor de bemensing van de stand.  

In het voorjaar werd voor het derde jaar me-

dewerking verleend aan het ecologieproject 

voor leerlingen van Atheneum 5 van College 

Groevenbeek. Op 8 april werden de verschil-

lende introducties verzorgd, tijdens welke 

Harm Werners ook de afdeling middels een 

presentatie voor het voetlicht heeft gebracht. 

In mei vond de veldwerkdag plaats en wer-

den onder andere onder leiding van Annema-

rie Kooistra planten onderzocht. Helaas was 

regen de spelbreker tijdens de vlinderspeur-

tocht met assistentie van Lucie Wessel. Zo-

wel over theorie als praktijk werden door de 

leerlingen posters gemaakt, waaruit de beste 

en meest informatieve weer tijdens een slot-

bijeenkomst werd gekozen. Van de zijde van College Groevenbeek is, onder dankzegging voor de 

inzet in de afgelopen drie jaren, medegedeeld dat het project niet zal worden vervolgd door een wij-

ziging in de verdeling van de examenstof in de bovenbouw van het VWO. Bovendien kan niet meer 

zoveel tijd aan ecologie besteed worden. Jammer!  

De prachtige fototentoonstelling “Hierdense Beek…….een plaatje” van de Fotowerkgroep Camera 

Natura van onze afdeling is na in het eerste kwartaal in de gemeentehuizen van Ermelo en Harder-

wijk vervolgens een aantal weken te bewonderen geweest in het bezoekerscentrum Transferium van 

Staatsbosbeheer in Nunspeet. De tentoonstelling heeft een hoge promotiewaarde gehad voor onze 

afdeling. Niet alleen door de berichtgeving hierover in de pers, maar ook konden de bezoekers afde-

lingsinformatie meenemen met daarin gelijktijdig een verwijzing naar de website van onze afdeling.  

 

Tjalling van der Meer 
 

 

Vlinderwerkgroep 
 

Het vlinderzomerseizoen zit er weer op en er waren 

verschillende verregende excursies te melden. Toch 

viel er genoeg te beleven op vlindergebied. Er werd 

ook dit jaar melding gemaakt van de keizersmantel 

in onze omgeving, nota bene voor het tweede achter-

eenvolgende jaar op onze monitorroute in het Har-

derwijkerbos. Verder werd de oranje luzernevlinder 

(onder andere in de tuin van Harm Werners) op di-

verse plaatsen gezien en ook de heivlinder werd in 

sommige tuinen gesignaleerd. Dick Dooyewaard zag 

een koninginnepage in de volkstuin op het terrein 

van Meerkanten in Ermelo. Atalanta’s vlogen dit 

jaar goed in tegenstelling tot vorig jaar en ook de citroenvlinder had een prima jaar. Grote verras-
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sing dit jaar was de invasie van de oostelijke vos, die vooral in het noorden van het land merkbaar 

was. Zo werd de soort ook bij ons op de Veluwe waargenomen. Het exemplaar op de foto werd 

waargenomen in de tuin van Betty Dekker en deed zich te goed aan rottend fruit. 

Tijdens  onze traditionele vlinderwerkgroepavond die we dit jaar op donderdagavond 13 novem-

ber houden, kijken we terug op het voorbije vlinderseizoen en maken we plannen voor het pro-

gramma voor 2015.  

Na de pauze zullen Henk van de Burg en Wilco Klompenhouwer een nachtvlinderpresentatie ver-

zorgen. Tijdens deze presentatie worden de resultaten getoond van 1 seizoen nachtvlinders in de 

achtertuin. Deze te tonen nachtvlinders kwamen op licht af (hpl lampen), werden gedetermineerd en 

vervolgens gefotografeerd. Met name het fotograferen van de vlinders onder bijzondere creatieve 

omstandigheden zal belicht worden. Voorop stond dat het gefotografeerde exemplaar na afloop van 

de fotosessie ongedeerd weer verder kon vliegen.  

Iedereen is van harte welkom op deze avond die om 20.00 uur begint in Het Pakhuis van Ermelo.  

Harm Werners en Betty Dekker 

 

 

Waarnemingen bekijken op www.waarneming.nl 
Op deze website kun je de waarnemingen uit heel Nederland bekijken. Je hoeft daarvoor niet in te 

loggen en kunt als 'gast' rondkijken. Als je zelf waarnemingen wilt invoeren, moet je wel inloggen 

met naam en wachtwoord. 

Als je alleen de waarnemingen in onze regio wilt zien kun je de volgende link aanklikken: 

http://knnvnwveluwe.waarneming.nl   

N.B. Sla deze link op bij je favoriete websites, zodat je die steeds opnieuw kan raadplegen. 

Je kunt op deze regiopagina van de KNNV  alle waarnemingen  vinden uit onze regio, van  Putten 

tot Elburg en van een (kust) strook van Flevoland. Meestal  zie je eerst de (zeldzame) vogelwaar-

nemingen van de laatste tijd. Nadat je op Waarnemingen hebt geklikt, kun je een andere Soort-

groep selecteren,   bijvoorbeeld 'Dagvlinders', 'Planten' of 'Kevers'. Selecteer je, bijvoorbeeld  

'Dagvlinders, dan zie je meteen de dagvlinder-waarnemingen van de laatste week.  Zie voorbeeld 

hieronder.  

. 

 
 

http://knnvnwveluwe.waarneming.nl/
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Waarnemingen van onze afdeling of van individuele gebruikers 
Wil je alleen de waarnemingen van onze KNNV-afdeling zien, klik dan boven in het menu op 

Overzichten. En vervolgens op Gebruikers. Voer 'excursie' in en kies voor ‘Excursies Noordwest 

Veluwe' (niet de werkgroep!). Je krijgt dan alle waarnemingen van onze afdelingsexcursies te zien. 

Dat zijn er inmiddels ruim 2000! 

Je krijgt steeds de eerste 20 waarnemingen te zien en kunt onderaan de volgende 20 selecteren door 

op (blad) 2 te klikken. Voor waarnemingen van een bepaald persoon voer je bij Gebruikers de ge-

wenste naam in en krijg je alle waarnemingen van die persoon te zien. 

 

Andere mogelijkheden  

Kies bij  Overzichten voor Gebieden en voer dan bijvoorbeeld  Nieuw Groevenbeek of  Oldenaller 

in en zie alle waarnemingen van dat gebied. De meeste gebieden zijn gerangschikt op plaats. Dit 

klopt niet altijd, maar in de veel gevallen kun je eerst de plaatsnaam (of gemeente) aanklikken en 

vervolgens het gewenste gebied selecteren. 

 

Mijn waarneming.nl 

Als je ingelogd bent, kun je eigen waarnemingen invoeren, de locatie aangeven en eventueel (be-

wijs)foto's  toevoegen. Ook kun je zelf gebieden aanmaken. Bijvoorbeeld een gebied waar je regel-

matig waarneemt (onderdeel van een groter gebied) of je eigen tuin. Zo kun je alle waarnemingen 

van jouw gebied eenvoudig terug zien. 

Dick Dooyewaard 

 

 

100-soortendag: Inventarisatie Natuurtuin Harderwijk  
 

 

Op de mooie eerste dag van de zomer, op 21 juni, zijn we met 

zo’n vijftien mensen in de Natuurtuin aan de slag gegaan om 

eens te kijken hoeveel soorten planten, bomen, vlinders, vogels 

en waterbeesten we konden scoren. De ijsvogel liet zich niet 

zien, maar we hoorden wel verschillende vogels zingen en er 

vloog zelfs nog een kuifeend over. Ik vergeet de namen van 

mensen al heel gemakkelijk, dus dit werd een goede oefening 

voor mijn brein. Michiel de Vries had een boek over insecten  bij 

zich en liet zich ontvallen dat hij daarmee zijn kennis van het 

latijn opfrist. Het enige dat hij gemakkelijk onthoudt is de penis 

aqua-rosa. Die zal je in de vijver van de tuin niet snel tegenko-

men. Bertus Klaver, die elke dag in de Natuurtuin rondloopt, zei 

bescheiden dat hij niks weet, maar daar waren we snel achter: hij 

kent de tuin op zijn duimpje en ook 

alle beesten en beestjes die zich 

daar in de loop van de zeventien 

jaar dat de tuin bestaat hebben opgehouden. Met elkaar kwamen we al 

gauw tot veel meer dan 100 soorten; de hele lijst staat op de KNNV-

website en vindt u onder knnv.nl/noordwestveluwe. De kruidvlier (zie 

foto) is één van de waargenomen plantensoorten.  

 

Het was een gezellige en  inspirerende ochtend. 

Ellen Smal  
 

 

file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw14/NIEUWE%20NUMMER
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ADIEU (website)DAGPAUWOOG! 
 

De bezoekers van de voormalige website van onze afdeling kennen natuurlijk dit 

onvermoeibare websitevlindertje van de toenmalige homepage dat jaren 24 uur per 

dag op deze website in de weer is geweest. 

Het was  in de zomer van 2006 dat het toenmalige bestuur van onze afdeling het 

initiatief nam om ook mee te gaan doen aan de toen nog aardig moderne wijze van 

het verstrekken van informatie over onze afdeling.  Jos Peters, zoon van ons 

voormalig lid en destijds promotiefunctionaris van onze afdeling Theo Peters, werd bereid gevon-

den om een website voor onze afdeling te  bouwen aan de hand van de inbreng van het bestuur. Een 

website moet ook bijgehouden worden. Ondergetekende had voor de “bouwwerkzaamheden” be-

gonnen al aangegeven de website wel bij te willen houden. 

Na enkele maanden was het dan zover en op 25 september 2006 werd de eerste website van onze 

afdeling een feit met op de homepage de in het oog vallende onvermoeibaar vliegende dagpauwoog.  

De ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Websites zijn heel gewoon en steeds 

meer mensen maken gebruik van tablet en smartphone. Onze vorige website was daarop niet bere-

kend.  Ook vormgevingen veranderen door de tijd. Door het landelijk bestuur werd opdracht aan 

een ontwerper  gegeven het al bestaande landelijke websitemodel te moderniseren zodat de site on-

der andere aan de technische eisen van de huidige tijd voldeed. 

In mei jongstleden werd deze gemoderniseerde landelijke KNNV-website gelanceerd en op 4 juni 

jongstleden ging onze afdeling op dit model over. 3 juni jongstleden was dan ook de laatste vlieg-

dag van onze “websitedagpauwoog”. Daarnaast vond ondergetekende het eigenlijk wel een mooi 

natuurlijk moment om gelijktijdig met het afscheid van de websitedagpauwoog na een kleine acht 

jaar afscheid te nemen van het websitebeheer. 

Wil een website kans van slagen hebben dat moet deze aan twee eisen voldoen, namelijk actueel 

zijn en voldoende nieuwe informatie bieden. Aan dat laatste hebben in de afgelopen acht jaar vele 

leden van onze afdeling bijgedragen door onder andere (excursie)verslagen en waarnemingen. Ge-

lijktijdig met dit adieu aan het onvermoeibare websitevlindertje van weleer wil ik iedereen dan ook 

hartelijk bedanken voor de vele bijdragen, op welke wijze dan ook, aan onze voormalige website 

tijdens de afgelopen acht jaar. Mijn websitebeheertaak zit er op! Uw bijdragen aan de afdelings-

website zijn echter onmisbaar en blijven natuurlijk zeer welkom! Bij wie nu? Zie daarvoor de fraai 

gemoderniseerde website van onze afdeling! 

Tjalling van der Meer 

 

NATUUR IN DE TUIN, DAAR HOREN OOK SLAKKEN BIJ 
 

In het kader van ‘meer natuur in de tuin’ geef ik een bericht door dat ik las in Trouw van 28 juni. 

Het gaat over slakken.  

Elke tuinier heeft  een emotionele verhouding met slakken, meestal gaat het om onvervalste haat of 

in mijn geval gaat het om een klassieke haat-liefdeverhouding. Zo heb ik zelf wijngaardslakken in 

de tuin geïntroduceerd omdat ze zo groot en mooi van vorm zijn. Die breiden zich niet explosief uit, 

maar ze zijn er nog steeds. Slakken in de vijver vind ik prima, want die eten de algen en houden het 

water helder. Dan heb je nog de gewone tuinslak, die heeft soms prachtig gekleurde huisjes, ook 

leuk. En om de een of andere reden denk ik dat die niet veel kwaad doen in mijn tuin waar genoeg  

tuinafval in ligt dat ze kunnen eten zonder mijn hosta ’s te belagen. Waarschijnlijk doen ze dat wel, 

maar ik geef de naaktslakken de schuld van al die gaatjes in mijn hostabladeren, want hoewel die 

naakte slijmerige beesten soms ook mooi gekleurd zijn vind ik ze vies. Ik ben echt nog nooit ie-

mand tegengekomen die van naaktslakken houdt en er zijn allerlei meer of minder gruwelijke ma-

nieren om ze aan hun eind te helpen. 

In Trouw staat dat wetenschappers van de universiteit van Exeter en Queen Mary een heus onder-

zoek naar het gedrag van slakken hebben gedaan. Dat die universiteiten in Engeland staan zal nie-
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berkenbrandvlerkvlinder (foto: Remco Vos) 

mand verbazen want Engeland is tenslotte hèt tuinenland. Hoogleraar David Dunstan: “Ik wilde de 

slakken over de heg gooien maar mensen met groene vingers raadden mij dit af. Ze vertelden dat 

slakken altijd weer terugkomen.” 

In totaal werden 416 slakken gemerkt. (waarom geen 417? Of waren dat alle slakken uit zijn tuin?) 

Ze werden 1385 keer over de heg gegooid. Daarna merkte hij de slakken opnieuw (hoe groot waren 

die slakken en hoe klein die merktekens?) en dit keer brachten hij en zijn medewerkers de beestjes 

met een oneven nummer twintig meter verderop. Dat waren er 150 en er keerden er maar drie terug! 

Conclusie: slakken hebben een ‘home-instinct’. Maar dat instinct werkt niet meer als ze twintig 

meter uit hun eigen omgeving worden verhuisd. Die afstand is voor een slak waarschijnlijk hetzelf-

de als een wereldreis voor ons, zoiets als een verhuizing naar Australië. Ze gaan dan verder als ‘fo-

reigners’ door het leven in de tuin van de buren twintig meter verderop. Om burenruzies te vermij-

den breng ik mijn slakken nu naar de waterkant (het Wolderwijd) waar ook genoeg te eten is.  

En ik overweeg om mijn hosta ‘s volgend jaar aan liefhebbers te geven die niet bang zijn voor slak-

kenvraat. Een vriendin van mij houdt ze in potten en smeert de randen in  met vaseline, daar glijden 

de slakken dan van af zegt ze. Haar hosta ‘s zijn onwerkelijk gaaf, gewoonweg hemeltergend als ik 

ze vergelijk met die van mij. Potten zijn sowieso een beetje bijzonder in een natuurlijke tuin en elk 

jaar zucht ik weer onder de terreur van het elke dag water 

geven, want anders!  Maar elk jaar ga ik er weer voor, net 

als voor (voor-)zaaien van planten, een hachelijke onder-

neming waarbij veel mislukt. Mijn tomatenplantjes bijvoor-

beeld werden de eerste dag nadat ik ze had uitgeplant al 

uitgedund door…slakken natuurlijk. Maar daar heb ik er 

toch nog een paar van over die nu voor slakken  niet meer 

aantrekkelijk zijn. Tja, tuinspecialist Romke van der Kaa zei 

het al: tuinieren gaat niet over rozen.      
 

Huisjesslakken (foto Betty Dekker) 

Ellen Smal   
 

 

VLINDERS LOKKEN MET ‘BOCHT’ 

 

Het heeft er om gespannen of de nacht-

vlinderventarisatie-avond op vrijdag 22 

augustus door zou kunnen gaan. De 

voortekenen leken niet bepaald gunstig 

met voorspellingen als overdag regen-

buien en temperaturen die in de loop van 

de avond een sterke neerwaartse trend 

zouden gaan vertonen. Buienradar.nl 

werd daarom nauwlettend in de gaten 

gehouden. 

Toen de regenbuien aan het eind van de 

middag de Ermelosche hei waren over-

getrokken en de temperaturen zich aan 

het begin van de avond redelijk leken te 

handhaven rond een graad of veertien 

werd om 19 uur de knoop  

doorgehakt en besloten toch te gaan.   

Via een berichtje op het onvolprezen KNNV-Gastenboek werden belangstellenden geïnformeerd. 

We mochten deze avond gebruik maken van de stroomvoorziening bij de schaapskooi van de Stich-
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ting De Schapedrift en ook het buitentoilet was speciaal voor ons anders dan gebruikelijk niet op 

slot gedraaid. Overigens bevindt zich deze plee niet zoals de aanduiding zou doen vermoeden in de 

open lucht, maar aan de zijkant van het bezoekerscentrum.  

Met de onmisbare assistentie van onze nachtvlinderexperts Violet Middelman en Remco Vos uit 

Soest werd alles in gereedheid gebracht om de nachtelijke gasten te ontvangen. Allereerst werden 

twee schermen, voorzien van een wit laken en een speciale vlinderlamp, op het terrein voor en ach-

ter de schaapskooi geplaatst. Daarna werd een brouwsel, volgens een speciaal recept van Violet, 

aangebracht op boomstammen in de nabije omgeving. Toen na half tien de eerste geïnteresseerden 

waren gearriveerd begon de duisternis snel in te vallen en kon dra een verkenningstocht langs de 

bomen worden gemaakt. Tijdens dit eerste ‘rondje smeer’ zoals we dit plegen te noemen bleek het 

mengsel met als hoofdbestanddelen zoete wijn (door de maakster aangeduid met ‘bocht’) en suiker 

wonderwel te werken. In totaal 26 (!) nachtvlinders,  lieten dit buitenkansje niet onbenut. Daarmee 

kon de avond feitelijk op dat moment al niet meer stuk.  

Toen tegen het middernachtelijk uur de balans kon worden opgemaakt werd duidelijk, dat 23 soor-

ten macrovlinders waargenomen waren, zoals de landelijk vrij zeldzame roestuil. Deze soort is op 

de Veluwe niet ongewoon. Op het smeer bleken de grootste aantallen te zijn afgekomen, maar op 

het laken  de meeste soorten, waarbij de forse huismoeders en dito dennenpijlstaart, de braam-

vlinders (3), berkenbrandvlerkvlinders (7) piramidevlinders (8, waarvan 7 op smeer), en agaat-

vlinders (3) in het bijzonder opvielen. Tussen de piramidevlinders bleek zich ook een schijnpi-

ramidevlinder te bevinden. Alleen een kennersoog weet die  van elkaar te onderscheiden.  

 

Wie de complete lijst wil inzien kan terecht op waarneming.nl  

 

Al met al dus toch, gezien de twijfelachtige omstandigheden, een onverwacht succesvolle avond. 

De bosuil, die zich enkele keren liet horen, leverde een welkome bijdrage aan het welslagen van 

deze nachtvlinderavond. Met speciale dank aan De Schapedrift, Remco  en Violet .  

 

Harm Werners 

 

RINGSLANGEN 
 

Het is de oplettende lezer misschien al opgevallen dat 

ik zelden zelf iets verzin als het om de natuur gaat. Ik 

lees iets en als ik het interessant genoeg vind schrijf 

ik er een stukje over. Ik vraag me wel eens af hoeveel 

oplettende lezers mijn stukjes zien. Van eentje weet 

ik dat ze mijn verhaaltjes over belevenissen in mijn 

tuintje erg heeft gewaardeerd. Dat waren toevallig 

wel stukjes met informatie uit de eerste hand, mijn 

hand met name. Afijn, ik las in de Volkskrant van 29 

maart 2014 een artikel over de ringslang.  

In de Natuurtuin Stadsweiden hebben wij compost-

hopen/broeihopen, in de hoop eens een ringslang 

(foto: Harm Werners) te bewegen er haar eieren in te 

leggen. Tot nu toe nog zonder resultaat, maar wat 

niet is kan nog komen. In de Volkskrant vertelt Caspar Janssen dat ringslangen dicht bij de mens 

leven. Hij vindt ze op de dijk bij Durgerdam, een schattig plaatsje dat ligt onder de rook van Am-

sterdam. Slangen ruiken met hun tong, dus zie je in het voorjaar mannetjes die al tongelend (mooi 

woord voor galgje) op zoek zijn naar een vrouwtje. De mannetjes hebben een voorkeur voor oudere 

vrouwtjes (tjonge) want die zetten meer eitjes af, ze hebben zich al bewezen als broedmachine. De 
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mannetjes pompen hun penis vol bloed (een van de twee die ze bezitten), dan zetten ze weerhaken 

uit en zitten muurvast in het vrouwtje. Hm.  

Een ringslang is volkomen ongevaarlijk en heeft een scala aan afweerreacties. Hij maakt zich plat, 

sist en doet schijnaanvallen. Ook kan hij zich dood houden. Geweldige acteerprestatie: hij houdt 

zich slap, ligt op zijn rug, doet zijn bek open, de tong hangt uit zijn mond en daar zit af en toe een 

druppel bloed bij. Om het nog mooier te maken scheidt hij een stinkende vloeistof af zodat het lijkt 

of hij al in staat van ontbinding is. 

In de oude heidense godsdiensten bestond een slangencultus en de ringslang was een goede huis-

god die het vee beschermde.  Met de komst van het christendom werden slangen verketterd. Tja, die 

slang in het verhaal van Adam en Eva betekende de nekslag voor het aanzien van de slang. Jammer 

hoor. Ik hoop er nog eens een tegen te komen, tongelend en wel. 

Ellen Smal 

 

 

Even voorstellen….. 

Naar aanleiding van de oproep voor een nieuwe webmaster binnen de afde-

ling, neem ik in overleg met Volkert Bakker vanaf september de werkzaam-

heden rond de website op mij.  

Wie ben ik? Ik ben Frank ten Bolscher, 49 jaar, getrouwd en we hebben drie 

kinderen. In de tachtig-/negentiger jaren heb ik in Groningen aan de RUG 

Biologie gestudeerd met als afstudeerrichting plant- en dierecologie en ma-

riene biologie. Op dit moment ben ik werkzaam als 1
ste

 graads docent biolo-

gie (havo/vwo bovenbouw) in Apeldoorn en geef daarnaast bijlessen biologie 

voor leerlingen in Harderwijk en omgeving. In het verleden ben ik onder andere actief geweest bin-

nen het IVN (vogelwerkgroep, roofvogelwerkgroep, cursus tot natuurgids gevolgd en in het afde-

lingsbestuur  gezeten), de bergsport, scouting en het duiken. Tevens ben ik jarenlang reisleider ge-

weest bij SNP-natuurreizen.  

Vanaf heden kunnen stukjes met betrekking tot te plannen activiteiten, verslagen van activiteiten 

inclusief foto’s etcetera naar mij gemaild worden (zie onderstaand adres). Ik zal deze dan op de site 

zetten van de KNNV-afdeling Noordwest-Veluwe. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom! De 

items die ik binnen krijg zal ik steeds op de woensdag verwerken, graag alle stukjes daarom digitaal 

(als platte tekst – zonder opmaak) vóór de woensdag aanleveren. Alvast bedankt. 

 

Frank ten Bolscher 

Walstein 83-A 

Harderwijk 

Email: webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

Fotoarchief 

 

Met de komst van de prachtige website van de Fotowerkgroep Camera Natura is  het Fotoalbum 

verdwenen. Het bestuur wil toch een plek behouden waar leden foto's kwijt kunnen van KNNV 

activiteiten en excursies. Dit kan van recente activiteiten zijn, maar ook gedigitaliseerde foto's  "uit 

de oude doos"  kunnen ingeleverd worden.  Oude foto's kunnen in overleg ook ingescand worden. 

Het gaat hier niet om natuurfoto's van individuele leden, maar om foto's van groepsactiviteiten, zo-

als excursies, cursussen, werkgroepactiviteiten, jaarvergaderingen.  Een (beperkt) aantal natuurfo-

to's die gemaakt zijn tijdens excursies kunnen daar wel deel van uitmaken. 

De foto's worden per activiteit in mappen geplaatst op Onedrive (voorheen Skydrive) van onze af-

deling. Een aantal mappen met foto's van excursies en  jaarvergaderingen kunnen daar nu al beke-

ken worden. Je kunt daarvoor de linken gebruiken die maandelijks in de Reminder  staan. 

mailto:webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl
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Bij de foto's graag vermelding van datum, titel of korte beschrijving en eventueel namen van perso-

nen die er op staan. Formaat: bij voorkeur niet groter dan 900x600 pixels. 

Foto's kunnen gestuurd worden naar dick.dooyewaard@gmail.com. 

 

Nu ook in het Linnaeusklokje: een QR-code                           

 

U heeft het misschien al opgemerkt: op de achterkant van dit Linnaeusklokje ziet u 

een tweedimensionale streepjescode, een zogenoemde ‘QR-code’. Dit ‘plaatje’ kan 

door een zogenoemde QR-lezer in uw smartphone of tablet worden omgezet in het 

webadres van onze KNNV-afdeling. U hoeft dat adres dan niet meer zelf in te ty-

pen. 

U heeft hiervoor op uw smartphone of tablet dus een QR-lezer nodig. Een dergelijk programmaatje 

(een ‘app’) kan je gratis downloaden. Voor een android-toestel is dat bijvoorbeeld de app ‘QR-

droid’. 

U zult die app steeds vaker kunnen gebruiken, want QR-codes -  oorspronkelijk ontwikkeld in Japan 

om auto-onderdelen te identificeren - zijn sterk in opkomst. We zagen zo’n code bijvoorbeeld on-

langs staan op een informatiebord bij een hunebed in Drenthe. Via die code kwam je op een site 

terecht met uitgebreide informatie over hunebedden. U heeft zelf vast al meer voorbeelden gezien. 

 

 

REDACTIONELE TERUGBLIK 

 

Aan alles komt een eind. Zo ook aan de periode, dat wij de redactie van het Linnaeusklokje mochten 

voeren. Ons gezamenlijk optreden startte min of meer geruisloos toen in het nummer van het 2
e
 en 

3
e
 kwartaal 2002 op de binnenpagina in het colofon achter het item ‘redactie’ naast die van Betty 

Dekker ineens de naam Harm Werners werd vermeld. In het voorgaande nummer had de vertrek-

kende redacteur Tjalling van der Meer in zijn bijdrage Van kofferschrijfmachine tot internet af-

scheid genomen van deze functie en aan het slot van zijn terugblik de nieuwe redactie heel veel 

succes gewenst.  

En nu is voor de destijds nieuwe redactie de tijd aangebroken terug te blikken en de huidige nieuwe 

redactie heel veel succes toe te wensen. Voor Betty is dat maar liefst 25 jaar en voor Harm de helft 

van dat tijdbestek. Terugkijkend kunnen we, elk met onze eigen herinneringen, constateren dat we 

bijzonder veel plezier aan het redactiewerk hebben beleefd. Met een beetje vallen en opstaan in de 

beginperiode bouwden we aan een eigen stijl en verkreeg het blad de huidige vorm met naast de 

standaardopbouw van het excursieprogramma en de werkgroepen een aantal rubrieken (zie kader 

hieronder). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal functies  met nieuw bloed 

doet de continuïteit van onze afdeling goed 
 

file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw14/NIEUWE%20NUMMER/dick.dooyewaard@gmail.com
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NATUURKUNST 

 

 

 

LITENATUUR 

                 Hebban olla vogala nestas……… 

   

Natuur uit de literatuur 
 

 

 

HET SCHRIJVERTJE  

 

 

Een rubriek waarin lezers, die iets op hun hart hebben hun mening kunnen geven 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste inzendingen. 

 

 

DE       OPMERKER       

 

Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft    

    

     

           

LINK MET DE NATUUR WWW.WWW.WWW.   

 

Tips voor interessante websites 

                    Linny 

 

 

Sommige ervan, zoals In de praatstoel, zijn al weer verleden tijd, maar we bewaren leuke herinne-

ringen aan de interviews met een aantal KNNV-leden. De bedoeling was hun diverse drijfveren, 

beleving en achtergrond te belichten. Overal werden we bijzonder gastvrij ontvangen en kregen 

precies te horen waar we op uit waren: interessante verhalen en anekdotes. 

De manier waarop we het blad in elkaar zetten was aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig. In 

het begin moesten we nog letterlijk knippen en plakken. Sommige illustraties werden met behulp 

van schaar, lijm en afwrijfdoekje ingevoegd. 

Om vervelende strepen bij het afdrukken te 

voorkomen was dit een heel secuur werkje. 

Als het nieuwe Linnaeusklokje klaar was 

werd het eindproduct uitgeprint om te wor-

den afgeleverd bij de drukker. (Destijds 

KNNV-lid Roel Pannekoek, nu is dat bij 

drukkerij de Wissel in Harderwijk). Inmid-

dels werken we volledig digitaal en wordt de 

eindversie op een stick gezet. En zelfs dat is 

strikt genomen niet meer nodig want we 

zouden ‘m ook via Internet kunnen aanleve-

ren. 
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Wat –terugkijkend- bovenaan staat is het plezier dat we al die jaren aan ons redactiewerk beleefd 

hebben. Ook prettig waren de contacten met alle leden, die kopij aanleverden. Wat dit laatste betreft 

mag zeker niet onvermeld blijven, dat we nooit te klagen hadden over gebrek hieraan en voor nood-

gevallen hadden we altijd wel een of andere bladvulling achter de hand. Wij hopen dat onze opvol-

gers: Wiesje Hijink en Chris Herzog met evenveel genoegen deze job zullen klaren en wensen hen 

daarbij veel succes toe. 

 

Betty Dekker en Harm Werners 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 december 2014 

 

Let even op het gewijzigde redactieadres: klokje@noordwestveluwe.knnv.nl   

De nieuwe redactie heeft over onze schouders meegekeken hoe we het Linnaeusklokje vorm geven 

en wacht nu gespannen op de binnenstromende kopij voor het volgende nummer. Laat hen niet in 

de steek en verras ze met uw bijdrage(n). Die zorgen naast de gebruikelijke vaste kost voor een gro-

tere variatie. Zoals bijvoorbeeld deze keer verhelderende artikelen over het gebruik van de site 

waarneming.nl, de QR-code, het fotoarchief, het verslag van de 100 soortendag en bespiegelingen 

over slakken en ringslangen. Namens de oude en nieuwe redactie wensen wij alle inzenders veel 

inspiratie toe bij het schrijven van hun artikelen.  

 

 

 

 

mailto:klokje@noordwestveluwe.knnv.nl


 

WERKGROEPEN     kengetal (tenzij anders vermeld)          0341   

 

 

 

Fotowerkgroep   Steef Klaassen  steef@solcon.nl     414827 

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 

 

 

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  

 
September 

27 paddenstoelenexcursie Speulderbos 

28 vogelexcursie Delta Schuitenbeek 

  
Oktober     November     
  4 landschapsbeheer      1 vogelexcursie Randmeer 

  6 bestuursvergadering      8 paddenstoelenexcursie Speulderbos 

  7  paddenstoeleninventarisatie    13 vlinderwerkgroepavond 

11 slakkenexcursie Harderbos   15 vogelvaartocht 

18 vogelexcursie NW Overijssel  15 buitenfotografie 

18 buitenfotografie    15 landschapsbeheer 

25 Nacht van de Nacht    19 lezing zeevogels 

25 landschapsbeheer    24 bestuursvergadering 

28 fotowerkgroep    25 fotowerkgroep 

30 paddenstoelenexcursie Leuvenum  30 wandeling Speulderbos-Sprielderbos 

 

December     Januari     
  6 landschapsbeheer         3 nieuwjaarswandeling   

13 vogelexcursie Oostvaardersplassen  10 of 17 zeevogelexcursie IJmuiden 

27 vogelexcursie Nieuw Groevenbeek 

 

         

   

                 


