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Wilt u uw contributie vóór 1 maart overmaken? 
Contributie:    leden € 26,50  huisgenootleden € 13,75       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@gmail.com              254538 

 

KNNV-website:       www.knnv.nl/noordwestveluwe 

 

Websitebeheerder:  Frank ten Bolscher webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl   06-15131632 

       

REDACTIE 

 

Redactieadres:      klokje@noordwestveluwe.knnv.nl          

       

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 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 rubriek “……..vertelt” te vinden. Leuke waarnemingen of andere 

wetenswaardigheden kunt u sturen aan webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

Voorplaat:  Grote kaardebol in de winter  (foto: Chris Herzog) 

mailto:john.smal@planet.nl
mailto:info@noordwestveluwe.knnv.nl
http://sdrv.ms/1cnONQi
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

En dan is het opeens 2015. De winter moet eigenlijk nog beginnen, 

maar de bosuilen zijn hier en daar al weer druk in de weer. Vanuit 

het bestuur kunnen we terugkijken op een mooi 2014. Een lange 

periode met mooi weer. Vroeg begonnen en laat geëindigd, 

waardoor bijna alle excursies konden doorgaan. En dat gold ook 

voor de personele bezetting binnen de afdeling. Een aantal mensen 

hebben na vele jaren een punt gezet achter het afdelingswerk. We 

noemen Tjalling van der Meer (promotie-activiteiten), Harm Werners en Betty Dekker 

(redactie Klokje), Paul Matlung (cursussen) en Marjo Klaarenbeek (fotowerkgroep). Het is 

moeilijk voor te stellen hoeveel vrije tijd deze mensen in het KNNV-werk hebben gestopt. 

Ook vanaf deze plaats heel erg bedankt voor alle inzet, enthousiasme, bijdragen, artikelen, 

promotie, materialen enz., enz. En hopelijk blijven jullie genieten van de activiteiten in de 

afdeling en van de natuur.  

Er zijn gelukkig een aantal opvolgers gevonden. Frank ten Bolscher heeft zich al voorgesteld. 

Chris Herzog en Steef Klaassen zullen dat zelf nog wel doen. Veel succes met het werk. 

Er waren ook verdrietige momenten. Twee leden, Bernard Heijne en Pier Bos van de 

werkgroep landschapsbeheer zijn in het voorjaar van 2014 overleden. 

De inventarisatie van de Ermelosche Heide en het Houtdorper- en Speulderveld in 2012 en 

2013 heeft geresulteerd in een rapport dat op 26 november 2014 aan wethouder Jan van 

Eijsden van de gemeente Ermelo is aangeboden in de Schaapskooi. Alle werkgroepen, leden 

en deskundigen die hebben bijgedragen aan dit resultaat, heel erg bedankt. Uw bijdrage staat 

nu op papier en de wethouder heeft gezegd serieus naar de aanbevelingen te willen kijken. 

Landgoed Nieuw Groevenbeek is het afgelopen jaar uitgebreid onder de loep genomen. Dit 

blijft waarschijnlijk bij één jaar. Komend jaar hopen we daar ook een rapportage van te 

maken. 

Een nieuw gebied is op het moment van schrijven nog niet bekend. Op de 

coördinatorenvergadering zal hopelijk een gebiedskeuze worden gemaakt. Als u nog een 

suggestie heeft (in ons werkgebied) kunt u dat doorgeven naar één van de leden van de 

werkgroep natuurgegevens. 

Verderop in dit blad kunt u lezen wat de werkgroepen het afgelopen jaar hebben gedaan. Dat 

is elk jaar weer wonderbaarlijk veel. Van fototentoonstelling en bosbeheer tot het schrijven 

van bezwaarschriften, uitvoeren van inventarisaties, een boottocht op de randmeren en de 

natuurlijk de vele excursies binnen en buiten onze regio. 

Te zien aan de kalender zal ook het komende jaar weer bruisen van de natuuractiviteiten. 

Vanuit het bestuur iedereen veel mooie momenten toegewenst. 

Lex Groenewold 
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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:  

Dhr. R.R.S. van Driel, Kol. Michaelstraat 12, 1411 VN Naarden, 

Stichting Schapedrift Ermelo, b.n.v. mevr. G. Eleveld, Postbus 3085, 3850 CB Ermelo. 

Mevrouw B.H. Schuur-Bouwers,  Groene Haeg 19, 3853 EZ 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 

vrijwillige  chauffeurs. Een lid, dat graag naar een algemene lezing wil en niet zelf kan gaan, 

kan dan contact opnemen met een chauffeur, die op weg bij hem/haar in de buurt komt. 

Degenen, die mee willen rijden en (ongeveer) op de route van onderstaande leden wonen, 

kunnen zelf een afspraak maken. 

Naam Adres Postcode Telefoon 

Volkert Bakker P.C. Hooftlaan 12, Ermelo 3852 BE 0341-424293 

Dick Dooyewaard Berkenlaan 9, Ermelo 3851 PP 0341-254538 

Janny Habermehl Seringweg 21, Ermelo 3852 GP 0341-557171 

Nico Hoogteyling L Cachetstraat 77, Ermelo 3851 ZD 0341-554461 

Ellen&Tjalling vd Meer Fuikpad 3, Harderwijk 3844 KG 0341-420199 

Harm Werners Parklaan 2, Putten 3881 CT 0341-356291 
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IVN en KNNV samen op weg 

De besturen van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, en KNNV, Vereniging 

voor Veldbiologie, hebben de intentie uitgesproken samen op weg te gaan naar een nieuwe 

organisatie. Daarmee zetten zij een volgende stap in de samenwerking. Hoe de nieuwe 

organisatie eruit gaat zien is nog niet bekend. Binnenkort komen de besturen bijeen om een 

routeplan en tijdschema te bespreken. 

IVN en KNNV hebben gemeen dat zij met een grote achterban van vrijwilligers de natuur 

dichtbij mensen brengen. Daarin gaan zij de krachten bundelen. De natuurkennis van de 

KNNV en de educatie en beleving van IVN verrijken elkaar. Het samengaan van beide 

organisaties moet leiden tot een toekomstbestendige natuurorganisatie op het terrein van 

natuurstudie en natuureducatie. 

De besturen van IVN en KNNV starten de reis vol vertrouwen in de wetenschap dat succes 

pas is verzekerd als het reisdoel is bereikt. Komende tijd zullen de beide besturen de 

Landelijke Raad van IVN en de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering van 

KNNV informeren en raadplegen over de voornemens. Uiteraard is er dan ook alle 

gelegenheid voor inbreng en commentaar. 

  

Bestuur IVN 

Bestuur KNNV 

 

 

 

LEZINGEN 

 

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 moment van belang zijnde bijzonderheden vermelden, bijvoorbeeld een (naar te 

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

 

 

 

 

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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Zaterdag 3 januari 2015    

 

Nieuwjaarswandeling 

 

Vertrek: Harderwijk 9.00 uur en 9.15 uur Ermelo 

 

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 mogelijk om honden mee te nemen. Er zijn geen horecagelegenheden 

op de route maar we zullen proberen voor de pauzes een beschutte gelegenheid te vinden. We 

rijden met eigen auto’s naar het vertrekpunt en terug. Voor diegenen die vinden dat ze na 

afloop van de geleverde prestatie een versnapering verdiend hebben is er gelegenheid om iets 

te nuttigen! 

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

 

 

Zaterdag  10 januari (of 17 januari ) 

 

Excursie Pier van IJmuiden (in samenwerking met vogelwacht N Veluwe) 

 

Vertrek:   Ermelo  8.45 uur en Harderwijk 9.00 uur 

 

Na de interessante lezing van Bas Teunis over zeevogels op 19 november willen wij nu ook 

zelf zeevogels gaan waarnemen. Daarvoor is gekozen voor de zuidpier bij IJmuiden die meer 

dan drie kilometer ver de zee insteekt. Jan van genten en papegaaiduikers die Bas ons liet 

zien, zullen we helaas niet waarnemen, maar in het verleden zagen we wel paarse 

strandlopers, steenlopers, roodkeelduikers en een enkele kuifaalscholver. Ook hebben we er 

wel zeehonden en duikende bruinvissen gezien. Bij mooi weer zijn er in de winter op de pier 

altijd veel vissers bezig met interessante vangsten en (vaak) leuke verhalen. Het zicht over een 

groot gebied van de zee kan dan allerlei verrassingen opleveren. 

Bij harde wind (meer dan 6b) is de pier afgesloten, dan wordt uitgeweken naar 17 januari. Bij 

slecht of gevaarlijk weer gaat de excursie ook niet door. Dit wordt vermeld in ons KNNV 

gastenboek. Deze excursie wordt geleid door Hans Fondse. 

 

 

Zaterdag 17 januari 

 

Camera Natura:  buiten fotograferen.  

 

Onderwerp: winter fotografie (landschap, structuren, contouren) 

Plaats: Willemsbos in Nunspeet. Opstapplaats: Harderwijk 9.15 uur. Verzamelen 

parkeerplaats Elspeterweg (t/o zwembad de Tol) om 9.30 uur. 
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Woensdag 21 januari  

 

Op zoek naar de Kleine wolfsklauw 

 

De winter is uitstekend geschikt om wolfsklauwen te zien en te vinden. Ook FLORON 

besteedt deze winter aandacht aan deze plantengroep. (Zie elders in dit Linnaeusklokje). In De 

Haere bij Nunspeet is een groeiplaats van de Kleine wolfsklauw, die zich hier al omstreeks 

1920 gevestigd heeft. We lopen hierbij ook over een stuifzandgebied met mooie korst- en 

bladmossen. Tijdens deze middagexcursie hopen we al dit moois te zien.   

Opgeven voor dinsdagavond 20 januari bij Anne-Marie Fondse, tel. 0341-557276, mobiel 06-

1209194, e-mail jmfondse@gmail.com 

Vertrek Ermelo 13.00 uur 

Vertrek Harderwijk 13.15 uur 

 

Zaterdag  24 januari 

 

Halve dagexcursie in de Flevopolder. 

 

Vertrek:  Ermelo  8.45  uur en Harderwijk 9.00  uur 

 

Omdat de excursie “Rondje Randmeer” van 1 november door tijdgebrek maar voor de helft 

gemaakt kon worden willen we nu  de andere helft in de polder afmaken. Het is de bedoeling 

om nu ook het nieuwe wintervogelrustgebied bij Harderwijk (ongeveer 25 ha.) eerst te 

bekijken, daarna Harderbroek, Harderbos en de Strandgaperbeek en plas. Mogelijk is er ook 

wat tijd om de activiteiten van de bevers te bekijken. Bij (heel) slecht weer gaat deze excursie 

niet door. Deze excursie wordt geleid door Hans Fondse. 

 

Dinsdag 27 januari 

 

Fotowerkgroep Camera Natura  

 

Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1, 3844 JV  Harderwijk, 20.00-22.00 uur.  

Onderwerpen: evaluatie van het fotoboek op de website en het bekijken van de gemaakte 

herfst en winter foto’s. 

 

Zaterdag 31 januari 

 

Lesje korstmossen o.l.v. Arie van den Bremer 

 

Arie van den Bremer, medeauteur van de KNNV  basisgids korstmossen, zal ons tijdens een 

morgenexcursie het een en ander leren over korstmossen. Hij heeft hiervoor een gebied langs 

het Valleikanaal bij Amersfoort gekozen. Hier groeien  op de bomen wel 50 verschillende 

soorten korstmossen, die bovendien niet heel zeldzaam zijn, zodat we ze ook op andere 

plaatsen kunnen vinden en na de les van Arie natuurlijk ook kunnen herkennen. Opgeven bij 

Anne-Marie Fondse voor  donderdagavond 29 januari. Tel. 0341-557276, mobiel 06-

12049194, e-mail jmfondse@gmail.com 

Vertrek Ermelo 9.00 uur en Harderwijk 9.15 uur 

mailto:jmfondse@gmail.com
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Zaterdag 7 februari   

 

Sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk 

Start: 13.30 uur Transferium Nunspeet 

      

         

            Foto: Harm Werners 

 

Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar de eitjes van de sleedoornpage. In deze tijd van het 

jaar zijn de sleedoorns nog kaal zodat de takvorken goed onderzocht kunnen worden op de 

aanwezigheid van eitjes van de sleedoornpage. De eitjes van deze vlinder zijn zo klein als een 

speldenkopje, maar steken wel duidelijk wit af tegen het donkergekleurde hout. In de 

gemeente Nunspeet vliegt de sleedoornpage in de late zomer, maar door zijn verborgen 

levenswijze krijg je hem niet vaak te zien. Daarom is het zoeken naar eitjes veel lucratiever. 

We gaan in ieder geval weer bij de Duintjes langs het Veluwemeer kijken, daar waar de 

sleedoorns op de zonkant staan. Het is handig om een loep of loeppotje mee te nemen. Deze 

zoektocht wordt geleid door Betty Dekker en zal ongeveer 3 uur in beslag nemen. 

 

 

Dinsdag 10 februari 

 

Paddenafzetting plaatsen (of eventueel 17 februari) 

 

Het is de bedoeling om de “paddenafzetting” te gaan plaatsen op dinsdag 10 februari vanaf 9 

uur langs de Jhr. Dr. Sandbergweg (voorbij de Zwarte Boer). Vorig jaar is de afzetting tien 

dagen later geplaatst, wat met de afgelopen zachte winter een groot aantal gemiste kikkers en 

padden opleverde. Zie daarvoor het verslag van de AWG 2014.  Indien de komende winter 

koud en lang wordt dan zal de afzetting een week later geplaatst worden. Dit zal dan t.z.t. in 

het KNNV gastenboek komen te staan. Door de Gemeente Ermelo wordt het aantal palen 

weer aangevuld. Het is de bedoeling om de palen om ongeveer 5 m. te plaatsen en de emmers 

om de 10 meter in te graven. De overzetactiviteiten zullen ongeveer zes weken duren. 

Ieder wordt hartelijk uitgenodigd om mee te helpen met het plaatsen van de afzetting en zo 

mogelijk zelf een spade mee te nemen. In het verleden was het bij deze activiteit steeds mooi 

voorjaarsweer. Deelnemers aan de overzetactiviteiten van vorig jaar worden weer per mail of 

telefoon benaderd, nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

        Hans Fondse en Henk Oliedam 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Donderdag 12 februari 

 

Huiskamerbijeenkomst vlinderwerkgroep 

 
De huiskamerbijeenkomst  van de Vlinderwerkgroep wordt dit jaar gehouden bij Marjo 

Klaarenbeek,  Bachdreef 9 in Harderwijk. 

Het is bij uitstek de gelegenheid leuke opnames van insecten te laten zien of met z’n allen uit 

te dokteren met welk onbekend beestje we te maken hebben. Altijd gezellig en leuk om samen 

uit te puzzelen wat de maker voor de lens had. Daartoe kan iedereen afgedrukte foto’s of ma-

teriaal op een USB-stick inbrengen. We kunnen gebruik maken van de beamer van onze afde-

ling. Ook zonder meegebrachte foto’s is iedereen van harte welkom deze interessante avond 

in informele sfeer mee te maken. Deze activiteit begint donderdagavond 12 februari om  

20.00 uur. 

 

         

            Vraag en antwoord tijdens de huiskamerbijeenkomst  

 

 

Zaterdag 14 februari  

 

Fotowerkgroep Camera Natura : buiten fotograferen.  

 

Informatie over  locatie en opstapplaats  wordt nog bekend gemaakt via de website en  

reminder. 
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Zondag 15 februari 

 

Bomen in de winter 

 

Op deze winterdag zullen we tijdens een  middagexcursie proberen bomen aan de hand van 

bast, stam en knop op naam te brengen.  We doen dit tijdens een wandeling over het landgoed 

Nieuw Groevenbeek. Waarnemingen in dit gebied worden geplaatst in het alweer tweede 

gebiedenboek van onze afdeling. Bovendien is het gebied landschappelijk fraai met mooie 

lanen, bijzondere houten huizen en een houten schaapskooi. Het landgoed heeft sinds 2007 de 

status beschermd dorpsgezicht. 

Vertrek 13.30 uur Parkeerplaats landgoed Oud Groevenbeek aan de Putterweg N303 (Tussen 

Ermelo en Putten, van Ermelo komend halverwege aan de rechterkant). 

Deze excursie wordt geleid door Anne-Marie Fondse. 

  

Woensdagavond 18 februari 

 

Voorlichtingsavond over het werk van FLORON 

 

Op deze avond zal Egbert de Boer,  districtscoördinator van FLORON (FLOristisch 

Onderzoek in Nederland), in district 10 (Flevoland, inclusief onze regio) iets komen vertellen 

over het werk en projecten van FLORON. (Zie artikel elders in dit  Linnaeusklokje). De 

avond wordt gehouden in De Roef, Zuiderzeepad1, 3844 JV Harderwijk. Aanvang 20.00 uur. 

Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag komen, neem dan even contact met me op, mogelijk 

kan ik iets regelen. Anne-Marie Fondse, tel. 0341-557276, 06-12049194, e-mail 

jmfondse@gmail.com 

 

Zaterdag 21 februari 

 

Klapeksterexcursie 

 

Vertrek:  9.30 Harderwijk, 9.45 uur Ermelo. Start: 10.00 vanaf de Schaapskooi  bij Ermelo. 

Op zaterdag 21 februari  gaan we onder leiding van Paul en Loes van der Poel op zoek naar de 

klapeksters die in de winter op de Ermelosche Heide verblijven.  In november zijn er al 2 

exemplaren waargenomen. Er kunnen ook interessante prooien aanwezig zijn, die door de 

klapekster zijn gespietst of geklemd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen dat 

driehoornmestkevers, vroeg wakkere reptielen, muisachtigen of zelfs kleine vogels zijn. 

Garanties kunnen nooit gegeven worden natuurlijk! Uiteraard kijken we niet alleen uit naar de 

klapeksters, maar letten we ook op de andere fauna.  We starten vanaf de Schaapskooi  aan de 

Postweg  (vlakbij de Drieërweg) bij Ermelo. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
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                      prooi  van Klapekster:  rosse woelmuis, okt 2014 

 

Dinsdag 24 februari 

 

Fotowerkgroep Camera Natura  

 

Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1, 3844 JV Harderwijk van 20.00 uur – 

22.00 uur. 

Onderwerp macro-(close-up-) fotografie: bekijken van de dvd  en  meenemen +  bespreken 

van objectieven en andere benodigdheden: hoe werkt het , wat zijn de voor-/nadelen. 

 

Zondag 8 maart 

Winters wandelen in het Harderbos. 

Vanmiddag gaan we genieten van het Harderbos, net buiten Harderwijk. Dit prachtige bos is 

ook in de winter heel verrassend. Er kan zo maar een witgatje opvliegen uit een klein slootje 

en er zwemmen altijd wel dodaarsjes en leuke eenden op de plasjes. Kans op een roerdomp 

bestaat ook. Dan heb ik het alleen maar over de vogels, want een ontmoeting met een bever of 

diens sporen is niet uitgesloten. Er zijn er in het Harderbos meer dan ooit tevoren. We gaan 

het rustig aan doen, kijken om ons heen en laten ons verrassen. De wandeling is ongeveer 8 

kilometer lang. Trek goede schoenen aan want de ondergrond kan even verrassend zijn.  

Vertrek Ermelo 12.45 uur. Harderwijk 13.00 uur.  

De wandeling staat onder leiding van Nico Hoogteyling.  Tel: 06-20657750 
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Dinsdag 10 maart 2015 

KNNV-avond “Een voorproefje op de vakantie. Albarracin en Picos de Europe”  

Deze presentaties worden gegeven in het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo.         

Aanvang 20.00 uur. 

De Reiscommissie en de Kampeercommissie van de KNNV organiseren jaarlijks een dertigtal 

natuurvakanties voor leden van de KNNV en IVN. Peter Pfaff en Volkert Bakker namen deel 

aan deze landelijke KNNV-activiteiten en brengen hiervan deze avond een foto- en 

reisverslag uit. 

 

Dat we meegaan met een kampeervakantie van de KNNV spreekt ieder jaar wel voor zich. Dit 

jaar kozen we samen met 40 andere natuurliefhebbers voor een camping in La Vega in de 

Picos de Europa in Noord-Spanje. Wat verder weg dat gebruikelijk, maar zeer de moeite 

waard. In de directe omgeving was er veel te zien op het gebied van vogels, vlinders en 

planten, zweefvliegen en paddenstoelen, maar ook op geologisch gebied. Met op korte 

rijafstand al hoogtes boven de 2000 meter waar kon worden genoten van de alpenflora.  

          Volkert Bakker 

KNNV-vlinderreis Albarracin. 

Van 13 t/m 29 juni 2014 nam ik deel aan een KNNV reis. Het betrof dit keer een specifieke 

vlinderreis. Onze bestemming was het middeleeuwse dorp Albarracin zo'n 200 kilometer ten 

westen van Valencia in Spanje. We verbleven daar in een pension met de welluidende naam 

La Casa Grande de Albarracin. Deze derde KNNV reis die ik meemaakte werd een ware 

ontdekkingstocht door een vlinderparadijs, zoals ik dat althans, nog nooit had meegemaakt.  
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Ik neem jullie in mijn presentatie graag mee op deze ontdekkingstocht. Hierbij zal ik uiteraard 

ingaan op de talrijke vlindersoorten die ik daar waarnam, maar ook op de cultuurhistorie en 

het fraaie landschap. 

          Peter Pfaff 

Zaterdag 14 maart 

 

Fotowerkgroep Camera Natura  : buiten fotograferen.  

Onderwerp mossen. Locatie en opstapplaats via de website en reminder.  

 

  
 

 

Zaterdag 21 maart 

 

Stinzenplanten langs de Vecht bij Maarssen. 

 

Op de eerste lentedag brengen we een bezoek aan een tweetal landgoederen aan de Vecht.  ‘s   

Morgens bezoeken we in Maarssen het Park Goudestein. Dit park in Engelse landschapsstijl, 

met vijverpartij en solitairen ligt bij het statige landhuis van de buitenplaats Goudestein direct 

aan de Vecht. Ook hier veel stinzenplanten en het park herbergt bovendien een reigerkolonie.   

’s  Middags  bezoeken we onder leiding van een IVN-gids de Commelinhof in Maarssen. De 

Commelinhof is een stinzenplantentuin in het park Vechtenstein. Naast stinzenplanten zijn er 

groot aantal inheemse bos- en schaduwplanten. De tuin is zo natuurlijk mogelijk aangelegd in 

een deel van een bestaand  parkbos. Voor we aan deze excursie beginnen, drinken we in het 

schilderachtige plaatsje Maarssen een kopje koffie.  Deze excursie duurt een dag, waarbij we 

uiterlijk 16.00 uur weer huiswaarts gaan. Opgeven bij Anne-Marie Fondse, tel. 0341-557276, 

06-12049194, e-mail jmfondse@gmail.com  

Vertrek Ermelo 8.45 en Harderwijk 9.00 uur 

 

Dinsdag 24 maart 

 

Fotowerkgroep Camera Natura 

 

Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1, 3844 JV  Harderwijk van 20.00-22.00.  

Onderwerp : camera-instellingen, hiervoor wordt een gastfotograaf uitgenodigd. 
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Zaterdag 28 maart 

 

Weidevogelexcursie in het Eemgebied. 

 

Vertrek:   Ermelo  8.15  uur en  Harderwijk  8.30  uur 

In de periode van half maart tot half juni zijn de weidevogels weer zeer actief. Dat hebben we 

vorig jaar goed kunnen waarnemen. We willen nu een iets noordelijker deel van het 

Eemgebied doorkruisen, namelijk de Noordpolder te Veld, ten westen van Eemnes. We 

parkeren dan op de Meentweg bij Huizen (Theetuin Eemnes) en  lopen het voetpad richting 

Eemmeer waar een vogelwaarneemhut is. Daarna over dijkjes door de weilanden richting 

Eembrugge. Vervolgens terug naar de parkeerplaats. We hopen ook hier, net als vorig jaar, 

overweldigend veel weidevogels te zien, die vaak nog op zoek zijn naar geschikte 

broedgebieden.   

Opgave uiterlijk donderdag 26 maart bij Hans Fondse 557276 of jmfondse@gmail.com 

 

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
 

Kruisbloemigen, het thema van de plantenwerkgroep in 2014. 

Als plantenfamilie voor 2014 was gekozen voor de kruisbloemigen. Tijdens de excursies 

hebben we hier fraaie voorbeelden van gezien. In het Robbenoordbos op Wieringen zagen we 

de Bolletjeskers. Net een Pinksterbloem, met als zaaddoosje een bolletje. Omdat we iets aan 

de late kant waren, door het vroege voorjaar konden we deze bolletjes al heel goed zien. 

Tijdens de excursie op Middachten zagen we in een moerassig stukje beek prachtig de Bittere 

veldkers. Maar het op naam brengen van de gele cruciferen is toch altijd weer moeilijk. 

Daarom wil ik het thema van 2014 afsluiten met wat determinatiekenmerken voor zes  gele 

cruciferen t.w.: Koolzaad, Raapzaad, Grote Zandkool, Knopherik, Zwarte mosterd en Herik. 

Al deze planten hebben (grote) gele bloemen , hauwen (vrucht 3x zo lang als breed) en 

liervormige veerdelige tot veerspletige onderste bladeren.  

Wanneer de bovenste bladen zittend met hartvormige voet, deels stengelomvattend zijn, 

hebben we te maken met Koolzaad of Raapzaad. We kijken nu naar de bloemen en de 

knoppen. Zijn er knoppen aanwezig boven open bloemen  dan is het Koolzaad. Zitter er open 

bloemen boven knoppen hebben we te maken met Raapzaad. 

Wanneer de bovenste stengelbladeren gesteeld of met versmalde voet zittend en niet 

stengelomvattend zijn, kijken we, als die er zijn, naar de vrucht. Heeft de vrucht boven de 

littekens van de bloemen een steriel deel (1-2mm) hebben we te maken met Grote zandkool of 

Knopherik. Bij Grote zandkool zijn de groen, veerdelig tot geveerd, kaal en na kneuzing sterk 

ruikend, smaakt naar Rucola. Bij Knopherik zijn de bladeren groen en behaard en is de 

stengel blauw berijpt en kantig. 

Heeft de vrucht boven de littekens geen steriel deel kijken we naar Zwarte mosterd of Herik. 

Bij Zwarte mosterd zijn de bladeren gesteeld, (blauw)groen , behaard en is de plant wijd 

vertakt. Gaat het om Herik zien we donkergroen blad, dat ruw behaard is. De kroonbladeren 

van de bloem zijn niet overlappend. 

Deze gegevens zijn ontleend aan een kaart met kenmerken van deze algemene 

kruisbloemigen, te vinden op de website van FLORON via de volgende link 

http://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/insteekkaart-kruisbloemigen.pdf 

         Anne-Marie Fondse 

http://www.floron.nl/Portals/1/Downloads/insteekkaart-kruisbloemigen.pdf
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Thema plantenwerkgroep 2015 

Ook dit jaar zal binnen de plantenwerkgroep weer een familie centraal staan.  Er is gekozen 

voor de Asteraceae ook wel Composietenfamilie genoemd. Binnen deze familie  zijn vanaf 

het vroege voorjaar tot in het late najaar soorten te vinden. Een bijzondere soort binnen deze 

familie is de Kleine  schorseneer. Deze soort groeit op droge, voedselarme en soms 

omgewerkte grond in  heiden en heidegrasland en is een soort van de rode lijst, wat betekent, 

bedreigd. Het gaat om een soort die zeer zeldzaam voorkomt in Gelderland en Drenthe. Daar 

moet bij worden opgemerkt dat de soort buiten de korte en tamelijke vroege bloeitijd weinig 

opvallend is en daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden.  In Drenthe resteert 

nog een kleine laatste populatie. FLORON werkt aan een herstelplan voor de Kleine 

schorseneer, waarbij ook de populaties op de Veluwe een rol spelen. Op zoek naar de Kleine 

schorseneer is dus een uitdagend thema voor 2015. Egbert de Boer zal 18 februari tijdens zijn 

voorlichting over het werk van FLORON, het  thema “Op zoek naar de kleine Schorseneer” 

introduceren en uiteraard iets over het project en herstelplan vertellen.  

 

         Anne-Marie Fondse 

 

Oproep 

Grote wolfsklauw gezocht. 

De Grote wolfsklauw is in de winter goed te vinden. Het is een soort van kalkarme 

zandgebieden en komt dus voor in gebieden met heide- en heidebebossing. Ging de soort 

sterk achteruit sinds het begin van de vorige eeuw, bestaat nu de indruk dat de Grote 

wolfsklauw voorzichtig weer nieuwe gebieden koloniseert, met name als gevolg van 

hertstelbeheer in natuurgebieden. FLORON roept in haar nieuwsbrief van november op om 

oude vindplaatsen van de Grote wolfsklauw na te lopen. Omdat  de gebieden, die FLORON 

bezocht wil hebben minimaal 25 km bij ons vandaan liggen en buiten ons district vallen, 

beperken we ons tot de oproep om vondsten van de  Grote wolfsklauw door te geven aan 

Egbert de Boer, edeboer008@planet.nl of rechtstreeks naar FLORON. Ook vondsten van andere 

soorten wolfsklauw zijn welkom. 

         Anne-Marie Fondse   

 

 

Natuurbeschermingswerkgroep  
       

 

 

             De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt  

               gevormd door leden van onze vereniging en leden van de 

         Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe 

 

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

natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omgeving tijdens de  afgelopen periode.   

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

melden. Het betreft de oplevering zandwinningproject bij Elburg (Kom van Admiraal van 

Kinsbergen), maatregelen verdrogingsbestrijding Bloemkampen-Hierdense Beek, visie Strand 

Horst Ermelo, ontwikkelingen DroomPark Bad Hoophuizen en windmolens in relatie Natura 

2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe.  

mailto:edeboer008@planet.nl
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Randmeren 

Verdiepingen Wolderwijd en Veluwemeer 

Naar aanleiding van het in mei door onze verenigingen en Vogelbescherming Nederland 

ingediende beroepschrift bij de Raad van State in verband met de  voorgenomen verdiepingen 

in het Wolderwijd en het Veluwemeer deed de  Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 

vooronderzoek en bracht hier  verslag van uit. De zitting voor behandeling van de 

beroepschriften door de Raad van State zal worden gehouden op 24 december 2014. Naar 

verwachting zal op 4 februari 2015 uitspraak worden gedaan. 

 

Bezwaar laagvliegen militaire helikopters Veluwerandmeren 

 

Begin 2013 werd bij de Staatssecretaris van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

bezwaar aangetekend tegen de verleende 

vergunning ingevolge de 

Natuurbeschermingswet voor 

laagvliegactiviteiten met militaire helikopters 

boven het Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren. Ons bezwaar richtte zich 

op de verstorende werking van deze 

activiteiten op overwinterende watervogels.  

Op ons bezwaar volgde een beroep bij de Raad van State. 

Op 9 juli werd dit beroep behandeld, samen met het beroep van de Brabantse Milieufederatie. 

Wij brachten daar in dat de betrokken ministeries ten onrechte nagelaten hadden om de 

effecten op tafeleenden te beoordelen en wij van mening zijn dat, gezien de ongunstige staat 

van instandhouding van tafeleenden, extra drukfactoren zoals helikopteroefeningen,  op zijn 

minst in het winterhalfjaar (piek van tafeleendaanwezigheid) weggenomen zouden moeten 

worden. Op 17 september werd uitspraak gedaan. De Raad van State stelde ons in het gelijk 

voor wat betreft het ontbrekende tafeleendenonderzoek en vernietigde de vergunning. 

Tegelijkertijd oordeelde de Raad dat helikopters niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang 

van tafeleenden konden zijn omdat tafeleenden ook goede jaren gekend hebben ondanks de 

aanwezigheid van oefenende helikopters.  

Een teleurstellende uitspraak van de Raad van State, zeker ook omdat Defensie niet op ons 

compromisvoorstel is ingegaan om deze laagvliegactiviteiten niet uit te voeren in de periode 

van 1 september tot en met 30 april. 

Teleurstellend was ook dat het beroep van de Brabantse Milieufederatie ongegrond werd 

verklaard. Dat beroep richtte zich op het effect van helikopteroefeningen op kraanvogels in de 

"Groote Peel" en "Deurnsche Peel en Mariapeel”. De Raad volgde de redenering van de 

betrokken ministeries dat helikopteroefeningen als een handeling gezien dienen te worden en 

niet als een fysieke ingreep. Alleen zogenaamde fysieke ingrepen (graven, bouwen, kappen, 

etc.) zijn aan een strenge effectbeoordeling onderworpen. Deze uitspraak opent de deur om 

activiteiten met aanwijsbare negatieve gevolgen voor natuur (kitesurfen, autorally’s, 

nachtelijke droppings, etc.) voortaan nog slechts mild te toetsen. 

Naar aanleiding van deze uitspraak zullen wij samen met de Brabantse Milieufederatie een 

klacht indienen bij de Europese Commissie. De EC ziet namelijk toe op een juiste 

interpretatie van richtlijnen door lidstaten en kan een zogenaamde ‘infringement procedure’ 
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starten: een in gebreke stellingprocedure. De EC geeft dan een aanwijzing hoe de richtlijn 

volgens haar geïnterpreteerd en geïmplementeerd dient te worden. Dat kan, maar hoeft niet tot 

een gang naar het Europese Hof te leiden als de lidstaat uiteindelijk volgzaam blijkt te zijn. In 

een eventuele rechtsgang zijn niet wij partij, maar de Europese Commissie en de betrokken 

lidstaat. 

Inmiddels heeft de Raad voor Rechtsbijstand positief beslist op onze aanvraag om juridische 

bijstand (‘toevoeging’) met een bescheiden eigen bijdrage onzerzijds aan de advocaat die ter 

zitting al optrad voor de Brabantse Milieufederatie.  

 

 

Overtredingen kitesurfverbod Veluwerandmeren 

De afgelopen periode zijn tientallen 

overtredingen van het kitesurfverbod op het 

Wolderwijd geconstateerd. Nu 

overwinterende (kleine) zwanen, meerkoeten 

en verschillende eendensoorten in grote 

aantallen op de Veluwerandmeren, waaronder 

het Wolderwijd, verblijven vinden dan ook 

regelmatig verstoringen plaats. Behalve de 

strandjes langs de Harderwijker 

Wolderwijdkust vinden kitesurfactiviteiten, 

ondanks de daar aanwezige 

aanduidingsborden dat deze niet zijn 

toegestaan, vanaf het strandeiland plaats. Reden om de gemeente Harderwijk, evenals vorig 

jaar, te verzoeken aandacht aan het verbod te schenken op de gemeentelijke 

voorlichtingspagina in Het Kontakt/Veluws Nieuwsblad. Tevens is verzocht tegen 

overtredingen vanaf de strandjes en het strandeiland handhavend op te treden. 

Uit onderzoek is gebleken dat kitesurfers een hoog verstoringseffect hebben. Geconstateerd is 

dat in een aantal gevallen het Wolderwijd onlangs door aanwezige kitesurfers nagenoeg werd 

“leeggeveegd”, waarbij sommigen niet schromen om aanwezige vogels bewust te verjagen.   

De NBW registeert geconstateerde overtredingen omdat deze steeds vaker een rol spelen bij te 

voeren procedures voor wat betreft de handhavingsdoelstellingen van het Natura 200-gebied 

Veluwerandmeren. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de wetlandwacht van 

Vogelbescherming het gebied in verband met zijn werktijden regelmatig kon bezoeken, zijn 

van het Veluwemeer nauwelijks overtredingen bekend. Bijkomstig is dat het kustgebied hier 

ook wat minder toegankelijk is ten opzichte van het kustgebied van het Wolderwijd. 

Gevraagd wordt dan ook nogmaals om gesignaleerde kitesurfers op de Veluwerandmeren  

buiten de kitesurfzones bij Strand Horst en bij Badstrand Elburg aan ons te melden via e-mail 

tjalling.ellen@caiway.nl met opgave van aantal, tijdstip en zo nauwkeurig mogelijke plaats. 

 

Zienswijze ontwikkeling recreatiegebied Bremerbaai 

Samen met Vogelbescherming Nederland werd een zienswijze ingediend naar aanleiding van 

de voorgenomen ontwikkeling van het recreatiegebied Bremerberg. Omdat het plangebied een 

belangrijk winterrustgebied is voor watervogels, waaronder tafeleend en brilduiker is een 

sluiting van de voorzieningen bepleit tussen 1 oktober en 1 april door middel van de volgende 

in de natuurbeschermingswetvergunning op te nemen voorschriften: 

-sluiting van het parkeerterrein in de periode 1 oktober tot 1 april 

mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
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-verbod gebruik strand en strekdam gedurende deze periode 

-het aanbrengen van voldoende bebording met onder andere vermelding van het 

kitesurfverbod 

-sluiting van de horecavoorziening gedurende deze periode en 

-verbod gebruik verlichting met een uitstralend effect naar het water.  

In reactie hierop heeft de Provincie laten weten dat voornoemde punten zijn overgenomen met 

uitzondering van het tweede. 

 

 

Veluwe 

Uitbreiding Van der Valkhotel Harderwijk 

Een zienswijze werd ingediend naar aanleiding van het voornemen van de Provincie 

Gelderland om een vergunning Natuurbeschermingswet te verlenen ten behoeve van een 

uitbreiding van het Van der Valkhotel in Harderwijk. Deze uitbreiding, waardoor 0,68 hectare 

potentieel foerageergebied van, onder meer, wespendief en zwarte specht verloren gaat, ligt 

binnen het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de wespendief voldoet het aantal broedparen 

van 100 net aan de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied. Het aantal 

broedparen van de zwarte specht ligt met 270 ver onder de instandhoudingsdoelstelling van 

400. 

De uitbreiding wordt gecompenseerd door 1,22 hectare aan te leggen bos in de omgeving van 

’t Harde. De Provincie acht dit een voldoende compensatie voor het verlies van potentieel 

foerageergebied.  

Van onze zijde is gesteld dat  de vergunning nog niets vermeldt over de wijze van inrichting, 

beheer en aantoonbare functionaliteit van het compensatiegebied om het functieverlies ten 

gevolge van de uitbreiding ook daadwerkelijk te kunnen neutraliseren. Ook dient het 

compensatiegebied ruimtelijk aan te sluiten bij een geschikte en bestaande leefomgeving 

zodat voorkomen wordt dat een geïsoleerd ‘ecologisch eiland’ ontstaat. Daarnaast zijn wij van 

mening dat het compensatiegebied dezelfde beschermende status dient te krijgen als het 

Natura 2000-gebied zodat de functionele oppervlakte van Natura 2000 gebied Veluwe per 

saldo even groot blijft als voor de uitbreiding van het hotel.  

 

 

Reclameborden  

Reclameborden duiken steeds weer op in het weilandengebied langs Rijksweg A28. Ondanks 

optreden van de gemeenten Ermelo en Putten werd een zelfde reclamebord voor de derde keer 

op een ander weilandenperceel langs de Rijksweg geplaatst. Door handhavend optreden van 

de gemeente Putten werd dit bord onlangs onder oplegging van een dwangsom weer 

verwijderd.  

 

      Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

         Tjalling van der Meer 
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Vlinderwerkgroep 

Tijdens de in november gehouden werkgroepavond is in overleg met de aanwezigen besloten 

dit seizoen de volgende activiteiten te organiseren. Op zaterdag 7 februari gaan we in 

Nunspeet op zoek naar eitjes van de sleedoornpage. Zie voor verdere bijzonderheden het 

excursieprogramma.  

Verder willen we op donderdag 12 februari een huiskamerbijeenkomst houden. Voor de 

derde achtereenvolgende keer bij Marjo Klarenbeek. Top, dat zij hiervoor opnieuw haar 

huiskamer ter beschikking wil stellen. Zie voor nadere gegevens pagina .. van het 

Linnaeusklokje. 

    Betty Dekker en Harm Werners                     

 

 

 

KAMPEREN OF REIZEN MET DE KNNV 
 

Houd je van kamperen? 

Houd je van de natuur? 

Vind je het leuk om met andere mensen op excursie te gaan? 
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Overweeg dan eens mee te gaan met een kampeervakantie, georganiseerd door een aantal 

enthousiaste leden van de KNNV.  

Je kiest dan voor een vakantie in een mooi natuurgebied ergens in Europa en kampeert in een 

tent, caravan, camper of eventueel een huisje of appartement in de buurt. Met elke dag de 

mogelijkheid met andere natuurliefhebbers te gaan wandelen of fietsen in de omgeving van de 

camping. Het programma wordt grotendeels door de deelnemers zelf bepaald. 

Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. Variërend van een paar dagen 

tot twee weken. In Nederland, Frankrijk of elders in Europa. Maar altijd in een schitterend 

gebied. Je reist er zelf heen en zorgt voor je eigen eten en drinken. En iedere dag is er de 

mogelijkheid mee te gaan met een (deel van de) groep en te kiezen uit één van de excursies, 

die een excursieregelaar voor je uitzoekt. Je kunt je wensen voor het programma ‘s avonds bij 

de koffie of chocolademelk, die we meestal gezamenlijk drinken, kenbaar maken. 

Kamperen is sowieso een goedkope manier van vakantievieren, heel dicht bij de natuur. 

Omdat de kampeervakanties voor en door leden van de KNNV en IVN worden georganiseerd 

kunnen de inschrijfkosten worden beperkt tot een paar tientjes. Daarvoor krijg je de 

gezelligheid en kennis van de andere deelnemers. 

Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de e-mailadressen en 

telefoonnummers te vinden waar je met vragen terecht kunt.  

 

 

 

 

WAT IS / DOET FLORON?  
 

Op woensdag 18 februari hoop ik naar Harderwijk te komen om leden van de KNNV en ande-

re belangstellenden een en ander te vertellen over FLORON. Nu alvast wat informatie.  

 

FLORON  

FLORON staat voor FLORistisch Onderzoek Nederland. Met behulp van vrijwilligers wordt 

de ontwikkeling van de Nederlandse flora gevolgd. FLORON is sinds 2010 ondergebracht bij 

RAVON in Nijmegen.  

Voor het netwerk van FLORON is Nederland verdeeld in 23 districten. In elk district is een 

districtscoördinator aangesteld om de contacten met waarnemers en organisaties in hun dis-

trict te onderhouden.  

 

 

PROJECTEN  

 

De belangrijkst projecten voor vrijwilligers zijn  

 

1. HET NIEUWE STREPEN. In samenwerking met het CBS is een selectie gemaakt van 

kilometerhokken die geïnventariseerd moeten worden. Het is de bedoeling dat deze kilome-

terhokken onafhankelijk van elkaar door twee vrijwilligers in een beperkte tijd worden geïn-

ventariseerd. Op grond van de resultaten kan het CBS conclusies trekken over toe- en afname 

van bepaalde soorten planten.  

 

http://www.knnv.nl/kampeervakanties
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2. STAAT DEZE SOORT ER NOG? Er is een lijst opgesteld met (voornamelijk zeldzame) 

soorten die in het verleden zijn opgegeven voor een bepaald kilometerhok, maar de laatste 

jaren niet zijn teruggemeld. Het is de bedoeling dat deze soorten worden opgezocht, en inclu-

sief GPS-coördinaten opnieuw worden gemeld.  

 

 

ACTIVITEITEN  

 

FLORON houdt zich behalve met het coördineren van bovengenoemde activiteiten ook bezig 

met:  

 

1. Verspreidingsonderzoek  

2. Invasieve exoten: het opsporen van exoten zoals bijvoorbeeld Grote waternavel, Japanse 

duizendknoop en Reuzenberenklauw. Het gaat hierbij om soorten die om de een of andere 

reden problemen kunnen veroorzaken. Gegevens worden gedeeld met o.a. het Waterschap om 

bepaalde exoten te kunnen bestrijden.  

3. Soortbescherming (Rode Lijst; 2014 – het jaar van de Zwarte rapunzel; bijdragen aan on-

derzoek naar Geelsterren en Parnassia).  

4. Informatie naar de vrijwilligers via een tijdschrift (tot 2014 FLORONnieuws; vanaf 2015 

PLANTEN).  

5. Het verspreiden van enkele digitale nieuwsbrieven gedurende het seizoen aan vrijwilligers 

die zich daarvoor hebben aangemeld.  

6. Eenmaal per jaar is er in samenwerking met de KNNV een FLORONdag in Nijmegen.  

 

 

DISTRICT 10 – FLEVOLAND  

Ermelo, Harderwijk en omgeving valt onder district 10 (Flevoland). District 10 omvat de Fle-

vopolder en het noordwestelijke deel van de Veluwe. Een gevarieerd district met twee ver-

schillende ondergronden. Bos en heide op de Veluwe. Natuurgebieden en akkers in de polder.  

 

DISTRICTSCOÖRDINATOR  

Districtscoördinator in district 10 is Egbert de Boer (ik woon net buiten het eigen district in 

Vaassen).  

Wat is mijn taak?  

-Het (uitdelen en) innemen en vervolgens digitaal invoeren van de streeplijsten. (Tegenwoor-

dig doen veel waarnemers dit zelf via een digitaal waarnemingsformulier).  

-Het valideren (al of niet goedkeuren) van vondsten die uit het betreffende kilometerhok tot 

dan toe niet bekend waren. In bepaalde gevallen moet navraag worden gedaan.  

-Het organiseren van excursies. Ongeveer zes maal per jaar wordt op een zaterdag een inven-

tarisatie-excursie georganiseerd. Meestal driemaal in de Flevopolder en driemaal op de Velu-

we. Deze zijn toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor planten.  

-Plantenwerkgroepen kunnen een beroep op mij doen voor hulp bij een bepaald project.  

-Hulp geven aan individuele floristen bij determinaties waaraan men twijfelt. Dit kan vaak 

d.m.v. een foto, maar soms is volledig (!) materiaal noodzakelijk!  

 

FLORON-WEBSITE  

Voor FLORON wordt er voornamelijk geïnventariseerd op basis van kilometerhokken. Hier-

door is er in de loop der jaren een bestand ontstaan (opgeslagen in de NDFF – Nationale Da-

tabank Flora en Fauna). Deze informatie is beschikbaar voor de overheid bij het maken van 

plannen. 
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Via de computer is het gemakkelijk bepaalde plantengegevens op te zoeken, o.a. via 

www.verspreidingsatlas/planten . Hier kan men o.a. nagaan in welke 5-bij-5 kilometerhokken 

een bepaalde plantensoort voorkomt.  

 

MEEDOEN  

Hoe kunt u meedoen?  

-Streeplijsten invullen op basis van een kilometerhok  

-Meedoen met: Het nieuwe strepen.  

-Meedoen met: Staat deze plant er nog?  

Voor de laatste twee acties wordt jaarlijks een nieuwe set kilometerhokken en -planten gelan-

ceerd.  

 

18 FEBRUARI  

Hebt u belangstelling gekregen of zijn er vragen gerezen waarop u graag een antwoord wilt? 

Van harte welkom op woensdagavond 18 februari in Harderwijk. En als u niet zolang kunt 

wachten: mijn mailadres staat hieronder.  

 

Egbert de Boer, edeboer008@planet.nl  

 

Zie ook: www.floron.nl en www.verspreidingsatlas.nl.  

 

 

DE       OPMERKER  

Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  

 

Uitgeslapen kraaien 

Eind oktober liep ik te struinen op het Beekhuizerzand. Aan de rand van het stuifzand zag ik 

een groot aantal zwarte vogels neerstrijken in de top van een grove den. Het leek verdacht 

veel op een groep zwarte kraaien. Daar moest ik het fijne van weten want ik vond het wel 

een beetje raar. Volgens de omschrijving van de zwarte kraai in vogelgidsen zie je die 

overdag -overeenkomend met mijn eigen ervaring- vaak in paren, maar zelden in groepen. 

Hooguit een gezinnetje na de broedtijd of een klein groepje. Wel is bekend, dat ze net als 

sommige andere vogelsoorten gemeenschappelijke slaapplaatsen hebben. Ik telde er minstens 

60. En beslist geen roeken of kauwtjes, die wel in grote groepen opereren. Af en toe kwamen 

de zwarte vogels met de voor de soort karakteristieke krassende geluiden uit de boomtoppen 

naar beneden zeilen. Speciaal voor mij poseerde een aantal van hen ook nog even in de kruin 

van een dode boom. Toen de groep uiteindelijk uiteen ging en in alle windrichtingen 

verdween was ik in het besef die middag op het stuifzand iets bijzonders gezien te hebben een 

leuke natuurervaring rijker. Misschien hadden de kraaien deze herfstdag een beetje lang 

uitgeslapen. 

          Harm Werners 
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VACATURE 
We zijn een actieve vereniging. Dat maakt het zo leuk om lid te zijn. Maar dat kan alleen als 

we allemaal een steentje bijdragen. We zoeken een nieuwe PR-man/vrouw. 

Ook zijn we op zoek naar opslagruimte. 

 

Coördinator Promotiewerkzaamheden 

Samen met de coördinatoren, de webmaster en de redactie van het Linnaeusklokje zorgen 

voor de promotie van onze vereniging in de pers en bij evenementen, zoals het 

Schaapsscheerdersfeest. 

Jaarlijks verschijnen er 10-20 persberichten in de lokale kranten. De PR-man/-vrouw verzorgt 

de contacten met de pers.  

In het jaarverslag staat een overzicht van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en er is 

een up-to-date handleiding, waarin alle werkzaamheden zijn beschreven. 

 

Opslagruimte materiaal 

We hebben op verschillende plaatsen eigendommen van de vereniging opgeslagen. Het gaat 

om reclamefolders en -materiaal, fotolijsten en documenten. Het gaat niet om het gereedschap 

van Landschapsbeheer. 

Een deel staat nu in de nieuwe Hortus en verspreid bij een aantal leden. We zouden één en 

ander graag bij elkaar opslaan, op een droge plek. Omvang van de opslag ca 1,5 m3. 

 

Als je meer wilt weten kun je altijd bellen met Volkert Bakker, tel 0341-424293, of één 

van de andere bestuursleden of oud-coördinatoren. 

 

 

 

 



24 

 

TIMO EN DE VOS 

Het zou zomaar de titel van een sprookje kunnen zijn! Dinsdag 2 december liet mijn vrouw 

Ada, zoals iedere ochtend om 7.00 uur, onze honden uit langs het Zeepad in Harderwijk. 

Gewoontegetrouw liep ook onze je-weet-wel-kater Timo mee. Om te zien of Timo volgde, 

keek ze achterom en zag hem samen met een ander dier lopen. Omdat het nog vrijwel donker 

was, dacht ze dat het een flinke kat was, maar toen ze dichter bij kwamen  bleek het zowaar 

een jonge vos te zijn! Aan de vertrouwelijke manier waarop ze gezellig met elkaar 

opkuierden, was duidelijk te zien dat ze elkaar al langer kenden. Nu is hier de laatste tijd wel 

vaker een vos gezien en in augustus hebben we een dode jonge vos in de Natuurtuin 

gevonden. Ik denk dat het vriendje van Timo een broertje of zusje daarvan is die, nadat hij / 

zij het ouderlijke territorium uitgeschopt was, al snel onze kat is tegengekomen, die voor geen 

enkele hond bang is omdat hij daarmee opgegroeid is. Wat had ik dit voorval graag 

gefotografeerd! 

 

         Chris Herzog 

 

RAPPORT ERMELOSCHE HEIDE AANGEBODEN AAN WETHOUDER ERMELO 

                                    

 

De KNNV afdeling Noordwest Veluwe heeft in de jaren 2012 en 2013 extra aandacht besteed 

aan de Ermelosche heide en het Houtdorper- en Speulderveld. Veel werkgroepen hebben één 

of meerdere excursies in het gebied gehouden en er zijn inventarisaties uitgevoerd. Ook is in 

beide jaren een inventarisatiedag georganiseerd waarbij een hele zaterdag is besteed aan 

diverse soortgroepen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de bovenruimte in de 

Schaapskooi. Alle waarnemingen zijn gebundeld in een rapport dat op woensdag 26 

november aan wethouder Jan van Eijsden van de gemeente Ermelo is aangeboden in de 

Schaapskooi. Het bestuur en de vrijwilligers van de Schaapskooi werden bedankt voor het 

faciliteren van de ruimte. Ook werden alle vrijwilligers en waarnemers bedankt die hebben 

bijgedragen aan het verzamelen van de gegevens.  
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In totaal zijn 87 soorten vogels gezien, met bijzondere waarnemingen van op takken geprikte 

prooien van de Klapekster. De Nachtzwaluw is uitgebreid onderzocht. Van deze soort zijn 

zeker 4-6 territoria aanwezig. Van andere groepen is het volgende aantal soorten gevonden: 

amfibieën en reptielen: 9, zoogdieren: 21, libellen: 20, dag- en nachtvlinders resp. 22 en 30 

soorten, bijen en wespen: 32, ruim 120 soorten planten, 36 soorten (korst)mossen en 30 

soorten kevers. 

In het rapport worden verder een aantal suggesties gedaan voor mogelijke maatregelen om de 

natuurwaarden van de gebieden te versterken. 

Het rapport is te downloaden op de website. 

Linny 

Koninklijke  Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

 

Afdeling Noord-West Veluwe 

 

 

 

JAARVERGADERING 28 FEBRUARI 

Lokatie:  De jaarvergadering wordt gehouden in het Verenigingsgebouw Huinen aan de 

Huinerschoolweg 5 in Putten. 

Komend vanuit Harderwijk/Ermelo gaat u richting Putten. Zodra u in Putten bent, linksaf de 

N303 (Harderwijkerweg) blijven volgen. Blijf deze volgen (gaat over in de Voorthuizerstraat 

tot in Huinen rechtsaf de Huinerweg op. De eerste weg links is de Huinerschoolweg. 

  

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

Jaarvergadering Aanvang 11.00 uur 

1. Opening/mededelingen 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 1 maart 2014 

5. Jaarverslag 2014 

Het Ermelosche-heiderapport 
Is voor de KNNV goede support! 
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6. Jaarrekening 2014 

7. Kascommissie 

8. Verkiezing kascommissie 2015 

9. Begroting 2015 

10. Contributie 2016 

11. Terugblik coördinatorenoverleg 14 januari 2015 

12. Jaarplan 2015 

13. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 

14. Rondvraag 

15. Sluiting van de vergadering 

 

Lunch:   12.30 – 13.30 uur 

Middagprogramma:  13.30 – 15.00 uur 

Wandeling in de omgeving van Huinen. We hebben Harm Werners 

bereid gevonden ons te begeleiden. 

Vanaf 15.00 uur: met een drankje en een hapje sluiten we de dag af. 

 

Toelichting bij de jaarstukken 2014 

 

Onze penningmeester is helaas (?) met vakantie op 28 februari. Heeft u vragen over de 

financiële stukken wilt u die dan uiterlijk 15 februari bij John Smal bekend maken, zodat de 

andere bestuursleden zich goed kunnen voorbereiden. Hij is te bereiken via tel: 0341-424275 

of e-mail john@groenevos.nl. 

In de jaarvergadering van 2014 is besloten ingaande 2014 het boekjaar gelijk te houden aan 

het kalenderjaar. Het gevolg is, dat we pas in de loop van januari, na controle door de 

kascommissie, kunnen beschikken over de geautoriseerde jaarstukken. Dat is te laat om nog in 

het Linnaeusklokje van het eerste kwartaal te kunnen publiceren. Dat geldt dan ook voor de 

begroting. De jaarstukken zullen zodra ze beschikbaar zijn per mail worden verspreid, zodat 

ze op de komende jaarvergadering besproken kunnen worden. 

Heeft u geen mailadres, of is dat bij ons niet bekend (in dat geval ontvangt u geen 

maandelijkse reminder), dan kunt de u de geprinte jaarstukken opvragen bij John Smal, 

telefoon 0341 424275. Heeft u (inmiddels) wèl een emailadres, wilt u mij dat dan doorgeven? 

Graag naar john@groenevos.nl. 

Het Linnaeusklokje nu alleen digitaal? 

Er zijn nogal wat leden die het Linnaeusklokje zowel digitaal als in print ontvangen. Het is 

duidelijk dat de geprinte versie geld kost, zeker als we die per post moeten versturen. 

Geldt voor u deze situatie, wilt u dan  overwegen over te stappen op ‘alleen digitaal’? 

Wij realiseren ons hierbij wel, dat er mensen zijn die toch graag zo’n blad ‘in handen hebben’. 

Dat respecteren wij uiteraard. Indien u kiest voor ‘alleen digitaal’, wilt u mij dat dan 

berichten? Graag uw bericht naar john@groenevos.nl. 

 

mailto:john@groenevos.nl
mailto:john@groenevos.nl
mailto:john@groenevos.nl
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Uw contributie voor 2015. Automatische incasso? 

Al van veel KNNV-leden kunnen wij de jaarlijkse contributie innen per automatische incasso. 

Dat scheelt uw penningmeester werk en u kunt het niet vergeten. Zoals u weet kunt u een via 

incasso geïnd bedrag altijd weer eenvoudig terug laten boeken. Wij zullen de leden, die nog 

niet van automatische incasso gebruik maken binnenkort hierover benaderen. 

Wilt u van deze mogelijkheid geen gebruik willen maken, wilt u dan nu uw contributie voor 

2015 overmaken naar bank nummer NL64 INGB 0005 4540 51 t.n.v. KNNV afd. Noord-

West Veluwe? De contributie bedraagt € 26,50 voor leden, € 13,75 voor huisgenoot-leden en 

€ 19,- voor jeugdleden. 

 

Bij punt 10 Voorstel contributie 2016 

Mede gezien de wat magere tijden waarin wij leven en ook rekening houdend met de 

vermogenspositie van uw afdeling zal het bestuur op de jaarvergadering voor 2016 geen 

contributieverhoging voorstellen.  

 

 

Agendapunt 4, conceptnotulen jaarvergadering 

 

De jaarvergadering is gehouden op 1 maart 2014 om 11.00 uur in het Verenigingsgebouw  

‘De Ontspanningszaal’ aan de Allee 11, Staverden. 

Aanwezig 28 leden, inclusief de bestuursleden. 

Met kennisgeving afwezig: Annemarie Kooistra, Harm Werners, Betty Dekkers, Hans en 

Anne-Marie Fondse, Ati Vijge, Marcel Vossestein, Marjo Klaarenbeek. 

 

1. Opening/mededelingen 

Nico Hoogteyling (wnd voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder welkom, m.n. ook 

de nieuwe leden. Hij schetst het historisch belang van het Verenigingsgebouw op deze 

prachtige locatie in Staverden, een schitterend stukje Nederland. Uitermate geschikt voor een 

jaarvergadering van een vereniging als de KNNV. Hij dankt alle mensen voor de inzet die 

weer is geleverd en concludeert dat het een actief en prachtig jaar is geweest.  

Toch was er dit jaar ook een schaduwzijde door het overlijden van Herman Wildenbeest, 

Meindert de Vries, Peter Wissenhof en de echtgenotes van Henk Odé en Henk Smit. Allen 

zijn leden of echtgenotes van de leden van de Werkgroep Landschapsbeheer, een hechte 

groep binnen onze vereniging met een uitstekende onderlinge sfeer. Nico wenst familie en 

vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  
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2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen van de agenda. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Notulen 23 februari 2013 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de 

secretaris. 

 

5. Jaarverslag 2013 

Nico stipt de belangrijkste punten aan. Er is heel veel gebeurd in het afgelopen jaar met als 

hoogtepunt de voorbereiding voor de fototentoonstelling, die in 2014 in Ermelo, Harderwijk 

en Nunspeet zal worden gehouden. 

Tjalling van der Meer verzoekt in het vervolg ook het ledenaantal te vermelden in het 

jaarverslag op de peildatum van de opgave aan de KNNV landelijk en dan voor de 

duidelijkheid te spreken over buurleden in plaats van abonneeleden. Dat verzoek wordt 

ingewilligd. Het ledenaantal was 256 met 7 buurleden. 

Verder is Tjalling een groot voorstander van de automatische incasso. Omdat er nog steeds 

leden zijn die geen gebruik maken van de automatische incasso stelt hij voor deze maand een 

belrondje te houden om het aantal te verhogen. Het bestuur neemt dat in overweging. 

Nico meldt dat hij de coördinator cursussen, die wegens omstandigheden minder tijd heeft, 

gaat helpen.  

Tjalling meldt dat de werkgroep Natuurbescherming een procedure heeft gestart tegen illegaal 

kitesurfen op het Wolderwijd. Hij roept iedereen op overtredingen bij hem te melden. 

Bij de promotiewerkgroep is in de publicatie in het Linnaeusklokje een stukje weggevallen. 

Er had moeten staan: Er werden 12 (in 2012: 24) persberichten van afdelingsactiviteiten 

verstuurd.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

6. Jaarrekening 2013 

John geeft een korte toelichting bij de jaarrekening.  

 Abusievelijk staat dat de rekening is opgemaakt op 23-11. Dat moet zijn 01-12. 

 Bij bezittingen moeten nog toegevoegd worden: harddisk 500 GB, 40 fotolijsten, informa-

tiepanelen en standtafel en het eigen gereedschap van de werkgroep Landschapsbeheer. 

 De automatische incasso zal binnenkort plaatsvinden. Het leverde dit jaar wat extra werk 

op door de overstap naar SEPA. 

Vanwege de publicatie van de stukken in het Linnaeusklokje laten wij een boekjaar lopen van 

dec-dec. Tjalling stelt voor de stukken in het vervolg digitaal te verspreiden en weer over te 

gaan op het ‘normale’ boekjaar van jan-jan. In de papieren versie kan er dan naar verwezen 
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worden met de mogelijkheid de stukken op verzoek aan te leveren. Dat voorstel wordt door 

het bestuur in overweging genomen. 

Verder heeft Tjalling moeite met softe benadering van leden, die de contributie niet betalen, 

omdat er wel afdracht moet worden betaald. Niet betalen betekent volgens hem schrappen als 

lid. De achterstallige contributie, dit jaar € 63, is niet zichtbaar in de stukken. Het bestuur kent 

wat meer coulance en geeft aan dat dergelijke leden worden geschorst en dat geen afdracht 

wordt betaald en zegt toe met die leden in gesprek te gaan over de achterliggende redenen. 

7. Kascommissie 

Hans Fondse en Henk Oliedam hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben alles in 

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

van de financiële administratie. 

Het afdelingsbestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie, m.n. het aftredend lid Hans, wordt bedankt voor de controle. 

8. Verkiezing kascommissie 2014 

Wilma Heijblom verklaart zich bereid de opengevallen plaats in te nemen en samen met Henk 

Oliedam de kascontrole volgend jaar uit te voeren. 

9. Begroting 2014 

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

werkgroepen. De vorig jaar voorziene uitgaven voor de fototentoonstelling zijn doorgescho-

ven naar dit jaar. Verder zijn er geen bijzonderheden. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

Nico concludeert dat we weer voor een jaar aan de slag kunnen. 

 

10. Contributie 2015 

Het bestuur stelt voor de contributieverhoging te beperken tot de verhoging die het landelijk 

bestuur heeft doorgevoerd en vanwege de economische crisis af te zien van de opslag voor de 

eigen middelen. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. De contributie voor 2015 

wordt voor leden € 26,50, voor huisgenootleden € 13,75. Voor de jeugdleden is er geen 

verhoging. Die blijft € 19. 

11. Vanuit het bestuur 

Nico is dit jaar aftredend, maar heeft zich ook herkiesbaar gesteld. Lex Groenewold neemt 

derhalve voor dit agendapunt de voorzittershamer van Nico over en stelt de vergadering voor 

Nico te herkiezen.  

Uit het applaus blijkt de grote waardering voor de manier waarop Nico invulling geeft aan 

zijn bestuurslidmaatschap en de vreugde dat hij zich herkiesbaar stelt. Aldus wordt besloten. 

Het rooster van aftreden is: 2016: Lex, 2017: Volkert, 2018: Dick en John, 2019: Ria en 2020: 

Nico. 

12. Terugblik coördinatorenvergadering 9 januari 2013 

Volkert doet verslag van de coördinatorenvergadering. In de aanloop naar de jaarvergadering 

wordt met de coördinatoren altijd het programma voor volgend jaar doorgesproken.  
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Het feit dat bijna alle coördinatoren aanwezig waren geeft hun betrokkenheid weer.  

De coördinatoren zijn erg belangrijk voor onze vereniging. 

Overigens begon de vergadering met slecht nieuws, namelijk dat Betty Dekker en Harm 

Werners, na 12 en misschien wel 25 jaar, willen stoppen met de redactie van het 

Linnaeusklokje. Ook Marjo Klaarenbeek stopt als coördinator van de fotowerkgroep. 

Sindsdien is ook bekend geworden dat Tjalling wil stoppen als websitebeheerder, ook na een 

respectabele periode en ook wel omdat de website overgezet zal gaan worden op de landelijke 

systeem. Dus er ligt een flinke uitdaging om nieuwe enthousiastelingen te vinden. 

Naar aanleiding van deze mededelingen wordt gemeld dat er binnenkort een landelijke cursus 

Word zal worden gehouden over het opmaken van teksten. 

Daarnaast zijn dit keer een groot aantal punten besproken, die ook met de koers van de 

afdeling te maken hadden: 

 De verhuizing van de Hortus is een feit. Gelukkig is er op de nieuwe locatie ook weer een 

plaatsje om ons materiaal op te slaan.  

 De enquête en de rapportage. Dit komt terug bij punt 13. 

 We gaan ook dit jaar weer meedoen met het KNNV-jaarthema: meer natuur in straat en 

stad en zullen enkele excursies daarop richten. Vanuit de vergadering wordt gesuggereerd 

naar een voorbeeld uit Putten aandacht  te besteden aan putdeksels. Ellen Smal, coördina-

tor voor dit thema, neemt het mee. 

 Na twee jaar de Ermelose heide en het Houtdorperveld te hebben geïnventariseerd, zullen 

we ons dit jaar richten op Nieuw Groevenbeek.  

 De samenwerking met de vier andere regionale natuurverenigingen is ook het afgelopen 

jaar weer verbeterd. Afgesproken is dat we onze activiteiten ook open zullen stellen voor 

de leden van de andere verenigingen. Eerst nog voorzichtig een jaar op proef om te erva-

ren wat de consequenties daarvan zijn. 

 Wat is een redelijke vergoeding voor iemand die een lezing verzorgt? Ook voor de voor-

bereiding van excursies worden kosten gemaakt, die ook niet vergoed worden. Besloten is 

dat eigen leden in principe geen vergoeding en externen een vergoeding in redelijkheid 

zullen krijgen. Het bestuur heeft in twijfelgevallen het laatste woord.  

 

13. Ontwikkelingen 

Paul Matlung laat zien hoe de nieuwe fotowebsite er uit komt te zien. Anders dan tot nu toe 

zal deze site door de leden van onze fotowerkgroep worden benut en bijgehouden. Foto’s van 

excursies en interessante foto’s uit het verleden zullen op Skydrive worden geplaatst. Om te 

laten zien wat dat betekent laat Volkert de mogelijkheden van Skydrive zien. Het is een soort 

gemeenschappelijk archief, waar we interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden kunnen 

uitwisselen. Iedere maand zal in de Reminder naar Skydrive worden gelinked. 

De resultaten van de enquête zijn ook op Skydrive te vinden en eventueel te downloaden. De 

enquête toont veel tevreden reacties, maar toch ook een aantal tips voor verbeteringen. Vol-

kert noemt de belangrijkste aanbevelingen: 

De leden waarderen een mix van excursies ver weg en dichtbij. Een grote deelname wordt 

niet altijd door iedereen gewaardeerd. Wel vanwege de gezelligheid, maar minder vanwege de 

natuurbeleving. Die gezelligheid leidt er toe dat nieuwe leden zich in het begin wat verloren 

voelen. Dat vraagt extra aandacht van alle deelnemers.  

Het gastenboek speelt een belangrijke rol om te zien of excursies wel/niet doorgaan. Ook zijn 

er veel leden die een excursie op een doordeweekse dag zouden waarderen. Lezingen worden 
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positief gewaardeerd en ook wordt gesuggereerd activiteiten te ontwikkelen voor mensen die 

wat minder valide zijn. 

Promotie en Landschapsbeheer scoren hoog en ook de samenwerking met andere natuurvere-

nigingen wordt gewaardeerd. 

Tot slot van dit agendapunt presenteert John de zogenaamde sprekende foto’s. Het idee is (een 

beperkt aantal) oude foto’s in Skydrive op te slaan, met een toelichtende, ingesproken tekst. 

Op de laatste foto verscheen ineens Nico, die jarig bleek te zijn. En niet zo maar jarig, maar 

zelfs zijn 50
e
 verjaardag. Dat leverde natuurlijk onmiddellijk een uit volle borst gezongen 

‘lang zal hij leven’ en een bosje bloemen op. Gefeliciteerd Nico! 

 

14. Jaarplan 2014 

Nico geeft in het kort de plannen voor 2014 weer. Daarna wordt het plan besproken. 

Er waren twee tekstuele opmerkingen: de vlinderwerkgroep bestond vorig jaar 30 jaar en nu 

dus al weer 31 jaar. En de gebiedsinventarisatie zal gaan over Nieuw Groevenbeek en niet 

over Groevenbeek Noord. 

Er is veel waardering voor de plannen voor dit jaar. Het jaarplan wordt vastgesteld. 

 

15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 13 april 2013 

Tjalling en misschien Ellen Smal wil met Volkert de afdeling te vertegenwoordigen op de 

Vergadering. 

 

16. Rondvraag 

Ruby Minekus: Is erg blij met het carpoolsysteem bij excursies. Maar omdat het 

taxisysteem vanuit Harderwijk onvoldoende functioneert, zou ze 

graag zien dat niet alle activiteiten in het Pakhuis zouden worden 

georganiseerd. John en Ellen Smal boden zich spontaan aan als taxi 

vanuit Harderwijk. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden. 

Sieby Dooyewaard: Vraagt of de KNNV iets kan betekenen bij de bescherming en het 

beheer van een particulier terrein. Het bestuur zal zich daar over 

beraden. 

Tjalling vd Meer: Vraagt aandacht voor de gewestelijke excursie op 12 april naar 

Schiermonnikoog. 

Het bestuur heeft altijd veel waardering voor de coördinatoren. Maar 

omgekeerd wil hij het bestuur ook danken voor de inzet en het bij de 

tijd blijven. De vergadering is het met hem eens.  

 

17. Sluiting van de vergadering 
Om 12.45 uur sluit Nico het formele gedeelte van de vergadering. Daarna staat een heerlijke 

lunch klaar.  

Na de lunch volgt een wandeling langs de Hierdense Beek onder leiding van Peter Pfaff nabij 

het Verenigingsgebouw en tot slot is er bij een hapje en een drankje een presentatie van alle 

foto’s, die gebruikt zijn bij de voorbereiding van de fototentoonstelling en door Peter zijn sa-

mengevoegd tot een prachtige presentatie. 

 



32 

 

Agendapunt 5, Jaarverslag 2014. 

 

Ook 2014 kunnen we weer bijschrijven in onze historie als een succesvol jaar. De sfeer is 

goed, behoorlijke deelname bij de activiteiten en ook dit jaar weer een aantal nieuwe 

initiatieven. Er zijn wel een aantal wisselingen bij de coördinatoren, maar tot nu toe slagen we 

er steeds in de open gevallen plekken weer in te vullen. Tjalling van der Meer trad terug als 

webmaster en als coördinator van de promotieactiviteiten, Harm Werners en Betty Dekker als 

redactie van het Linnaeusklokje, Paul Matlung als coördinator cursussen, Marjo Klaarenbeek 

als mede-coördinator van de fotowerkgroep. Al deze mensen, die zich vaak langjarig hebben 

ingezet, willen we hartelijk danken voor hun inzet. 

De vervangers zijn Frank ten Bolscher, Chris Herzog, Steef Klaassen. Paul blijft na zijn 

verhuizing nog op afstand behulpzaam. We wensen al deze nieuwelingen veel succes. 

Verder hebben we besloten de werkgroepen voor de vogels en de planten om te dopen tot 

vogel-, respectievelijk plantenactiviteiten. 

We hebben dit jaar opnieuw meegedaan met het meerjarige centrale thema van de landelijke 

KNNV: Natuur in je omgeving. Nadat vorig jaar de tuin en balkon centraal stonden werd dit 

jaar extra aandacht besteed aan de natuur in de buurt. Zo hebben we een honderdsoortendag 

georganiseerd in de natuurtuin en zijn de planten in de wegbermen van Harderwijk 

geïnventariseerd.  

De inventarisatiedag was ook dit keer een groot succes. Dit jaar in Nieuw Groevenbeek. Veel 

activiteiten en een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei 

zaken, die ons bezighouden. Uiteraard ’s ochtend vroeg op pad voor de vogels en daarna in de 

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

avonds te eindigen met de vleermuizen. Een belangrijk onderdeel van de dag is het versterken 

van de onderlinge band tussen de leden. Dat gaat eigenlijk vanzelf tijdens de excursies, maar 

vooral ook tijdens de pauzes tussen de excursies met koffie en thee. Na twee jaar de Ermelose 

hei en het Houtdorperveld te hebben geïnventariseerd werd dit jaar gekozen voor Nieuw-

Groevenbeek. Een betrekkelijk onbekend gebied, maar met leuke resultaten. Met hulp van de 

bewoners, die een oude schuur beschikbaar stelden en geholpen door het mooie weer werd het 

een leuke dag. Ook op andere dagen zijn dit jaar excursies naar dit gebied georganiseerd.  

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

vanzelfsprekend. Veel andere mensen profiteren van de kennis, die op die manier met anderen 

wordt gedeeld.  

Het aantal leden is vrijwel stabiel. Dat is opvallend, omdat de landelijke trend een duidelijke 

daling laat zien:  

Aantal leden (per 1 oktober) 2013 2014 

Totaal aantal leden 256 252 

Gewoon lid 205 204 

Huisgenoot lid 50 46 

Jeugd lid 1 2 

http://www.waarneming.nl/
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Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en onze afdeling vertegenwoordigd in de jaarlijkse 

Vertegenwoordigende Vergadering, de halfjaarlijkse Beleidsraad en de jaarlijkse Gewestelijke 

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

praktische als beleidsmatige onderwerpen werden behandeld.  

Ook zijn dit jaar de banden met de andere natuurorganisaties als IVN en de Vogelwacht 

verder versterkt. Eens per jaar wordt gezamenlijk vergaderd, er is een gezamenlijke boottocht 

en een tekenvoorlichting georganiseerd.  

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

gezamenlijke activiteit met andere natuurgroepen uit de regio.  

Er is op verzoek een excursie georganiseerd bij het startweekend van de Evangeliegemeente 

in Ermelo nabij College Groevenbeek en we hebben de gemeente Oldenbroek advies gegeven 

met betrekking tot de verbetering van het Kerkpad aldaar. 

Dit jaar werden we getroffen door het overlijden van onze leden Bernard Heijne en Pier Bos, 

beiden lid van de werkgroep Landschapsbeheer. We wensen betrokkenen veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies. 

 

Fotografiewerkgroep Camera Natura 

De fotowerkgroep kwam het afgelopen jaar 8 x bijeen in de Roef en we gingen 10x ’s 

morgens buiten fotograferen. Halverwege het jaar heeft Marjo Klaarenbeek - na 4 jaar - haar 

werkzaamheden als mede-coördinator overgedragen aan Steef Klaassen. In 2014 gingen we 

van start met de opening van de fototentoonstelling “de Hierdense beek….. een plaatje”. De 

tentoonstelling was in Ermelo, Harderwijk en Nunspeet te bezichtigen. We kregen hierop 

enthousiaste reacties: hoe beeldend kunnen foto’s zijn. De ervaringen met de voorbereiding en 

de algehele organisatie werden geëvalueerd en vastgelegd. Door Paul Matlung werd een 

fotoboek ontworpen voor de website, speciaal voor de leden van de werkgroep. Met het 

bestuur werd de afspraak gemaakt dit na een jaar te evalueren. Op onze vaste bijeenkomsten 

hebben we 3 gastfotografen uitgenodigd. Ronald Vossebelt besprak naar aanleiding van de 

opdracht over nachtfotografie de door ons gemaakte foto’s besproken en gaf waardevolle tips. 

Jaco van Toor gaf een presentatie van eigen werk + uitleg hoe hij de foto’s heeft gemaakt. 

Harro Bannink gaf uitleg over belichting en wat daar bij komt kijken met betrekking tot de 

techniek van de camera. Helaas kon door het slechte weer niet in de praktijk geoefend 

worden. Verder hebben we veel foto’s bekeken en besproken die in het afgelopen jaar zijn 

gemaakt. Een aantal keren naar aanleiding van een opdracht (o.a.: creatief met water, 

nachtfotografie en compositie). In september hebben de coördinatoren een kleine enquête 

gehouden onder de leden over de tevredenheid van de invulling van onze vaste bijeenkomsten 

en het buiten fotograferen. Iedereen die de lijst had ingevuld reageerde positief en met de 

wensen gaan de coördinatoren aan de slag voor de invulling van het programma voor het 

komende jaar. 
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Werkgroep landschapsbeheer 

Het afgelopen jaar hebben onze werkzaamheden in het landschap elke drie weken kunnen 

plaats vinden. We hebben niets hoeven te verplaatsen vanwege het weer. 

Elke keer zijn we met een enthousiaste groep van 20 tot 25 personen. Zowel mannen als 

vrouwen. Het is een vaste groep waar fijne en minder fijne dingen gedeeld worden. Dit 

voorjaar zijn er weer twee mensen overleden uit onze groep en we leven mee met mensen 

waar de gezondheid minder gaat of waar in de thuissituatie veel zorg nodig is waardoor ze 

niet meer elke keer kunnen komen. Verder hebben we met een stand bij de nieuwjaarsreceptie 

van de gemeente Ermelo gestaan, een avondwandeling gemaakt met Cor Jansen van 

Natuurmonumenten en de jaarlijkse BBQ is geweest. Verder bieden we hulp bij projecten van 

de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 

Volgend jaar gaat Jan de Jager stoppen als coördinator. Aart Brons draait mee om te kijken of 

hij Jan zal opvolgen.  

Coördinator cursussen 

In het voorjaar werd een nachtvlindercursus georganiseerd. Erg leuk om ook eens wat over de 

nachtelijke activiteiten van deze vlinders te horen. 

Mede door de verhuizing van Paul Matlung naar Emmen zijn er dit jaar verder geen cursussen 

meer georganiseerd. Het bestuur heeft dat onderkend en een actieplan opgesteld voor volgend 

jaar. 

Natuurbeschermingswerkgroep 2014 

De agenda van de twee bijeenkomsten van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep 

(NBW) van onze afdeling met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe vermeldde ook 

het afgelopen jaar weer tal van onderwerpen. Naast deze beide bijeenkomsten was er veel 

overleg tussen de leden van de NBW via e-mail. In de drie afleveringen van de periodieken 

van beide verenigingen hielden we onze leden van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Ingediende zienswijzen, bezwaarschriften etcetera werden in afschrift toegezonden aan de 

beide besturen. Zoals ieder jaar waren er ook dit jaar in het oog lopende onderwerpen. 

Op 17 september 2014 verklaarde de Raad van State een beroep van onze verenigingen 

gegrond. Dit beroep had betrekking op een verleende Natuurbeschermingswetvergunning 

voor het laagvliegen van militaire helikopters boven de Veluwerandmeren tijdens de 

winterperiode. Teleurstellend was echter dat de uitspraak tevens bepaalde dat de 

laagvliegactiviteiten gewoon door mogen gaan. Zie voor meer informatie over dit onderwerp 

elders in dit Linnaeusklokje. 

Veel energie werd gestoken in bezwaarschriften bij de Provincie Flevoland inzake 

voorgenomen verdiepingen van de Veluwerandmeren. Deze verdiepingen hebben ons inziens 

nadelige invloed op de Natura 2000-doelstellingen. Deze bezwaarschriften werden gevolgd 

door een beroepschrift op 14 mei 2014 bij de Raad van State in verband met de voorgenomen 

verdiepingen in het Wolderwijd. Het bij de Provincie Flevoland op 27 juli 2014 ingediende 

bezwaarschrift betreffende de Veluwemeer verdiepingen werd door de Raad van State bij het 

beroepschrift verdiepingen Wolderwijd gevoegd. Deze beroepen dienen op 24 december 

2014. 
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Van de punten die zijn opgenomen in het Waterfrontconvenant dat op 21 december 2011 met 

de gemeente Harderwijk werd gesloten, werden in september 2014 de vogelrustgebieden in 

het  

Wolderwijd (circa 20 hectare) en het 

Veluwemeer (Circa 50 hectare) in opdracht 

van de gemeente Harderwijk gerealiseerd. Het 

effect van deze gebieden zal de komende jaren 

worden gemonitord. 

In het eindverslag van de inspraakreacties van 

april 2014 naar aanleiding van de door onze 

verenigingen ingediende zienswijze 

voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 

(Hierden) in november 2012, werd aangegeven 

dat voor het randmeerfietspad een alternatief is 

gekozen over bestaande wegen. Dit tracé laat 

het ruimtelijk gebied van de Mheenlanden ongemoeid en voorkomt versnippering. In 

hetzelfde eindverslag werd aan de elzensingel langs de Hierdense beek vanaf het bruggetje 

Munnekensteeg een natuurbestemming toegekend. Hiermee werd een jarenlange discussie 

over beide bovengenoemde punten met een goed resultaat afgesloten.  

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

vroegen. Het ging hier om de renovatie DroomPark Bad Hoophuizen, windmolens in relatie 

landelijke Structuurvisie “Wind op land”, zandwinning Veluwemeer bij Elburg, visie Strand 

Horst, kitesurfzone Elburg, reclameborden langs Rijksweg A28, zienswijze ontwikkeling 

recreatiegebied Bremerbaai en uitbreiding Van der Valk Hotel in Natura 2000-gebied 

Veluwe.  

Werd van laatstgenoemde onderwerpen in het verslagjaar een aantal geheel of gedeeltelijk 

succesvol afgerond, een aantal van bovengenoemde onderwerpen zal in 2015 met zeker 

nieuwe onderwerpen weer aandacht vragen van de Gezamenlijke 

Natuurbeschermingswerkgroep. Overigens wordt verwezen naar de bijdrage elders in dit 

Linnaeusklokje. 

Paddenwerkgroep 

De afzetting voor de padden, kikkers en salamanders werd geplaatst op donderdag 20 

februari. Het bleek dat er 30 palen te weinig waren, wat een slordige afzetting opleverde. 

Omdat de winter 2013 - 2014 buitengewoon zacht was werden veel padden en kikkers door de 

afzetting gemist. De afzetting werd weggehaald op woensdag 26 maart. 

Onderstaand een vergelijking met de overzettingsaantallen van de (koude!) winter het jaar 

daarvoor.        

                    Kleine Watersalamander         

                   en Alpenwatersalamander           Gewone Pad             Bruine Kikker 

2014 46 426 95 

2013 45 627 150 
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Gebleken is dat grote aantallen padden en kikkers al in januari en februari waren 

overgestoken; mogelijk moet de afzetting eerder geplaatst worden. 

 

Plantenactiviteiten 

Dit jaar zijn er 12 plantenexcursies georganiseerd, t.w. 2 op zondag, 6 op zaterdag en 4 op 

woensdag. Het betrof 5 hele dag excursies, 5 halve dag excursies en twee avondexcursies, 4 

excursies zijn niet doorgegaan. De excursie op 16 februari is niet doorgegaan, vanwege het 

overlijden van de moeder van onze coördinator. De excursie op woensdagavond naar flora in 

de stad Amersfoort is niet doorgegaan door gebrek aan belangstelling. De excursies op za 5 

juli naar het Bert Bospad en zo 17 augustus naar het Uddeler Buurtveld zijn vanwege het 

slechte weer niet doorgegaan. 

Als aandachtsfamilie was voor de kruisbloemenfamilie gekozen, waarop de excursie naar 

Middachten  met bittere veldkers en de excursie naar het Robbenoordbos op Wieringen met 

bolletjeskers bijzonder aansloten. Andere bijzondere excursies waren de excursie naar de 

Bruuk, onder leiding van Hennie Brinkhof en de excursie naar de bermen bij Luttelgeest met 

de bloeiende bijenorchis. Op 14 juni waren we weer welkom in de Leemputten, weliswaar 

met aangescherpte regels. Een terugblikavond of lezing is dit jaar niet georganiseerd. 

 

Vlinderwerkgroep 

Het vlinderseizoen startte dit jaar al in de winter met een geslaagde Huiskamerbijeenkomst bij 

Marjo Klaarenbeek, waarbij we via de beamer onze vlinderwaarnemingen met elkaar konden 

delen en, met behulp van de nodige naslagwerken en deskundige inbreng, sommige 

onbekendheden van een naam konden worden voorzien.  

Eveneens in de winter gingen we op pad om eitjes van de sleedoornpage te vinden en met 

succes: we vonden zeker zo’n 13 eitjes bij de Duintjes langs het Veluwemeer. 

In april startte de nachtvlindercursus, die we in mei succesvol afsloten met een 

nachtvlinderinvenstarisatie op het particuliere landgoed Nieuw Groevenbeek in Ermelo. Deze 

inventarisatie sloot mooi aan bij de algemene inventarisatiedag van onze afdeling in datzelfde 

gebied. Overdag waren we hier ook al met de dagvlinders bezig. 

In juni hadden we een totaal verregende vlinderexcursie naar het Hendrik Mouwenveld bij 

Vierhouten. Maar we zagen wel waar we voor kwamen: de bosparelmoervlinder!! Eveneens 

in juni droegen we ons steentje bij aan de inventarisatie van de Natuurtuin in Harderwijk. De 

Nationale Nachtvlindernacht werd dit jaar ook in de Natuurtuin gerealiseerd; deze sloot aan 

bij een meerjaren reeks van inventarisaties daar in verschillende zomermaanden. Verder was 

er nog de excursie naar Zuidwolde, waarbij we het ook al niet droog hielden. De dagexcursie 

in de omgeving van Hoorn samen met de KNNV-afdeling Hoorn zorgde voor verrassingen; in 

een prachtige omgeving zagen we argusvlinders en oranje luzernevlinders! We eindigden het 

zomerseizoen met een zeer geslaagde nachtvlinderinventarisatie op de Ermelose heide. Er was 

ook een afgelasting; door slechte weersomstandigheden kon in mei de dagvlinderexcursie 

naar het Bargerveen niet doorgaan.  
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Vermeldenswaard is ook, dat het monitoringproject dagvlinders op de oude vuilnisbelt in het 

Harderwijkerbos een zilveren jubileum meemaakte. Verder eindigde onze bijdrage aan het 

verzamelen van nachtvlindergegevens op de Doornspijkse heide voor het wetenschappelijke 

project betreffende de invloed van licht op diverse organismen. 

Restte in november de afsluiting van het voorbije vlinderjaar, waarbij we terugblikten met 

meegebrachte foto’s van de hoogtepunten van het seizoen en alvast vooruitkeken naar 2015. 

Vogelactiviteiten 

De activiteiten betroffen deelname aan het project Nieuw Groevenbeek, een aantal 

vogelexcursies in de omgeving en elders en de organisatie van een zeevogellezing. 

Het project Nieuw Groevenbeek bestond uit een vroege vogelexcursie, een avond/nacht 

excursie en een winterexcursie. 

De excursies in onze omgeving waren naar Delta Schuitenbeek, Rondje Randmeer en 

Oostvaardersplassen. Ook zijn we op een mooie avond op de fiets op zoek gegaan naar 

steenuilen in het buitengebied van Ermelo. 

De excursies verder weg gingen naar de Putten van Petten, Weidevogels in het Eemgebied en 

Noord West Overijssel (Zwarte Water). 

De lezing zeevogels door Bas Teunis werd in samenwerking met Vogelwacht Noord Veluwe 

georganiseerd. 

Er zijn twee excursies vervallen: Rondje Oosterschelde en Lauwersmeergebied. Beide door 

slecht weer. 

Verslag werkgroep natuurgegevens 

De werkgroepen gebiedenboek en natuurgegevens zijn gezien de overlap één werkgroep 

geworden. In 2014 is het verslag van de waarnemingen op de Ermelosche heide en het 

Houtdorper- en Speulderveld afgerond. Naast waarnemingen per soortgroep bevat het rapport 

enige aanbevelingen voor beheer. Op 26 november is het rapport in de Schaapskooi 

aangeboden aan wethouder Van Eijsden van de gemeente Ermelo.  

Het gebied Nieuw Groevenbeek was het doel voor 2014 en is door diverse werkgroepen 

bezocht. Op zaterdag 17 mei is er een succesvolle inventarisatiedag gehouden in de oude 

Schaapskooi van het landgoed. Na aanvankelijk enthousiasme was de betrokkenheid vanuit 

het landgoed helaas niet heel groot. Besloten is het daarom de inventarisatie van het gebied 

hiermee af te ronden en de resultaten samen te vatten in een rapportage. 

Omdat vrijwel alle waarnemingen nu op waarneming.nl worden gezet is het gebruik van de 

excursieformulieren niet meer nodig en vervallen. De werkgroep is een keer of vijf bijeen 

geweest ter voorbereiding op de inventarisatiedag en de uitwerking van de gegevens. 

Promotie 

De in het Promotiejaarplan 2014 opgenomen tien actiepunten zijn, op het opstellen van een 

handleiding voor het bijhouden van de voormalige afdelingswebsite na, uitgevoerd.  

De “Promotiehandleiding” werd geactualiseerd. Naast deze handleiding werd in een 

“Handleiding standactiviteiten” voorzien. Per 1 januari was het mogelijk onze 

promotiematerialen op te slaan in de nieuwe locatie van “De Hortus”. 
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Harm Werners en Annemarie Kooistra staken het afgelopen jaar energie in het succesvolle 

ecologieproject met leerlingen van twee klassen Atheneum 5 van College Groevenbeek dat 

voor het derde en helaas laatste jaar werd gehouden. Het lesprogramma biedt hiervoor 

ingaande 2015 onvoldoende ruimte. Tijdens de startbijeenkomst van het project op 8 april 

werd onze afdeling door Harm gepresenteerd. Met de afdelingsstand werd op 7 juni succesvol 

deelgenomen aan het Schaapscheerdersfeest bij de Ermelose schaapskooi. 

In bezoekerscentra in het werkgebied van onze afdeling werd het foldermateriaal (de 

landelijke folder met daarin de afdelingsfolder) tweemaal aangevuld.  

Tijdens de medewerking van de Fotowerkgroep met de 

fototentoonstelling “Hierdense beek….. een Plaatje” aan 

het fotoconcert “Zwervend over de Veluwe” op 8 en 12 

november in Theater Harderwijk waren de 

informatiepanelen van de afdeling aanwezig met daarbij 

informatiemateriaal over de KNNV en onze afdeling. Het 

concert werd bezocht door ruim 1100 bezoekers. 

Daarvoor zijn het afgelopen jaar de drie locaties van deze 

tentoonstelling van informatiemateriaal voorzien.Er 

werden 9 persberichten verzonden, waarvan een aantal 

door Harm Werners (met name activiteiten 

Vlinderwerkgroep). Regelmatig werden deze 

persberichten al of niet met foto opgenomen in de lokale 

pers, evenals met foto op lokale websites waaronder 

“Alles van…..”.  

Het al genoemde aantal persberichten van 9 daalde in 

2014 in relatie tot voorgaande jaren (2011-21, 2012-24 

en 2013-12) verder. Deze daling is jammer! Immers persberichten hebben een belangrijke 

promotiefunctie. Zo zijn er naar aanleiding hiervan regelmatig excursiedeelnemers en 

bezoekers aan lezingen. Deze daling vraagt een nadere beschouwing.  

In 2011 en 2012 werden in het kort de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de 

verzending van persberichten: 

 geen persbericht bij excursies buiten de eigen omgeving, 

 geen persbericht bij excursies in kwetsbaar gebied, 

 geen persbericht bij paddenstoelenexcursies, 

 toesturen conceptpersbericht vooraf aan de excursieleider.                                                                                    

 

Het aantal perswaardige activiteiten op basis van deze uitgangspunten varieerde in de periode 

2011-2014 jaarlijks tussen de 20 en 25. Dat is zo’n 25% van de jaarlijkse activiteiten van onze 

afdeling. 

In 2013 en 2014 kwam het initiatief voor het wel of niet verzenden van een persbericht 

expliciet te liggen bij de excursieleider door het invullen van het door het bestuur ontworpen 

excursieformulier. 

Gezien de gesignaleerde sterke daling van het aantal persberichten met meer dan 50% kan de 

vraag dus worden gesteld of de huidige procedure wel voldoet.  



39 

 

Tenslotte! Dit was de laatste terugblik op de promotie van de hand van Tjalling. Na ruim vijf 

jaar afdelingspromotie vindt hij de tijd gekomen om de promotiefunctie met ingang van 1 

januari 2015 neer te leggen. Hij wil, via deze weg, een ieder bedanken die gedurende deze 

periode, op welke wijze dan ook, aan het uitvoeren van de afdelingspromotie heeft 

bijgedragen. 

 

Communicatie 

Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen, zowel op 

papier als digitaal. In de digitale vorm kunnen ook kleurenfoto’s worden opgenomen en kan 

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

vorm ze de voorkeur geven.  

Daarnaast ontvangen de leden met internet maandelijkse de reminders met een overzicht van 

de activiteiten voor die maand. In bijzondere gevallen wordt ook tussendoor van de mail 

gebruik gemaakt om de leden te wijzen op belangwekkende nieuwtjes. Van deze laatste 

mogelijkheid wordt terughoudend gebruik gemaakt. 

Ook het gastenboek wordt nog veelvuldig gebruikt. Niet alleen om interessante 

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

door te geven. Op het gastenboek worden jaarlijks zo’n 110 berichten geplaatst.  

Daarnaast worden via OneDrive allerlei interessante bladen, informatie en artikelen via de 

cloud beschikbaar gesteld. In de praktijk neemt het aantal papieren bladen sterk af.  

Websitebeheer 

Een website is een zeer belangrijk promotiemiddel. Dit jaar is onze website door Volkert 

Bakker omgebouwd en ingepast en afgestemd met de website van de KNNV en de andere 

afdelingen. 

Tjalling van der Meer, die de laatste jaren de website op een uitstekende wijze heeft beheerd, 

vond dit een mooi moment om zijn werkzaamheden te beëindigen. Gelukkig vonden we 

Frank ten Bolscher bereid het beheer over te nemen. 
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EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Chris Herzog. Ik vorm (tijdelijk in mijn 

eentje) de redactie van het Linnaeusklokje. Ik ben 63 

jaar en woon in Harderwijk. Ik heb een vrouw en 

twee kinderen: een dochter van 21 jaar en een zoon 

van 18. Ik ben eigenlijk altijd in de natuur 

geïnteresseerd geweest. Als kleine jongen had ik 

altijd wel één of meer potjes met rupsen of kevers, 

die dan helaas vaak een te kort leven hadden. Later is 

die “verzamelwoede” gelukkig omgezet in 

natuurfotografie (al hebben we nog altijd wel dieren 

in en om het huis). De aandacht voor de natuur is 

begin jaren ’80 goed op gang gekomen toen ik het 

vogelen ontdekte. Later ben ik toch ook weer naar 

beneden gaan kijken, en daar bleek gelukkig ook nog 

steeds van alles te (be)leven. Een gevolg daarvan is een inmiddels al vele jaren durend 

lidmaatschap van de KNNV. Momenteel ben ik vooral bezig met de uitbreiding van de 

Natuurtuin in Harderwijk, waarvan ik coördinerend vrijwilliger ben. Zie hiervoor ook elders 

in dit Klokje. Ik hoop dat ik er in geslaagd ben om een redelijke Linnaeusklokje in elkaar te 

zetten. Gelukkig schijnt er nu iemand te zijn die belangstelling heeft om de redactie te 

versterken, en daar ben ik toch eigenlijk best blij mee. 

          Chris Herzog 

 

 

NATUURTUIN HARDERWIJK BREIDT UIT 

DE GESCHIEDENIS VAN DE NATUURTUIN 

Bij veel KNNV-ers is de Natuurtuin bekend, maar voor diegenen die er nog nooit geweest 

zijn even een korte beschrijving. Een enthousiaste groep vrijwilligers van De Hortus, Centrum 

voor Natuur en Milieu in Harderwijk, heeft sinds 1996 met veel plezier een stuk 

gemeentegroen omgetoverd tot een prachtige tuin met grote natuurlijke, educatieve en 

maatschappelijke waarde. De tuin, met een oppervlakte van 3.300 m2, ligt in de zuidwesthoek 

van de wijk Stadsweiden in Harderwijk langs het fietspad naar Strand Horst. 

De Natuurtuin bestaat uit verschillende delen die allemaal hun eigen type begroeiing hebben. 

Een bos met een prachtige onderbegroeiing zorgt ieder voorjaar weer voor een kleurrijke 

aanblik. Vervolgens beginnen de bloemenweide en de vijver kleur te krijgen. In de 

zomermaanden verschuift de bloei naar de moerasbegroeiing en de heuvel. De afgelopen twee 

jaar is gewerkt aan een dierenhotel. Het eerste deel is mogelijk gemaakt door de KNNV. 
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Foto’s: Chris Herzog 

 

Tientallen basisschoolgroepen maken jaarlijks met gebruik van de tuin. Daarnaast zijn er veel 

bezoekers vanuit de aangrenzende wijk Stadsweiden. Door de nieuwe fietsbrug over de A28 

zijn ook meer mensen te verwachten uit Drielanden. 

DE PLANNEN 

De gemeente Harderwijk biedt ons nu de mogelijkheid om de tuin uit te breiden tot 10.220 

m2; ruim een hectare dus. Er is inmiddels een grote vijver gegraven. Door een moeras wordt 

een knuppelpad aangelegd. Een grote oppervlakte zal in beslag genomen worden door een 

bloemenweide. Zoveel mogelijk variatie in de begroeiing wordt bereikt door verschillen in 

voedselrijk-voedselarm, laag-hoog, nat-droog, zon-schaduw en kalkarm-kalkrijk aan te 

brengen. In verband met het project Lekker Groen van de gemeente Harderwijk wordt een 

akker met ouderwetse granen en eetbare wilde planten aangelegd. Ook enkele 

hoogstamfruitbomen worden aangeplant. Aan de zijde van het fietspad naar Strand Horst 

wordt een picknickplaats aangelegd met speelmogelijkheden. 

Het is duidelijk dat de uitbreiding enorm veel kansen schept op het gebied van te organiseren 

activiteiten. Natuurcursussen, excursies, voorlichting, workshops natuurfotografie of 

natuurvriendelijk tuinieren zijn enkele mogelijkheden. 
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Tekening van het uitbreidingsdeel: Gemeente Harderwijk 

 

HULP IS DRINGEND GEWENST 

De grove grondwerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd door Heijmans, de aannemer van 

de fietsbrug over de A28. In februari wordt het knuppelpad aangelegd. Eveneens door 

Heijmans. 

Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers, voor regelmatig of zo af en toe, een absolute noodzaak 

om de uitbreiding te kunnen realiseren. Zij zijn dan ook van harte welkom! Verstand van 

wilde planten en dieren is helemaal niet nodig. Leeftijd speelt geen rol. Daarnaast zoeken we 

ook Natuurschoolgidsen om scholieren te begeleiden bij de buitenlessen. Ook financiële 

steun, door sponsors, donateurs of door een éénmalige gift, is van harte welkom. En we 

hebben grote belangstelling voor gereedschap dat ongebruikt bij u in de schuur staat.Voor 

verdere informatie kunt u contact opnemen met De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu, 

telefoon: 0341-427406, e-mail: info@hortusharderwijk.nl. Of bij coördinerend vrijwilliger 

Chris Herzog, telefoon: 0341-425307, e-mail: herzog@caiway.nl. 

 

         Chris Herzog 

mailto:herzog@caiway.nl


 

WERKGROEPEN      kengetal (tenzij anders vermeld)          0341  

 

 

 

Fotografiewerkgroep  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 

 
Coördinator cursussen  Vacature 

 

KNNV-leden Natuur-  Tjalling vd Meer (secr.) tjalling.ellen@caiway.nl         420199 

beschermingswerkgroep Jaap Schröder  schroder.zoomers@caiway.nl 416324 

met Vogelbeschermingswacht   
       

 

 

Paddenwerkgroep  Hans Fondse    jmfondse@gmail.com   557276 

    Henk Oliedam   henkoliedam@upcmail.nl   551643 

       

 

 

Coördinator planten-  Anne-Marie Fondse  jmfondse@gmail.com  557276 

activiteiten    
      

 

Promotiewerkgroep Vacature 

     

 

Vlinderwerkgroep  Betty Dekker   ecdekker@solcon.nl  706030 

    Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl 356291 

 

 
Coördinator vogel-  Hans Fondse   jmfondse@gmail.com   557276 

activiteiten   Ronald Vossebelt  ronald@ronaldvossebelt.nl  844277 

     

 

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

 

Werkgroep Natuurgegevens Lex Groenewold  a.w.groenewold@hetnet.nl  561741 

 Dick Dooyewaard  dick.dooyewaard@gmail.com  254538 

 Nico Hoogteyling  niebrie@solcon.nl   554461 

 Peter Pfaff   p.pfaff38@gmail.com 

 

Werkgroep  
Landelijke Jongeren www2.knnv.nl/lj  lj@knnv.nl 

 

mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:ecdekker@solcon.nl
tel:0341%20706030
mailto:niebrie@solcon.nl


Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
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Secr.: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 
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AGENDA  

 
Januari     Februari     
  3 Nieuwjaarswandeling     2 bestuur 

10 Vogelexcursie IJmuiden     7 Vlinderwerkgroep -Sleedoornpage-eitjes  

10 Landschapbeheer    10 Paddenafzetting plaatsen 

14 Coördinatorenoverleg, de Roef  12 Vlinderwerkgroep - huiskamertbijeenkomst  

17 Vogelexcursie IJmuiden (reserve) 14 Fotowerkgroep Buitenfotograferen  

17 Fotowerkgroep buitenfotograferen 15 Bomen in de winter 

21 Zoeken naar Kleine Wolfsklauw  17 reservedatum Paddenafzetting 

24 Vogelexcursie Flevoland   18 Informatieavond over FLORON 

27 Fotografiewerkgroep -de Roef  21 Klapekster  Ermelosche Heide 

31 Mossenexcursie    21 Landschapsbeheer 

31 Landschapbeheer    24 Fotografiewerkgroep -avond 

      28 JAARVERGADERING in Huinen 

      28 wandeling Klompenpad met Harm 

 

    

Maart      Maart     
  7 Land. Vlinderdag-/ Landschapsbeheer    16 Bestuur  

  8 Winters wandelen in het Harderbos 21 Stinzenplanten Maarssen 

10 Presentaties KNNV Vakantiekampen 24 Fotografiewerkgroep - avond 

14 Fotowerkgroep Buitenfotograferen  28 Weidevogelexcursie Eemland 

14 Landschapsbeheer    28 Landschapsbeheer 


