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Voorplaat: Inktviszwam (foto Ada en Chris Herzog) 

Deze paddestoel is oorspronkelijk inheems in Australië. In de Eerste Wereldoorlog zijn sporen meegekomen 

met Australische militairen. Vanuit de loopgraven in België en Noord Frankrijk heeft de paddestoel zich 

verspreid. Hij is familie van de stinkzwammen. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
KNNV & IVN: hoe verder? 
Op landelijk niveau heeft de KNNV al 
enige tijd geleden besloten om samen met 
IVN te gaan werken aan een nieuwe 
vereniging (let wel: dus geen fusie). Onze 
voorzitter heeft daar in het vorige 
Linnaeusklokje al aandacht aan besteed. 
Intussen is er een zogenoemde 
contourennota verschenen: ‘Samen op 
weg naar een nieuwe organisatie” (7 mei 
2015). Deze is naar de KNNV-afdelingen 
gezonden met verzoek om commentaar. 
Op deze commentaren – van zo’n 45 
afdelingen – heeft het landelijk bestuur 
weer gereageerd in een brief aan de 
afdelingsbesturen (30 juli j.l.). Hieronder 
een greep uit deze brief. Kennelijk maken 
veel leden, zowel bij IVN als bij de KNNV, 
zich zorgen over het verlies van de eigen 
identiteit. Er is weliswaar breed draagvlak 
voor verdere samenwerking maar daarbij 
wil men de eigen identiteit herkenbaar 
houden. De identiteit van de KNNV met 
haar kennis van de natuur, de 
inventarisaties, de onderzoeken, de 
lezingen en excursies wil men behouden 
voor haar eigen leden, maar wil men ook 
verbinden met de identiteit van IVN met haar natuureducatie en publieksgerichtheid. Men 
wil blijven doen wat men al doet en waar mogelijk dat aanvullen met wat de ander aan 
mogelijkheden heeft. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe kunnen educatie, studie en 
bescherming van de natuur door samenwerking versterkt worden? 
IVN bestaat overigens uit een vereniging en een stichting. In de vereniging zijn de leden en 
vrijwilligers georganiseerd, de stichting bestaat uit beroepskrachten die hen ondersteunen. 
Bij IVN zijn 20.000 vrijwilligers actief, georganiseerd in 170 lokale afdelingen. In de Stichting 
IVN zijn de beroepskrachten georganiseerd. Zo'n 90 beroepskrachten werken in vijf regio’s, 
met 12 provinciale vestigingen en een landelijk kantoor in Amsterdam. Zij ondersteunen de 
vrijwilligers en voeren projecten uit. 
Er is met genoemde Stichting IVN overleg geweest. De Stichting wil in het proces van 
samenwerken op alle niveaus (lokaal, regionaal en landelijk) ondersteunend  zijn t.o.v. wat 
de twee verenigingen in de onderlinge samenwerking willen. 
Overigens blijken er op het punt van samenwerking nogal verschillen te zijn tussen de 
afdelingen. Er zijn KNNV-afdelingen die al geruime tijd samenwerken met IVN en er zijn 
afdelingen die dat nog helemaal niet doen. Zoals u hebt kunnen merken is uw eigen 
afdeling nogal actief op dit gebied. Samen met IVN Nijkerk en/of IVN Nunspeet hebben we 
planten gedetermineerd, we hadden een succesvolle wintervogelboottocht, gezamenlijk 
organiseerden wij voorlichting over tekenpreventie en een excursie naar de Hierdense 
Poort. De op landelijk niveau geïnitieerde samenwerking is dus voor onze afdeling beslist 
geen ver-van-mijn-bed-show. 



De KNNV trekt uit de ontvangen reacties de conclusie dat er overwegend draagvlak is voor 
verdergaande samenwerking met IVN, maar dat het samenvoegen in één organisatie nog 
geen vanzelfsprekendheid is. Naar aanleiding van alle reacties op de Contourennota zullen 
in het najaar regionale bijeenkomsten worden georganiseerd voor afdelingsbestuurders om 
o.a. nader in te gaan op wat afdelingen kunnen en willen, Daarbij worden dan ook nader 
uitgewerkte plannen besproken. Op de beleidsraad in november worden vervolgens de 
uitkomsten van de regiobijeenkomsten besproken. Oftewel: wordt vervolgd! 
(De genoemde Contourennota en de brief van 30 juli kunt u integraal lezen op Onedrive). 

 John Smal 
 
Welkom nieuwe leden 
Mevrouw N. Busscher-de Vries, Korhoenlaan 1-2, 3847 LL  Harderwijk 
Mevrouw J.L.A. de Noo-Franken, Barneveldseweg 104, 3862 PD Nijkerk 
Mevrouw T.E. van de Wassenberg, Gruttomeen 29, 3844 ZB Harderwijk 
 

 
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 van der Meer Fuikpad 3, Harderwijk 3844 KG 0341-420199 

Harm Werners Parklaan 2, Putten 3881 CT 0341-356291 

 
 
Kopij voor Linnaeusklokje 1-2016 graag voor 1 december 2015 mailen naar 
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 
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EXCURSIES EN AVONDEN 

Als niet anders bij de excursies vermeld staat, zijn de vertrekplaatsen als volgt: 
Harderwijk: hoek Johanniterlaan/Selhorstweg bij voormalig postkantoor, 
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor Kerkelijk Centrum. 
Voor excursies waarbij Harderwijk de eerste vertrekplaats is, wordt deelnemers die vanuit 
Harderwijk willen meerijden, verzocht dit van te voren door te geven aan de betreffende 
excursieleider. 
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 € 0,07 per km 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 bijzonderheden vermelden, b.v. een afgelasting in verband 
met ongunstige weersomstandigheden. 
 

Zaterdag 3 oktober 2015 
Vogelexcursie Schouwen-Duiveland (Zeeland) 
Vertrek: Ermelo 08:45 uur, Harderwijk 09:00 uur. 
Deze excursie zal de hele dag duren. Het is de bedoeling om de vogeltrek te zien bij de 
kwelders en slikken van de Oosterschelde. We beginnen dan bij de slikken van Viane, in de 
omgeving van Bruinisse. Daarna de buitendijkse gebieden van de Gouweveerpolder bij 
Zierikzee. De middagpauze kunnen we doorbrengen in het leuke stadje Zierikzee en daarna 
de inlaaggebieden van de Oosterschelde bekijken, richting Haamstede. Tenslotte kunnen 
we Schouwen verlaten via de Brouwersdam, waar altijd veel te zien is, waaronder 
zeehonden. Deze excursie gaat niet door bij harde wind of regen. Deelnemers opgeven 
uiterlijk donderdag 1 oktober bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 557276. 
 
Zaterdag 10 oktober 2015 
Paddestoelenexcursie vanaf Boshuis Drie 
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur 
In de week ervoor wordt bekeken in welk deel van het Speulder- en Sprielderbos de meeste 
paddestoelen te vinden zijn. 
Deze bossen staan bekend als 
behorend tot de mooiste en oudste 
bossen van ons land. Dit bos bevat 
eeuwenoude eiken en beuken. Het 
kenmerkt zich ook door flinke 
hoogteverschillen (Solse gat) en 
een grote variatie in bostypen. 
U heeft hier kans op een grote 
verscheidenheid aan paddestoelen.  
Allerlei hout- en korstzwammen op 
levende en dode bomen, zoals 
tonderzwammen en de 
roodgerande houtzwammen en 
allerlei soorten boleten, amanieten 
en mycena's. 
Er worden vaak onverwachte soorten gevonden. 

Roodporiehoutzwam 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:jmfondse@gmail.com


De excursie start om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Boshuis Drie. De excursie duurt 
tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Annemarie Kooistra. 
Deelnemers zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen meerijden, worden verzocht 
dit van te voren door te geven aan Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 
0341-254538. 
Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de excursie doorgaat. 
 
Zaterdag 17 oktober 2015 
Buiten fotograferen: het fotograferen van paddestoelen in het Speulderbos 
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur. De carpool ligt aan de Slingerbos 6-12 in Harderwijk en is een 
zijstraat van de Oranjelaan, Ermelo 9.15 uur. Start om 9.30 uur op de parkeerplaats van het 
restaurant het Boshuis in Drie, Sprielderweg 205, Drie (Ermelo). 
 

 
Porseleinzwam                                   foto  Ada en Chris Herzog 

 

Zaterdag 17 oktober 2015 
Paddestoelenexcursie rondom landgoed de Vanenburg 
Vertrek: Harderwijk 09.45 uur, Ermelo 09.50 uur. De excursie duurt ongeveer tot 13.30 uur. 
Start: 10.00 uur op de parkeerplaats van Kasteel ‘De Vanenburg’, Vanenburgerallee 13, 
3882 RH Putten. 
We verwachten dat het landgoed Vanenburg en omgeving ook op het gebied van 
paddestoelen een grote rijkdom aan soorten zal opleveren. 
Nico Dam, al meer dan 25 jaar actief als paddestoelenkenner, is bereid gevonden deze 
inventarisatie-excursie te leiden. Nico Dam is bestuurslid van de NMV (Nederlandse 
Mycologische vereniging) en mede-auteur van de Veldgids paddestoelen, de eerste 
helemaal Nederlandse veldgids. Hij is enorm deskundig op het terrein van paddestoelen. 
Deze excursie wordt gehouden in het kader van het inventarisatieproject van onze afdeling 
voor 2015. Dit keer staat het op naam brengen van zoveel mogelijk soorten paddestoelen 
centraal.  
Ook voor gevorderde paddestoelenliefhebbers zal deze excursie zeer leerzaam zijn.  
Alle waarnemingen worden geplaatst op www.waarneming.nl en zullen worden gebruikt 
voor het inventarisatierapport over de Vanenburg. 
Inlichtingen bij Nico Hoogteyling. 
Kijk bij slecht weer op het gastenboek of de excursie doorgaat: 
www.tboek.nl/gastenboek/johnsmal 
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Zaterdag 24 oktober 2015 
Nacht van de nacht 
Locatie: Schaapskooi Ermelo 
Om 19.15 vindt de opening plaats. Daarna is er tot ongeveer 22.00 uur een gevarieerd 
programma in het kader van de landelijke actie Nacht van de Nacht. Doel hiervan is 
aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en mensen bewust 
maken van het belang en de schoonheid van donkere nachten. 
KNNV organiseert dit samen met Stichting Schapedrift, Astra Alteria, Natuur- en 
milieuplatform Ermelo, het Groennetwerk en Natuur- en Milieubescherming Putten.  
Een programma voor  jong en oud: Een verhalenvertelster en  presentaties over wildbeheer, 
nachtvlinders en nachtdieren. Daarnaast doorlopende activiteiten zoals door telescopen 
naar de sterren kijken, demonstraties met laserpointer en stellarium (om de nachthemel 
driedimensionaal te bekijken). Nico Hoogteyling geeft om 20:00 uur een presentatie over 
nachtdieren en vogelgeluiden. Aansluitend is een nachtexcursie (wandeling) van 30 
minuten  om vogelgeluiden te horen. 
Om 20:40 uur geeft Harm Werners een presentatie over nachtvlinders. 
Deelgenomen kan worden aan wandelingen over de hei om een indruk te krijgen van de 
stilte en de duisternis. Mogelijk zijn er geluiden van nachtdieren en trekvogels te horen. 
Aanmelding vooraf is niet nodig en je kunt aan meerdere activiteiten deelnemen. 
Voor informatie: Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com of tel. 0341-254538 
 
Dinsdag 27 oktober 2015 
Fotografiebijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk, van 20.00-22.00 uur 
Op deze avond ontvangen we gastfotograaf Gert Jan Cromwijk. Hij geeft een presentatie 
van eigen werk en zal hierbij uitleg geven. Voor Gert Jan symboliseert een vogel de ultieme 
vrijheid. Om vogels vast te leggen, is hij veel buiten. Naast een drukke baan in het 
onderwijs betekent voor Gert Jan het fotograferen in de natuur eveneens een ultieme vorm 
van vrijheid. Zijn favoriete vogelgebieden zijn de Veluwe (bos, heide en water) en de 
Nederlandse kust. Bij het maken van natuurfoto’s geeft Gert Jan speciale aandacht aan de 
kleuren en de achtergronden. Ook de wisselwerking tussen natuur en mensen probeert hij 
in foto’s te vangen. De presentatie voor deze avond zal wat breder zijn dan vogels alleen. 
 
Zondag 1 november 2015 
Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 
Vertrek: Ermelo 13:15 uur, Harderwijk 13:30 uur, parkeerplaats Mercure-hotel Nulde 13:45 
uur. 

 
Smienten                                 foto Ada en Chris Herzog 

 
Veel eenden en andere watervogels zijn in deze tijd weer op trek. Vaak worden dan grote 
aantallen Smienten en Bergeenden in de delta waargenomen. We lopen over het fietspad 
vanaf Nulde richting Nijkerk. Op de natte weilanden zien we ook veel ganzen en ook wel 
verzamelde Kieviten en soms Goudplevieren. Groepen Watersnippenzijn ook regelmatig 
gezien. Bij harde wind of regen gaat deze excursie niet door. Excursieleider: Hans Fondse. 

mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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Donderdag 5 november 2015 
Paddestoelenexcursie vanaf Boshuis Drie 
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur 
In de week ervoor wordt bekeken in welk deel van het Speulder- en Sprielderbos de meeste 
paddestoelen te vinden zijn. 
 

 
Bundelmycena 

 

Deze bossen staan bekend als behorend tot de mooiste en oudste bossen van ons land. Dit 
bos bevat eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door flinke 
hoogteverschillen (Solse gat) en een grote variatie in bostypen. 
U heeft hier kans op een grote verscheidenheid aan paddestoelen.  Allerlei hout- en 
korstzwammen op levende en dode bomen, zoals tonderzwammen en de roodgerande 
houtzwammen. Daarnaast verschillende soorten boleten, amanieten en mycena's. 
Verrassingen op paddestoelengebied zijn niet uitgesloten. 
De excursie start om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Boshuis Drie. De excursie duurt 
tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Annemarie Kooistra. 
Deelnemers zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen meerijden, worden verzocht 
dit van te voren door te geven aan Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 
0341-254538. 
Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de excursie doorgaat. 
 
Donderdag 12 november 2015 
Vlinderwerkgroepavond 
Iedereen is van harte welkom op deze avond die om 20.00 uur begint in het Pakhuis van 
Ermelo en tot 22.00 uur zal duren. 
Tijdens onze traditionele vlinderwerkgroepavond kijken we terug op het voorbije 
vlinderseizoen en maken we plannen voor het vlinderprogramma van 2016. 

mailto:dick.dooyewaard@gmail.com


Na de pauze verzorgt Harm Werners een presentatie over 25 jaar vlinders tellen bij de 
Galgenberg. Deze presentatie gaf hij al eerder tijdens de landelijke dag van de 
Vlinderstichting waarbij veel aandacht was voor 25 jaar monitoren.  In het hele land worden 
ieder jaar in hetzelfde gebied wekelijks vlinders geteld tijdens het lopen van de route, 
volgens een vast protocol. Ook Harm Werners en Betty Dekker lopen al 25 jaar een 
vastgestelde route bij de voormalige vuilnisbelt van Harderwijk in het Harderwijker bos. Het 
is na al die jaren bijzonder interessant om te kijken hoe het met de vlinderstand in onze 
omgeving is gesteld. Zo zijn er soorten vooruitgegaan, maar zijn er ook soorten verdwenen 
of achteruitgegaan. 
 Betty Dekker 
 
Zaterdag 14 november 2015 
Buiten fotograferen bij de Hierdense beek in Leuvenhorst 
Vertrek: Carpoolplaats Harderwijk 9.00 uur. De carpool ligt aan de Slingerbos 6-12 in 
Harderwijk en is een zijstraat van de Oranjelaan. Start om ca 9.30 uur op de parkeerplaats 
van Leuvenhorst (bij het stationnetje Hulshorst over de A28). 
 
Dinsdag 24 november 2015 
Fotografiebijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk, van 20.00-22.00 uur 
Op deze avond gaan we de foto’s bekijken en bespreken die de afgelopen tijd zijn gemaakt 
n.a.v. het thema “Hoe wil je je onderwerp in beeld brengen?” Neem 3 foto’s mee die je met 
elkaar wilt bespreken. Wat was je plan en is dat gelukt? 
 
Woensdag 25 november 2015 
Lezing ‘Wat is de consequentie van het broeden op Spitsbergen?’ door Dr. Maarten Loonen 
Aanvang 20:00 uur in het multifunctioneel centrum ‘De Roef’, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk. 
Al meer dan 25 jaar gaat Maarten Loonen iedere zomer twee maanden naar het 
noordpoolgebied om aldaar Brandganzen en Noordse Sterns te onderzoeken. Zijn 
onderzoek laat zien hoe klimaatverandering daar zichtbaar wordt en hoe de dieren erop 
reageren. Omdat het noordpoolgebied sneller opwarmt dan de rest van de wereld, vereist 
de planning van de vogeltrek aanpassingen. Tijdens de lezing kijken we vanuit het 
perspectief van de vogel naar de omgeving en probeert Maarten te verklaren welke keuzes 
de vogels moeten maken. Daarbij geeft de vergelijking tussen Spitsbergen broedende en in 
Nederland broedende vogels van dezelfde soort ook belangrijke inzichten. 
Zijn onderzoek aan de Noordse Stern is mogelijk geworden door crowdfunding. Ook 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en KNNV Noordwest-Veluwe willen proberen om 
tijdens deze lezing een Noordse stern te adopteren. Deze wereldkampioen onder de 
trekvogels trekt jaarlijks van noord- naar zuidpool en die tocht kan vastgelegd worden in een 
zogenaamde geolocator. Tijdens de presentatie zal daarover verteld worden aan de hand 
van onze eigen geadopteerde vogel. 
Sterna, een wereldreiziger. 
Naast de bijdrage vanuit de verenigingskas zal er in de zaal een giftenpot aanwezig zijn om 
uw vrijwillige bijdrage voor dit onderzoek in te doneren. Wij hebben in overleg besloten om 
deze Stern de naam Sterna te geven. Mede door deze giften is het onderzoek aan deze 
trekvogel mogelijk. 
Maarten Loonen is universitair hoofddocent aan het Arctisch Centrum van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek bestrijkt niet alleen de ornithologie maar gaat 
van bacteriën die planten bemesten tot aan ijsberen die eieren roven. ’s Zomers is hij  
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verantwoordelijk voor het Nederlandse Poolstation op Spitsbergen. Eind augustus 2015 was 
hij de wetenschappelijke expeditieleider van de grootste Nederlandse poolexpeditie naar de 
onherbergzame oostkant van Spitsbergen. 
 
Websites met meer informatie: 
www.poolstation.nl 
www.rugsteuntstern.nl 
www.expeditiespitsbergen.nl 
 
Deze avond wordt weer georganiseerd in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht 
Noord-Veluwe. 
 
Zaterdag 28 november 2015 
Vogelexcursie Harderbroek en Kievitslanden (Strandgaperweg) 
Vertrek: Ermelo 8:45 uur, Harderwijk 9:00 uur. 
Na de lezing van Maarten Loonen willen we de vogels gaan bekijken in de Flevopolder. Dit 
lijkt bepaald niet op Spitsbergen maar de vogelbevolking kan in Harderbroek beslist wel 
heel interessant zijn. Baardmannetjes hebben we er in die tijd altijd wel waargenomen. Veel 
soorten eenden zijn altijd te zien vanuit de vogelwaarneemhutten. Deze excursie duurt tot 
ongeveer 13:00 uur. Excursieleider: Hans Fondse. 
 
Zaterdag 5 december 2015 
Mossenexcursie naar de omgeving van Soerel bij Nunspeet 
Vertrek 9:15 uur Ermelo en 9:30 uur Harderwijk. Om 10:00 start de excursie bij Soerel en 
eindigt daar om ongeveer 12:00 uur. Informatie over het precieze vertrekpunt bij Soerel bij 
Anne-Marie Fondse. Houd ook het gastenboek in de gaten. 
De winter is een uitstekende maand om eens naar mossen te kijken. In afdeling Epe-
Heerde zit een enthousiaste mossenwerkgroep die samen met afdeling Zwolle de blad- en 
levermossen bestudeert en inventariseert. Een van de enthousiaste leden is Mariet van 
Gelder, die zich bereid heeft verklaard voor ons een excursie te leiden. Het gebied dat zij 
heeft uitgekozen, is het bosgebied bij Soerel, km-hok 188-485. Dit km-hok is door hen 
geïnventariseerd. Tijdens een mossenexcursie zagen zij op een klein stukje van dit km-hok 
al 47 soorten. De excursie is bedoeld voor het leren van goed herkenbare soorten en is 
geschikt voor iedereen, die wel eens wat meer van blad- en levermossen zou willen weten. 
Opgeven voor donderdagavond 3 december 2015 bij Anne-Marie Fondse, 0341 557276 of 
06 12049194 of jmfondse@gmail.com. 
 Anne-Marie Fondse 
Woensdag 9 december 2015 
De Wandeling 
Vertrek: Harderwijk 13:30 uur, Ermelo 13:45 uur. 
Vertrek 14:00 uur vanaf de parkeerplaats van Hampshire Inn Mooi Veluwe, Garderenseweg 
154, 3881 NC  Putten. 
De Peppelerboomwandeling van ongeveer 5 km voert door naald- en loofbossen, langs 
oude landbouwgronden en heide en het landhuis Groot Spriel. 
Organisatie: Marian de Keijzer 
 
Zaterdag 12 december 2015 
Buiten fotograferen 
De invulling van deze ochtend wordt nog bekend gemaakt via de Reminder en de website. 
 

http://www.poolstation.nl/
http://www.rugsteuntstern.nl/
http://www.expeditiespitsbergen.nl/
mailto:jmfondse@gmail.com


Zaterdag 19 december 2015 
Vogelexcursie Oostvaardersplassen 
Vertrek: Ermelo 8:45 uur, Harderwijk 9:00 uur. 
We gaan kijken hoe de vogelbevolking in de winterperiode in het gebied van De Nieuwe 
Natuur er uitziet. Ganzen en allerlei eenden zijn altijd veel aanwezig. Ook zijn vaak 
roofvogels te zien. We zullen vanaf de Praambult kijken hoe het met de honderden 
Edelherten, Heckrunderen en Koniks gaat. 

 
Grauwe ganzen                                                                                           foto Ada en Chris Herzog 

 
Deze excursie duurt tot ca. 14:00 uur en gaat bij slecht of gevaarlijk weer niet door. 
Uiterlijk donderdag 17 december opgeven bij Hans Fondse, 0341 557276 of 
jmfondse@gmail.com. 
 
Zaterdag 2 januari 2016 
Nieuwjaarswandeling 
Vertrek: Harderwijk 09.00 uur, Ermelo 09.15 uur. 
De locatie is nog niet helemaal bekend maar zal maximaal binnen 45 minuten met 
de auto bereikbaar zijn. Ook zal de afstand niet meer dan ±15 km. zijn met de mogelijkheid 
om dit in te korten voor degenen voor wie dit niet haalbaar is. We rijden met eigen auto's 
vanaf het vertrekpunt en weer terug. 
Opgave na de kerstdagen bij Ton van Peursem, 0341-423002, avanpeursem@hetnet.nl 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

 

Natuurbeschermingswerkgroep 
 
 

De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep 
wordt gevormd door leden van onze vereniging en 
leden van de Vogelbeschermingswacht Noord-
Veluwe. 

 
Zoals gebruikelijk brengen we u hierbij graag op de hoogte van de 
natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omgeving tijdens het afgelopen halfjaar. Een 
halfjaar waarin, ondanks dat hierin de zomervakantieperiode viel, een veelheid aan  
natuurbeschermingszaken onze aandacht vroeg. 
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), windmolens in relatie tot Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe, 
de ontwikkelingen rond Strand Horst in relatie tot Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en, 
tot slot, het laagvliegen van militaire helikopters boven de Veluwerandmeren (klacht 
Europese Commissie). 
 
Randmeren 
Verdiepingen Wolderwijd en Veluwemeer 
Bij het ter perse gaan van het vorige Linnaeusklokje brachten we de lezers nog op de 
hoogte van de uitspraak van de Raad van State van 11 maart 2015. Daarbij werden de 
beroepen van zowel onze verenigingen als van Vogelbescherming Nederland gegrond 
verklaard. De verleende vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet waarin 
verdiepingen van het Veluwemeer werden toegestaan, werd vernietigd, terwijl de 
soortgelijke vergunning voor verdiepingen in het Wolderwijd werd geschorst. Wat 
laatstgenoemde vergunning betreft, stelt de Raad van State de provincie Flevoland in de 
gelegenheid om de verlening van deze vergunning te heroverwegen.  
Ondanks de uitspraak van de Raad van State constateerden wij in de week daarna dat de 

verdiepingen in de omgeving 
van en ten behoeve van het 
geplande Tulpeiland zonder 
vergunning doorgingen. In 
reactie daarop hebben onze 
verenigingen de provincie 
Flevoland verzocht om de 
Natuurbeschermingswet te 
handhaven en het werk 
onmiddellijk stil te doen 
leggen. Aan dit verzoek werd 
gehoor gegeven.  
In een bericht in De Stentor 
van 24 maart 2015 werd door 
de gemeente Zeewolde 
aangegeven dat het direct 
stoppen van het zandzuigen 
niet verantwoord was 



geweest in het belang van de veiligheid van de watersporters. Doorgaan met graven 
maakte het volgens de gemeente  mogelijk om alle oneffenheden van de bodem te 
verwijderen zodat vastlopen van schepen kan worden voorkomen. Wij onderschrijven deze 
verklaring in het geheel niet, gezien onze dagelijkse waarnemingen tussen de dag van de 
uitspraak op 11 maart van de Raad van State en de beëindiging van de 
verdiepingswerkzaamheden op 18 maart. In het op 17 maart ingediende 
handhavingsverzoek is naast het verzoek om herstel tot de oorspronkelijke waterdiepte, een 
zevental vragen opgenomen. De beantwoording van deze vragen is door de handhavers 
met onze instemming aangehouden totdat het eerdergenoemd nieuw besluit door de 
Provincie Flevoland is genomen. We hebben wel aangegeven dat opnieuw een verzoek tot 
onmiddellijke handhaving zal worden gedaan wanneer de verdiepingswerkzaamheden in 
het Wolderwijd worden hervat zonder een geldige Natuurbeschermingswetvergunning. 
 
Op 28 april kreeg de NBW lucht van een ontgrondingswetvergunning, verleend door de 
Minister van Infrastructuur en Milieu betreffende verdiepingen in het Wolderwijd. Het blijkt 
om dezelfde verdiepingen te gaan als die waarvoor de Natuurbeschermingsvergunning op 
11 maart door de Raad van State was geschorst. Op 6 mei is tegen deze vergunning dan 
ook beroep ingesteld bij de Raad van State. Tot overmaat van ramp laat de 
Ontgrondingswet een verdiepingsoppervlakte toe die 25% groter is dan die volgens 
eerdergenoemde geschorste Natuurbeschermingswetvergunning. Het verlies aan 
draagkracht voor brilduiker en tafeleend is daarmee nog groter geworden dan waarvan in 
de geschorste Natuurbeschermingswetvergunning al sprake was. 
 
Overtredingen kitesurfverbod Veluwerandmeren 
In vorige Linnaeusklokjes hebben wij u al uitvoerig geïnformeerd over de herhaalde 
overtredingen van het kitesurfverbod op de Veluwerandmeren buiten de daartoe 
aangewezen zones en de omvangrijke verstoringen van overwinterende watervogels als 

gevolg daarvan. Die overtredingen vinden 
ook plaats vanaf de Harderwijker strandjes 
en het Strandeiland. 
De NBW heeft inmiddels gesprekken 
gevoerd  met de teamleider Stadstoezicht 
van de gemeente Harderwijk en met een 
vertegenwoordiger van de provinciale 
handhavingdienst (Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi- en Vechtstreek). Om 
verdere verstoringen te minimaliseren dan 
wel te voorkomen is in de afgelopen 
maanden waar mogelijk waarschuwend en 
verbaliserend opgetreden. Begin augustus 
werden de genoemde strandjes door de 

gemeente Harderwijk tevens voorzien van een verbodsbebording en een verwijzing naar de 
zone bij strand Horst waar kitesurfen wel is toegestaan. 
In verband met het voorgaande blijft het belangrijk om gesignaleerde kitesurfers op de 
Veluwerandmeren buiten de kitesurfzones bij Strand Horst en Badstrand Elburg aan ons te 
melden via e-mail (tjalling.ellen@caiway.nl) met opgave van aantal, tijdstip en een zo 
nauwkeurig mogelijke plaats. Deze meldingen worden vervolgens conform gemaakte 
afspraak met de NBW doorgegeven aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en 
Vechtstreek. 
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Droompark Bad Hoophuizen 
In het Linnaeusklokje 4e kwartaal 2014 (zie de website van de afdeling) brachten we u op 
de hoogte van de schriftelijke toezegging van de gemeente Nunspeet om een verwijderde 
verkeersdrempel terug te plaatsen. Die toezegging kregen we begin 2014. Het gaat om de 
zogenaamde landbouwsluis in de Munnikensteeg die tot doel heeft om gemotoriseerd 
verkeer met uitzondering van landbouwverkeer tussen Bad Hoophuizen en Hierden te 
weren. De gezamenlijke gemeenten besloten indertijd tot plaatsing van onder andere die 
landbouwsluis om een rustige en veilige fietsroute tussen Harderwijk en Elburg te creëren. 
Ondanks de genoemde schriftelijke toezegging lieten burgemeester en wethouders van 
Nunspeet ons op 25 maart 2015 per brief weten dat de landbouwsluis toch niet 
teruggeplaatst zal worden, maar dat wel verhindermaatregelen zullen worden genomen in 

de vorm van verkeersribbels. 
Het voorgaande was reden om op 31 
maart 2015 een brief aan 
burgemeester en wethouders van 
Nunspeet te richten inzake diverse 
ontwikkelingen bij Droompark Bad 
Hoophuizen. Omdat niet geloofd wordt 
in de effectiviteit van genoemde 
verkeershindermaatregelen is, mede 
namens de Vereniging 
Natuurmonumenten, verzocht om het 
herroepen besluit tot herplaatsing van 
de landbouwsluis te heroverwegen. 
We vinden dit te meer nodig omdat al 
aanwezige verbodsborden in 
toenemende mate  door auto- en 
motorbestuurders worden genegeerd. 

We hebben hierbij ook opnieuw aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen waarvan 
de meeste al eerder begin 2014 aan de orde waren geweest. Het gaat hier onder andere 
om  het landschapsontsierend parkeren tijdens drukke weekenden en de zomerperiode in 
de berm langs de Varelseweg, de strijdigheid met het bestemmingsplan van het sportveld 
dat al enige jaren  als opslag- en stortplaats wordt gebruikt met het verzoek hiertegen 
handhavend op te treden, het herstel van het schouwpad langs de Killenbeek in de situatie 
die voor aanvang van de werkzaamheden aan Droompark Bad Hoophuizen bestond en 
versterking van de voorgenomen groenstructuren (groene singel) waardoor de nieuwe 
vakantiewoningen aan de buitenzijde van het park het landschapsbeeld Hierdense Poort 
niet langer verstoren. 
Omdat een reactie van de gemeente Nunspeet op de brief van 31 maart 2015 uitbleef, is 
door de besturen van onze verenigingen bij brief van 7 juli 2015 om een spoedige 
beantwoording gevraagd. 
In die herinneringsbrief is ook melding gemaakt van het landschapsontsierend parkeren in 
het aan Bad Hoophuizen grenzende weilandengebied. Volgens de NBW verdraagt de hier 
gecreëerde parkeervoorziening zich niet met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 
2010 van de gemeente Nunspeet.  Ook is nogmaals het parkeren langs de Varelseweg aan 
de orde gesteld met het verzoek de door genoemde parkeersituaties ontstane verrommeling 
van het landschap te stoppen. Die verrommeling is in strijd met letter en geest van 
ecologische verbindingszone Hierdense Poort. Overigens zijn we hoogst verbaasd over het 
gebrek aan voortvarendheid waarmee de gemeente Nunspeet haar afspraken nakomt. 
 



Veluwe 
Uitbreidingen in Natura 2000-gebied Veluwe 
De Provincie Gelderland wil Hotel Van der Valk in Harderwijk toestaan om het hotel binnen 
het Natura 2000 gebied Veluwe uit te breiden. Onze zienswijze hiertegen bracht de 
Provincie niet op andere gedachten. Om die reden hebben we tegen de verleende 
Natuurbeschermingswetvergunning beroep aangetekend bij de Raad van State. Ons 
belangrijkste argument is dat functionele verkleining van Natura 2000 gebieden niet is 
toegestaan als een instandhoudingsdoelstelling, in dit geval die van de Zwarte Specht, al 
meerdere jaren op rij niet gehaald wordt. Ook zijn wij van mening dat de verzachtende 
maatregelen met onvoldoende waarborgen zijn omkleed. Het gaat hier om onvoldoende 
eisen ten aanzien van de inrichting, de functionaliteit en de beschermingsstatus van nieuw 
aan te leggen bos. Wat dit laatste betreft hebben wij geconstateerd dat de invulling van het 
eerder door de initiatiefnemer aangelegde ‘compensatie’-bos in ‘t-Harde/Oldebroek (naast 
het thans beoogde ‘compensatie’-bos) ter gelegenheid van de toenmalige bouw van het 
hotel vooralsnog van een bedroevende kwaliteit is. 
 
Naar aanleiding van berichtgeving in De Stentor van 17 en 18 april betreffende een 
voorgenomen uitbreiding van restaurant “De Muur” in Putten is de Provincie Gelderland 
benaderd met de vraag of voor deze gewenste uitbreiding al een aanvraag NB-vergunning 
door de Provincie is ontvangen? 
Men is namelijk voornemens een deel van de gewenste uitbreiding eveneens te realiseren 
in Natura 2000-gebied Veluwe. Mogelijk gaan de plannenmakers er ook hier vanuit dat 
compensatie met een stukje nieuw bos volstaat. Als de uitbreiding echter ten koste blijkt te 
gaan van de draagkracht van soorten die zich onder hun instandhoudingsdoelstelling 
bevinden, zijn vernietiging van leefgebied in combinatie met compensatie echter pas een 
optie bij zogenaamde ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Horeca-uitbreiding 
valt daar naar onze mening met zekerheid niet onder. Aan ons de taak om te zijner tijd na te 
gaan of ook in Putten instandhoudingsdoelen onder druk staan. 
Van de zijde van de Provincie is ons inmiddels bericht dat zowel met de gemeente Putten 
als met de ondernemer contact is geweest. Van de zijde van de gemeente Putten is gesteld 
dat men zich er van bewust is dat het om een kwetsbare locaties gaat en dat het overigens 
maar zeer de vraag is of op de betreffende locatie uitbreiding plaats zal kunnen vinden. De 
NBW blijft ook hier de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 
 
Reclamemasten in Harderwijk 
Op 20 juli werd een zienswijze ingediend bij burgemeester en wethouders van Harderwijk 
naar aanleiding van het concept van de “Ontwerp beleidsregel reclamemasten 
A28/N302/N303”. De ontwerp-beleidsregel heeft tot doel om richtlijnen te geven voor 
reclamemasten langs de A28/N302 en N303 in het stedelijk gebied van de gemeente 
Harderwijk.  Zo zijn hierin criteria opgenomen waaraan reclamemasten dienen te voldoen. 
Het gaat hier onder andere om een maximale hoogte van 30 meter, die in bepaalde 
omstandigheden echter hoger kan worden en eisen van ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast 
dient in geval van reclameverlichting te worden voldaan aan de lichthinderrichtlijnen en 
dient een vergunning Natuurbeschermingswet en een ontheffing Flora- en faunawet te 
worden verkregen. 
In onze zienswijze is in het bijzonder de zorg uitgesproken voor wat betreft de opmerking in 
een voetnoot van de ontwerp beleidsregel “Het buitengebied is voorlopig buiten 
beschouwing gelaten en kan na ervaring opgedaan te hebben met dit beleid wellicht in de 
toekomst worden toegevoegd aan het huidige beleidskader”. Wij hebben erop gewezen dat 
een groot gedeelte van het buitengebied uit natuurgebied bestaat waaronder de Natura 
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2000-gebieden Veluwe en Veluwerandmeren. Daarnaast liggen in het buitengebied van 
Harderwijk kleinschalige open landschappelijk waardevolle gebieden. Wij hebben gevraagd 
om een nadere definiëring van het begrip ‘buitengebied’. Ook hebben we te kennen 
gegeven dat in landschappelijk waardevolle buitengebieden, maar ook in de door Natura 
2000 omzoomde zogenaamde geëxclaveerde gebieden (wegbermen, huiskavels), zoals het 
N302 traject binnen de gemeente, absoluut geen reclamemasten thuishoren. Wij zullen ons 
dan ook sterk maken om verrommeling van waardevolle buitengebieden van Harderwijk te 
voorkomen, zoals we dat eerder met succes deden ten aanzien van het open 
weidelandschap langs de A28. 
 
Overige natuurbeschermingsonderwerpen 
Evaluatie Europese Commissie nut en effectiviteit van de Natuurwetgeving 
De Europese Commissie evalueert nut en effectiviteit van de natuurwetgeving (de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en het Europese netwerk van beschermde gebieden Natura 2000). De eind 
juli afgesloten publieksconsultatie was hier onderdeel van. 
Meer dan 100 natuurorganisaties in heel Europa, waaronder 
een natuurcoalitie in Nederland, hebben het publiek de 
afgelopen maanden met de “Stem voor Natuur”-campagne 
(Nature Alert) opgeroepen zijn stem te laten horen. 
Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat de Europese 
Commissie de regels onder druk van economische 
belangengroepen wil versoepelen. Daardoor dreigt de 
natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. 
Het rapport van de Europese Commissie over deze 'fitness 
check' van de natuurwetgeving komt medio 2016, tijdens het Nederlandse voorzitterschap 
van de EU. 
Meer dan een half miljoen (520.325) Europeanen hebben de Europese Commissie laten 
weten dat niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming. Hieronder 
waren 37.848 Nederlanders. Van de in het verleden gehouden openbare raadplegingen is 
dit de meest succesvolle  in de geschiedenis van de Europese Unie. 
De Europese natuurregelgeving is ook van groot belang voor de 
natuurbeschermingsactiviteiten van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van 
onze verenigingen. 
Leden die gehoor hebben gegeven aan de middels de websites van onze verenigingen door 
de NBW gedane oproep om hun stem uit te brengen bedanken we hiervoor hartelijk! 
 
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 
 Tjalling van der Meer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotowerkgroep Camera Natura 
Een laatste 
afscheidsgroet van 
de zomer. 
Macrofotografie was 
de afgelopen 
periode waar we 
onze aandacht op 
gericht hebben. 
De herfst doet weer 
z’n intrede en dat 
betekent 
paddestoelen, 
bessen, trekvogels, 
herfstkleuren, sfeer. 
Al met al weer 
voldoende 
mogelijkheden om 
dit jaargetijde te 
focussen op onze 
buitenfotografie-
ochtenden. We 
richten ons dit 
najaar op het kijken: 
”Hoe wil je je 
onderwerp in beeld brengen? Ben je er dan tevreden over? Is dat wat je gemaakt heb ook 
echt wat je wilt vastleggen?” En dan gaat het natuurlijk niet alleen om de techniek. Naast 
het bekijken en bespreken van eigen foto’s op onze vaste bijeenkomsten, hebben we ook 
weer een gastfotograaf (Gert Jan Cromwijk)  uitgenodigd die een presentatie geeft van zijn 
foto’s . 
Mocht u belangstelling hebben en wilt u meer weten over de fotowerkgroep, dan kunt u 
contact opnemen met een van de coördinatoren: Steef Klaassen steef@solcon.nl of Ria 
Thijs ria.thijs@planet.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Linny 
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Het maakt niet uit welk seizoen 

 

Bij de KNNV is altijd wat te doen 
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PROJECT VANENBURG 
De afsluitende inventarisatie dag op zaterdag 22 augustus bestond uit een breed scala van 
alle activiteiten op dit gebied: (nacht)vlinderexcursie, (vroege)vogelexcursie,  planten en 
insectenexcursie, algemene excursie, waterleven excursie, braakballen onderzoek en 
vleermuizen excursie. Geweldig, voor een dag! Dat met fantastisch mooi weer. Ik 
begeleidde de algemene excursie, met daarbij naast de historie van het kasteel de 
Vanenburg ook aandacht aan waterbeestjes, waterbeesten, vogels, planten en tenslotte 
een dassenburcht. 

 
Algemene excursie 
Voor het kasteel, eigenlijk meer een buitenplaats, namen we de tijd voor de geschiedenis 
van landgoed de Vanenburg. Een historie van de 14e eeuw tot heden. Bij het verhaal 
ondersteunde de beheerder Marco van Buiten ons met toelichting en aanvullingen. Heel 
opvallend is het grote wapenschild op het landhuis met datum 1665 terwijl het huidige 
gebouw van 1868 is. De oorzaak ligt in de lange geschiedenis van het landgoed, met allerlei 
eigenaren, strijd en verwoestingen. Het oude wapenschild is lang geleden uit de gracht van 
Oldenaller opgevist en aan de voorgevel van “kasteel” de Vanenburg geplaatst.  De huidige 
eigenaren hebben vanaf 1996 het gebouw en de bijbehorende gebouwen fantastisch mooi 
en in de oorspronkelijke 19e-eeuwse stijl hersteld.  

 



Vervolgens hebben we stilgestaan bij de hybi-activiteiten bij de lange vijver. Allerlei 
waterbeestjes en larven van waterkevers, waterjuffers en libellen waren te zien. Met 
binoculair microscoop een boeiende wereld onder water. Iets verder, in een plas in het 
weiland, viel ons oog op een groep badende waterbuffels. Het gaat hier om de zeer 
zachtaardige Aziatische waterbuffels. Iemand wist te melden dat de Afrikaanse buffels 
beslist veel agressiever zijn. De groep buffels kwam nieuwsgierig naar ons toe, terwijl wij 
toch maar achter het hek bleven staan. 
Verder liepen we over het terrein van de boerderij en hebben gekeken naar de grote 
(onbewoonde?) kerkuilenkast in een van de schuren. Nadat we de Vanenburgerallee waren 
overgestoken, zagen we een niet gemaaide wal met een pracht van natuurlijke bloemen 
zoals Jacobskruiskruid en Wederik. Vervolgens liepen we door het bos van Hell naar de 
dassenburcht, waar duidelijk activiteit was geweest. Van een van de beheerders hadden we 
gehoord dat er eerder een jonge das in de omgeving was gezien. Het geheel overziend 
blijkt het landgoed Vanenburg onverwacht bijzonder natuurrijk te zijn. 
Dank aan de organisatoren van het natuurproject ‘Vanenburg/Banenburg 2015' voor het 
vele werk om het tot een succes te laten worden. 
 Hans Fondse 
 
 
 
 
 

DE     OPMERKER 

 

Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft 
 
Eindelijk onder de pannen 

 
  Ruim dertig jaar geleden besloot ik een aantal speciale nestpannen aan te brengen op het 
dak van ons huis. Achteraf gezien - met de inzichten van deze tijd - helemaal op een 
verkeerde plek want ik plaatste ze op het pannendak aan de west- en zuidkant. En daar 
blijkt het tijdens zomerse hoogtijdagen veel te heet te worden. Inmiddels is uit 
onderzoekgegevens bekend, dat nogal wat gierzwaluwgrut door oververhitting om het leven 
komt. Gelukkig bieden de hoge laanbomen aan de zuidkant van het huis door hun 
schaduwwerking enige verkoeling. 
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Maar goed, dat wist ik destijds nog niet. Overigens lieten de extra nestingangen gedurende 
een reeks van jaren alle om ons huis scherende gierzwaluwen totaal onberoerd. Geen 
vogel die zich liet verleiden eens even een kijkje te komen nemen. 
Tot……………..vorig jaar. Ik reed met m’n auto de oprit op en meende warempel een 
zwarte vogel één van de nestpannen binnen te zien glippen. Het zou toch niet waar zijn, dat 
er eindelijk succes viel te boeken. Ik twijfelde echter want op de nok van het dak zat een 
merel z’n veren te poetsen. Had ik mij misschien vergist en was de zwarte schim een 
merelman en was zoals wel vaker de wens de vader van de gedachte? De daarop volgende 
dagen brachten echter zekerheid. Ik hield de invliegopening nauwlettend in de gaten en ja 
hoor, op een gegeven moment kwam aan alle twijfel een eind toen ik een gierzwaluw de 
nestingang zag gebruiken.  
Gierzwaluwen zijn bijzonder plaatstrouw en daardoor kon ik ze tot mijn niet geringe vreugde 
ook in 2015 weer begroeten. Inmiddels heb ik ze ook enkele keren fotografisch kunnen 
vastleggen zodat het ultieme bewijs van de nestelende ‘gieren’ onder ons dak geleverd is. 
Daarbij komt dat ik beide vogels in de laatste week van juli nog heb zien uitvliegen. Dit zou 
kunnen betekenen dat hun kroost - ondanks enkele weken met tropische temperaturen - in 
goede gezondheid vlak daarna het nest moet hebben verlaten. Hoewel, helemaal zeker 
schijnt dit niet te zijn. De oudervogels kunnen het nest namelijk ook gebruiken om er te 
overnachten. 
 Harm Werners 
 
Dagboek van een druivelaar. 
Ik zal mij even voorstellen:   
Ik ben ongetwijfeld één van de mooiste blauwe druivelaars op de Noordwest-
Veluwe en groei inmiddels alweer jaren in de plantenkas van landgoed ‘De 
Vanenburg’. Een gelukje, mag ik wel zeggen, want het is een oude, maar  
prachtige gerestaureerde kas, die onderdeel uitmaakt van een schitterende 
ommuurde planten- en kruidentuin. Ik leid een rustig leventje met niet al te veel 
spannende gebeurtenissen. Af en toe lopen  er wat gasten van het landgoed naar 
binnen om zich te verwonderen over mijn prachtig blauwe druiven of is Marco, de 
tuinman, aan het werk. 
 
Vrijdagochtend 21 augustus 
09:00 uur 
Er hangt iets in de lucht. De deur gaat open en een medewerker van het kasteel 
zet een aantal tafels onder mij neer. Even later komt hij weer terug met een stapel 
stoelen. Dat betekent: mensen.  
Ik kijk van nature altijd een beetje op mensen neer en die kijken op hun beurt 
weer tegen mij op. Enfin, ik ben benieuwd wat er staat te gebeuren en hoop dat 
mijn trosjes er goed bij hangen. 
 
Vrijdagavond 
22:30 uur 
Vanavond is er in de boerderij naast de kas weer een bruiloft, mijn sapstroom zal 
vannacht pas laat tot rust komen. Er zijn ook wat mensen bij de kas aangekomen 
die er bepaald niet uitzien als bruiloftsgasten. Ze stoppen een stekker in het 
stopcontact en er gaat een felle lamp branden. Het lijkt of ze een wit laken aan 
een waslijn hebben gehangen, onbehoorlijk! Mijn druiven hangen in het volle 
licht! Het groepje groeit gestaag. Ze kijken heel geboeid naar het laken waar 
inmiddels allemaal beestjes op zitten. Ze hebben het nogal naar hun zin, zo te 
horen. Volgens mij hebben twee mensen de leiding. Zij roepen steeds namen waar 
ik niet vrolijk van word, Zwart Weeskind en Rood Weeskind hoor ik regelmatig 
noemen. Ik denk dat het nachtvlinders zijn en tjonge, wat ben ik blij dat de 
ramen van de kas dicht zitten. Als al dat vliegend gespuis hier naar binnen vliegt….! 



Zaterdagochtend 22 augustus 
09:00 uur 
De deuren van de kas zijn al vroeg opengezet. Er zijn een paar mensen binnen gekomen die meteen het keukentje in zijn 
gedoken. Hm, koffie, dat ruik ik niet vaak. Er komen steeds meer mensen de hoge kas in, onder het uitroepen van de 
gebruikelijke oooh’s en aaah’s. Ja, ik ben een mooie druif in een mooie kas  mensen, geniet er maar van! Ze doen allemaal erg 
vriendelijk tegen elkaar en kennen elkaar blijkbaar al een tijdje langer. Een paar  binnenkomers heeft het over een vroege-
vogelwandeling, Ik begrijp dat ze een IJsvogel op een hek in het weiland hebben zien zitten, lijkt me sterk, maar iedereen 
gelooft hen blijkbaar. Die lange man  met een verrekijker heeft het over ‘veel jong spul’, mogelijk vliegenvangers? 
 
10:00 uur 
Hé, daar heb je Marco, ik dacht dat hij nog vakantie had. Blij dat hij er weer is, ik kan wel weer een beetje snoei gebruiken. De 
lange begint te praten en heet iedereen welkom, lijkt me een aardige gast. Nu neemt Marco het over. Hij vertelt iets over het 
landgoed, interessant. Veel dingen wist ik zelf ook niet. Ik begrijp dat ze sinds kort proberen om het landgoed helemaal 
biologisch te beheren. Oei, dan wordt het helemaal belangrijk dat ze de ramen van de  kas goed dicht houden. Iedereen vertrekt 
nu in kleine groepjes met verrekijkers, grote visnetten en plantenboeken. Ik ben benieuwd wat dat oplevert. Er blijven een paar 
mensen zitten aan een tafeltje met uilenballen, die zullen wel van de Kerkuil zijn, want die woont volgens mij in de schuur 
verder op het landgoed. Grappig, ze zitten ijverig te pluizen en poetsen met tandenborstels de skeletjes schoon. Lekker 
werkje… Ze murmelen namen als Huisspitsmuis, Veldmuis Bruine Rat(!!) brr……, wat ben ik blij dat er Kerkuilen bestaan! 
Ik bedenk me trouwens dat ik die Kerkuil al lang niet meer op het dak heb zien zitten, hij zal toch niet van het landgoed 
verdwenen zijn? 
 
12:00 uur 
Iedereen druppelt weer binnen. Zo te horen hebben ze veel gezien. Bootsmannetjes, Blauwe Glazenmaker, Eenogige Cyclops, 
larve van een Eironde Watertor. Ik hoor ze ook over een Pieptor, dat beest maakt blijkbaar geluid als hij in het netje zit. Ze 
zijn enthousiast!  Eén van die  ‘plantenlui’ hoor ik vertellen dat ze warempel Hangende Zegge en Schaduwgras hebben gezien 
……., dat zal dus wel bijzonder zijn. Hé, ik ruik soep, lang geleden dat ik zulke lekkere soep geroken heb! 
 
13:15 uur 
Ik denk dat ze er weer vandoor gaan. Die lange roept iets over boktorren en kevers, vlinders en een plantenexcursie, wat dat 
dan ook moge zijn. In no time is iedereen weer verdwenen, deze mensen hebben echt geen rust in hun kont! Ik zie die 
vlindermensen trouwens nog wel een tijdje door de vlindertuin loeren, die hebben geen haast. ‘De lange’ blijft achter, hij houdt 
kennelijk van opruimen. Later krijgt hij gezelschap van een mevrouw die elke keer de koffie maakt. Plotseling zie ik ze naar 
buiten rennen, “een Boomvalk, een Boomvalk”. Is dat niet wat overdreven voor zo’n klein beestje? 
 
15:00 uur 
Iedereen is toch weer teruggekomen. Ze hebben zo te horen veel vlinders gezien en een zeldzaam plantje aan de andere kant 
van het landgoed: Kleverige Ogentroost. Ze zien er een beetje moe uit, maar lijken wel tevreden. De man van de kevers kijkt 
een beetje sip. Ik denk dat hij niet zo veel gevangen heeft... Ze gaan blijkbaar nog effe kletsen over de dag, want er staan chips 
en nootjes op tafel. Die koffiedame komt aanlopen met wat pakken perensap en appelsap of iets dergelijks, hm. Ah kijk, ze 
heeft ook nog een paar andere flesjes: rode en witte wijn, zo hoort het.  
 
Gezellige lui. Als ik het ooit nog eens mee mag maken dat er van mijn druiven wijn wordt gemaakt, dan mag die wat mij 
betreft wel door deze mensen worden opgedronken ….. 
 
Zondag 23 augustus 
09:00 uur 
De stoelen worden weer opgehaald en ik hoor de twee medewerkers tegen elkaar zeggen dat die natuurgasten gisteravond  ook 
nog een rondje hebben gelopen om ‘vleermuizen te luisteren’! Het moet niet gekker worden. Ze hadden verschillende soorten 
waargenomen: een Grootoorvleermuis, Ruige Dwergvleermuis en de Watervleermuis. Ook nog een Rosse en een Laatvlieger. 
Ik zal vannacht ook eens opletten….. 
 

De druivelaar 

(Nico Hoogteyling) 
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Nationale Nachtvlindernacht 2015 op de Groevenbeekse heide 
Om 9 uur was het al donker, zodat de 
UV-stralen van de lamp boven het witte 
doek al in de wijde omtrek zichtbaar 
waren. En meteen kwamen daar ook 
de eerste vlinders al op af. Enkele 
Grasuilen beten het spits af. Daarna 
bleef het een tijdje rustig, zodat wij met 
een klein clubje de ingesmeerde 
bomen langs konden gaan. Die bomen 
had Ati Vijge eerder op de avond van 
een zoet ruikend stroopmengsel 
voorzien, die nu de nodige 
nachtvlinders moesten lokken. En dat 
deden ze; in totaal kwamen er nog 20 
nachtvlinders op het bedwelmende 

mengsel af, waaronder het prachtige 
Roesje. Ook soorten als Huismoeder, 

Bruine Snuituil, Vierkantvlekuil en 
Agaatvlinder konden de 
verleiding niet weerstaan. 
Bij de lamp werd het inmiddels 
ook drukker...Veel uilen vooral, 
waarbij de huismoedersoorten 
talrijk vertegenwoordigd waren. 
Een voor Nederlandse begrippen 
wat zeldzamere soort, maar hier 
op de Veluwse heide prima op 
zijn plaats, was de Late Heide-
uil. Bij de spannersoorten voerde 
de Appeltak de boventoon en als 
vreemde eend in de bijt was er 
namens de tandvlinders slechts 1 
soort vertegenwoordigd: de 
Berkenbrandvlerkvlinder. 
Al met al een leerzame avond, 

waarbij naast het determineren en 
fotograferen uiteraard ook de 

waarnemingen opgeslagen werden om aan de database van de Vlinderstichting 
toegevoegd te worden. In heel Nederland werd er namelijk naar nachtvlinders gekeken en 
uiteraard kon daarbij de Vlinderwerkgroep van de KNNV Noordwest-Veluwe niet ontbreken. 
Met speciale dank aan Martin Scheper, die garant stond voor de apparatuur en de nodige 
nachtvlinderkennis! 
 Betty Dekker 

 
 
 
 

foto Betty Dekker 

Huismoeder                                                 foto Marjo Klaarenbeek 



 

 
 

 

REMINDER 
De Reminder - waarin per maand alle activiteiten worden genoemd - wordt aan het einde 
van iedere maand via de e-mail naar alle leden gestuurd. Het kan gebeuren dat om een of 
andere reden dit e-mail-bericht niet aankomt. Mocht u een Reminder niet ontvangen 
hebben, wilt u dat dan aan mij doorgeven? ria.thijs@planet.nl. Dan krijgt u deze alsnog 
toegestuurd. Het kan ook zijn dat uw e-mailadres is gewijzigd. Een gewijzigd e-mailadres 
kunt u ook aan mij doorgeven. We willen graag al onze leden op de hoogte houden van de 
activiteiten. 

 
 

OPLOSSING VOGELVERHAALTJE LINNAEUSKLOKJE 2E/3E KWARTAAL 2015 
Burgemeester, Grote Trap, Secretaris, Vink, Snor, Jan-van-gent, mus, jager, flamingo, 
Notenkraker, Blauwe Ekster, Bijeneters, mees, rietzanger, Merel, valk, Kwartel, ganzen, 
Sijs, Kauwen, arend, gier, Baardman, Raaf, Wilde Eenden, Fitis, snip, Kneu, tortelduifjes. 
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Ledenwerfactie KNNV Noordwest Veluwe. 

 
Tijdens  de periode van 1 oktober 2015 tot en met  31 december krijgt u gelegenheid om gebruik te maken 
van een bijzonder aanbod: 

 

Als u in deze periode een nieuw lid aanmeldt bij de afdeling  hoeft u zelf het 
volgende jaar geen contributie te betalen!! 

 
 
 
 
 

 
Voor de continuïteit van de afdeling is het belangrijk om de groei erin te houden. Steun aan de KNNV is 
bovendien belangrijk omdat een grote vereniging naar buiten toe nu eenmaal sterker staat.  Daarom  hielden 
wij onlangs een mini-enquête onder de leden die ons de afgelopen drie jaar kwamen versterken. Hier kwam 
duidelijk uit naar voren dat persoonlijke contacten erg belangrijk zijn voor onze ledenaanwas. 
 
Velen van ons kennen natuurliefhebbers die aarzelen om lid te worden van onze vereniging, en misschien is 
dit het moment om deze mensen weer eens serieus te benaderen.  
Speciaal voor dit soort situaties hebben we deze korte maar hopelijk prikkelende actie bedacht. 
 
Het nieuwe lid krijgt zelf het gebruikelijke welkomstgeschenk en kan kiezen uit: 
- Zakgids vogels van Nederland t.w.v. €12,95 
- Bevers t.w.v. € 19,95 
- Expeditie Wildernis t.w.v. € 19,95 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Iemand kan zich aanmelden door te klikken op de button ‘Lid worden’ op de website 
Laat hem of haar bij het opgeven duidelijk in het vak ‘opmerkingen’ vermelden, dat u de aanmelder bent. 
Ook kunt u zelf een mail zenden aan de ledenadministratie om aan te geven wie zich dank zij u  heeft 
aangemeld als lid. 

 
 

http://www.knnv.nl/wordafdelingslid/?f%5b0%5d=lw_og_group_ref:node:336&mail=ria.thijs@planet.nl,%20secretaris@noordwestveluwe.kn&afd=Afdeling%20Noordwest%20Veluwe
mailto:ria.thijs@planet.nl
http://www.knnv.nl/wordafdelingslid/?f[0]=lw_og_group_ref:node:336&mail=ria.thijs@planet.nl, secretaris@noordwestveluwe.kn&afd=Afdeling Noordwest Veluwe


NATUUR IN STAD EN DORP 
Het jaarthema voor 2015 was aanleiding om eens te kijken of Chris Herzog en ik bij de 
afdeling Groen van de Gemeente Harderwijk een interview konden krijgen. We wonen 
allebei in Harderwijk en via de afdeling Communicatie van de gemeente diende ik een 
officieel verzoek in. 
Op 16 april 2015 waren we op het gemeentehuis welkom en we werden uitgebreid te woord 
gestaan door Klaas-Jan Bakema en Marcel van den Ende. Klaas-Jan is 
beheerder/beleidsmedewerker voor de openbare ruimte met  ‘groen’ als belangrijk 
onderdeel. Marcel is wijkmanager van de Binnenstad, het Slingerbos, Stadsweiden en 
Drielanden.  
Zowel Klaas-Jan als Marcel hadden er zin in. We kregen een uitgebreide beschouwing over 
verschillende onderwerpen en ik kreeg vijf gekleurde kaarten mee waarop de speerpunten 
verbeeld worden van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte: Samen kleuren we de 
stad. Dit plan is in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. 
De vijf speerpunten zijn: 
 1. Eenvoud en differentiatie, 
 2. Burger- en bedrijfsinitiatieven, 
 3. Sponsoring, 
 4. Social return en, 
 5. Natuurlijk duurzaam. 
Wat betreft duurzaam noemt Klaas-Jan de zonnepanelen op de gemeentewerf waardoor de 
gemeente haar eigen groene stroom opwekt, bijvoorbeeld om elektrische karretjes van 
stroom te voorzien. Die karretjes worden in de toekomst ingezet om papier van de straat te 
prikken. 
Zo komen we op het onderwerp onkruid op de stoep, dat tot nu toe met chemische 
middelen wordt bestreden. Er ligt een voorstel bij de raad om dit vanaf 2016 met heet water 
te doen, dat lijkt de beste optie. Overigens kost dit veel meer; chemisch bestrijden kost 2 
cent per vierkante meter, de milieuvriendelijke versie met heet water kost 15 tot 20 cent. 
Verder is wat duurzaamheid betreft de led-verlichting in opmars. Deze wordt op steeds 
meer plaatsen in de stad toegepast. 
Wat betreft het groenbeheer in het algemeen: er zijn CROW-richtlijnen. CROW is het 
Nationaal kenniscentrum voor regelgeving en onderzoek voor verkeer, vervoer en 
infrastructuur. Zoals vaak is de kwestie geld hierbij een belangrijk punt. Op dit moment is 
het groenonderhoud in de stad op C-niveau, wat betekent dat het onkruid tot 50 cm hoog 
kan staan. Omdat de burgers daar niet blij van worden, wordt gestreefd naar meer gazons: 
makkelijker te onderhouden en daardoor minder kostbaar. Als de burger liever struikrozen 
heeft, kan dat, maar dan zal die burger zelf het onderhoud voor zijn rekening moeten 
nemen. En daarmee komen we op het project: Lekker Groen. 
Ik vind het een geniale gedachte: buurtgenoten betrekken bij de stukjes groen in hun 
omgeving, die stukken in bruikleen geven met dien verstande dat er eetbaar groen in 
verbouwd gaat worden. Doel: de buurt verantwoordelijk maken voor hun eigen groene 
omgeving, op die manier de sociale cohesie bevorderen, en voor de gemeente minder 
onderhoud. Het plan moet nog meer bekendheid krijgen; daartoe krijgen alle burgers van 
Harderwijk binnenkort een flyer plus een zakje groentezaden in de brievenbus. 
Dat brengt me op het onderwerp communicatie. Als het bijvoorbeeld gaat om het beleid van 
de gemeente ten aanzien van het beheer van de bomen is vermoedelijk niet bekend 
waarom sommige bomen gerooid worden en andere blijven staan. Klaas-Jan meldt dat 
circa 80% van de aanvragen voor het kappen van een boom van burgers af komt. Het 
officiële beleid is: we zijn zuinig op hoofdstructuren. Als er een boom weggaat, heb je niet  
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zomaar een nieuwe die beeldbepalend is, dat kost veel tijd, dus dat doen we niet zomaar. 
Stadsbomen leven gemiddeld 70 jaar, dan gaan ze wel voor de bijl. Nieuw beleid is dat er 
geen bomen meer komen in verharding, dat levert ongelijk wegdek op en mogelijk 
ongelukken. Dus de Prunus bij mij in de straat die onlangs werd gekapt, wordt niet 
vervangen. 
Ik wil het nog hebben over het ingezaaide stuk groen bij het fietspad langs het Wolderwijd, 
waar ik in de zomer erg van geniet. Ook langs de Drielandendreef in Drielanden bloeien 
veel wilde planten. Die zijn daar tien jaar geleden ingezaaid. De wilde planten bij het 
Wolderwijd kwamen vorig jaar voor het eerst, niet tot genoegen van alle bewoners 
trouwens. Bij goed beheer wordt de kruidenvegetatie steeds meer aangepast aan de plek, 
zoals we bij de Drielandendreef al kunnen zien. Er wordt standaard eind mei en in 
september gemaaid; het maaisel wordt weggehaald zodat de grond niet te rijk wordt. Ik 
begreep later van Chris dat de meningen over de juiste tijd van maaien verdeeld zijn; als er 
eind juni gemaaid zou worden, zou dat betekenen dat er meer kruiden een kans krijgen om 
zich uit te zaaien. Naar aanleiding hiervan vroeg ik nog of er over het beleid contact is 
tussen natuurverenigingen en individuen zoals Chris. Ik herinner me dat er wel eens 
discussie was over de juiste tijd om bomen te snoeien, dus niet als er nog vogels aan het 
broeden zijn. Chris heeft  regelmatig contact met Jeroen Assen die  wijkbeheerder is. 
Jeroen is enthousiast over de kruidenvegetatie en weet hier veel van; hij zou mogelijk een 
bijdrage kunnen leveren als we een inventarisatieronde/excursie organiseren langs die 
strook groen. De KNNV Noordwest-Veluwe heeft het plan om langs de groenstrook bij het 
Wolderwijd een excursie te houden waarbij geïnventariseerd wordt wat er zoal groeit en 
welke dieren daar wel bij varen. (Als u dit leest is dat misschien al gebeurd; dan leest u in 
dit Klokje waarschijnlijk het verslag hiervan.) 
Ik vraag nog wat de functie van wijkbeheerder inhoudt. Officieel houdt een wijkbeheerder 
zich bezig met handhaving, woningbouw en sociale opbouw in de wijk, leer ik. Handhaving 
klinkt voor mij als: zorgen dat allerlei regels niet worden overtreden. We praten wat dat 
aangaat ook over de vernielingen die in de Natuurtuin worden aangericht door een kleine 
groep vandalen. Jammer van al de energie die de vrijwilligers erin steken en ook van de 
moeite die de gemeente heeft gedaan om het nieuwe deel van de tuin mee in te richten. 
Overigens is het de bedoeling dat natuurvriendelijke kruidenstroken steeds verder de stad 
in getrokken worden, waardoor er corridors komen voor allerlei diersoorten. Sinds de flora- 
en faunawetgeving van kracht is, kiest de gemeente Harderwijk ervoor om medewerkers in 
het groen flora- en faunaopleidingen aan te bieden. Zo kunnen de werkers in het veld 
kennismaken met de nieuwe ideeën over meer ‘natuurlijk’ groenbeleid. Roel Jansen en 
Roel Pannekoek, allebei werkzaam bij de gemeente, worden nog genoemd omdat ze actief 
zijn wat betreft vogelbescherming en monitoren van vogels. 
Marcel gaat nog in op twee aspecten van het plan Samen kleuren we de stad. 
Voor 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met twee onderdelen: 
Ten eerste de groene wijkinitiatieven. Als de burger ideeën heeft voor de groeninrichting 
kan hij/zij die ideeën aanmelden. Er is budget voor beschikbaar. 
Ten tweede stadsidee. Meer van hetzelfde, maar het gaat hierbij niet per se om groene 
ideeën. Als er bijvoorbeeld een idee is om een theatervoorstelling op het Strandeiland te 
geven, is daar ook budget voor. Iedereen kan voorstellen indienen en via internet kan de 
burger dan op een idee stemmen. 
Plannen genoeg dus bij de gemeente Harderwijk. Wat mij betreft was dit een positief kijkje 
in de keuken, met dank aan Klaas-Jan en Marcel. En aan Chris natuurlijk. 
           Ellen Smal 
 
 



VERHAAL MET VLINDERS 
In dit verzonnen verhaal zitten veel (nacht)vlindernamen verborgen. Herkent u ze? De 
oplossing komt in het 1e Linnaeusklokje van 2016. 
Ons jaarlijkse familie-uitje ging deze keer naar de dierentuin van Emmen. 
Nadat we de toegangspoortjes voorbij waren, ging mijn zus met haar kinderen en 
kleinkinderen naar de pinguïns. Mijn moeder loopt niet meer zo best en wilde een kortere 
route nemen en wij gingen met haar mee, richting de bruine beren. Daar aangekomen 
zagen we één heel grote beer, waarschijnlijk een mannetje, en veel kleine beren zich 
tegoed doen aan sla en paprika. Een paar anderen lagen een eindje verderop te zonnen. 
We liepen verder en kwamen bij de hyena’s aan. Niet bepaald de mooiste dieren, maar ze 
zijn erg zorgzaam voor hun jongen. De jonkies buitelden over elkaar heen. Naast de 
hyena’s waren de kooien van de witte en gele tijgers. Witte tijgers zijn zeldzaam en je vindt 
ze maar in een paar dierentuinen in de wereld, waaronder in Barcelona en nu dus hier in 
Emmen. 
We hadden bij de ingang wel de landkaartjes van ons land en van Spanje zien hangen met 
de Nederlandse en de Spaanse vlag erbij, maar we begrepen toen niet waarom ze er 
hingen. Dat was dus vanwege de uitwisseling van de witte tijgers! 
We liepen verder en zagen dat het pad hier bezaaid was met rozenblaadjes .Iets verderop 
zagen we een bruidspaar met 2 kleine bruidsmeisjes. De bruidsmeisjes strooiden nog 
steeds met blaadjes, terwijl de fotograaf bezig was foto’s van hen te maken bij de bloeiende 
rododendrons. 
We zagen mijn zus en aanhang pas weer toen we gingen lunchen in het restaurant. Het 
was een modern restaurant met op elke tafel een fris tafelkleedje en een vaasje met een 
paar bloeiende appeltakken of perentakken, daar kwamen we niet uit. Ik meen dat het 
appeltakken zijn, want perenbloesem heeft volgens mij veel meer meeldraden, maar mijn 
broer was niet overtuigd. Nadat iedereen een plekje had gevonden aan de “familie”-tafel en 
we ons tegoed deden aan de broodjes kroket of frikandel kwamen de verhalen los. “Heb je 
de stokstaartjes gezien”, vroeg Merijn aan zijn nichtje. Deze knikte en vertelde op haar beurt 
van de dromedarissen en van het jonge kameeltje dat ze erg lief vond. Haar moeder zei dat 
ze er niet weg te branden was. Ze had zelfs een eikenblad opgeraapt om het aan hem te  
geven, maar dat lustte hij niet. Ze waren even vergeten dat bezoekers de dieren niet mogen 
voeren! 
Mijn neef Peter zei dat hij de apenrots had bezocht en de bavianen met hun roze 
achterwerk zo leuk vond. We dronken koffie 
en limonade en de kinderen kregen ijs als 
toetje. Daarna mochten de kinderen een 
poosje in de speeltuin spelen. Merijn met zijn 
10 jaar klom als een echt aapje behendig in 
het touw omhoog en gleed daarna van de 
hoge glijbaan. Myléne was hierbij vergeleken 
een groentje, maar wat wil je als je 3 bent! Zij 
nam de lage glijbaan en vond dat al eng 
genoeg. Na een half uurtje spelen gingen we 
met zijn allen naar de vlindertuin. Het was met 

zoveel bezoekers goed opletten dat er steeds 
maar één deur van de sluis tegelijk open was. 
Zodra we binnen waren, zagen we de eerste exotische vlinders al. Zo vlogen ons de 
zwart/witte papiervlinders om de oren. We volgden de paaltjesroute door de tuin en zagen 
dan hier een uilvlinder en dan daar een paar mooie oranje monarchvlinders. 
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Papiervlinder               foto Ada en Chris Herzog 
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Ook vond iemand poppen van de blauwe morphovlinder. Achter een paar struiken  
vond ik een atlasvlinder, de grootste vlinder op aarde. En als je goed keek, zag je nog veel 
meer fraai gekleurde exemplaren rondvliegen, stuk voor stuk ooit als pop geïmporteerd uit 
tropische landen. 
Er was ook een stukje buitentuin waar Nederlandse vlinders vlogen. Ik zag een verse 
dagpauwoog zijn vleugels oppompen voordat hij wegvloog. En veel kleine koolwitjes en 
citroentjes. Verder rupsen van de gehakkelde aurelia op de hopplant en distelvlinders op de 
vlinderstruik. Er hing een poster met uitleg over dag- en nachtvlinders. Peter las voor: 

“Dagvlinders hebben knopjes aan het 
uiteinde van de sprieten, nachtvlinders 
niet”.  
Er vlogen een paar gamma-uilen 
(overdag vliegende nachtvlinders) rond 
de hemelsleutel en een kolibrievlinder 
haalde met zijn lange tong honing uit 
de Buddleja. Deze vlinder vliegt net als 
de kolibrievogel zo snel met zijn 
vleugels dat hij hangend in de lucht 
nectar uit de bloem kan halen. Op een 
Pinksterbloem zat een eitje van het 
oranjetipje. Voor ons op het pad liep 

een rups van de veelvraat, een soort 
die als rups overwintert. 

Op het Koninginnekruid zaten een paar kleine vossen. Omdat het niet erg zonnig was, 
bleven de vlinders lang genoeg zitten om ze goed te bekijken. 
Na de buitentuin kwamen we via de winkel weer bij de ingang/uitgang. In de winkel kocht 
mijn zus voor haar kleinkinderen nog een knuffeltje, Merijn koos een draak en Myléne een 
eekhoorntje. 
Halverwege de terugtocht, bij Staphorst, trakteerde mijn moeder ons allemaal nog op een 
kopje koffie met een stuk boterkoek of een verse krakeling. Mylene zat behoorlijk te knoeien 
en veegde haar plakkerige handjes aan de rok van haar moeder af, die daar niet zo blij mee 
was. 
Omstreeks 18 uur waren we weer thuis. Het was een gezellige familiedag en voor herhaling 
vatbaar! 

Ati Vijge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolibrievlinder                            foto Ada en Chris Herzog 



WERKGROEPEN        netnummer    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 

     Aart Brons    aartbrons@upcmail.nl  561389 

    Dick Rhebergen   dick.rhebergen@hetnet.nl 554633 

Coördinator cursussen  Henk Oliedam   henkoliedam@upcmail.nl  551643 

Natuurbeschermingswerkgroep Tjalling van der Meer (secr.) tjalling.ellen@caiway.nl  420199 

met Vogelbeschermingswacht Jaap Schröder   schroder.zoomers@caiway.nl 416324 

Paddenwerkgroep   Hans Fondse   jmfondse@gmail.com  557276 

     Henk Oliedam   henkoliedam@upcmail.nl  551643 

Coördinator plantenactiviteiten Anne-Marie Fondse  jmfondse@gmail.com  557276 

Publiciteit    Jan Willem Jonker            j.jonker380@upcmail.nl           554302 

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 

Coördinator paddestoel-  Annemarie Kooistra  aekooistravroegop@hotmail.com 557545 

Activiteiten    Dick Dooyewaard   dick.dooyewaard@gmail.com 254538 

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 

De Wandeling   Anne Norg    annenorg@gmail.com  266134 

     Marian de Keijzer   m.keijzer13@upcmail.nl  553805 

Werkgroep 

Landelijke Jongeren  www.knnv.nl/lj   lj@knnv.nl 
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AGENDA 
 
oktober 
  3 vogelexcursie Zeeland 
10 paddestoelenexcursie Drie 
17 paddestoelenexcursie Vanenburg 
17 fotowerkgroep paddestoelen Drie 
24 nacht van de nacht Schaapskooi 
27 fotowerkgroep De Roef 
 
november 
  1 vogelexcursie Nulde 
  5 paddestoelenexcursie Drie 
12 vlinderwerkgroep Pakhuis 
14 fotowerkgroep Leuvenhorst 

15 wandeling 
24 fotowerkgroep De Roef 
25 vogellezing De Roef 
28 vogelexcursie Flevopolder 
 
december 
  5 mossenexcursie 
  9 wandeling 
12 fotowerkgroep buiten 
19 vogelexcursie Oostvaardersplassen 
 
januari 
  2 nieuwjaarswandeling 

 


