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Van de bestuurstafel  
Als ik dit schrijf (op 29 februari, die kans krijg je niet zo vaak !)  vriest het s nachts 
nog. Maar overdag vliegen de bijen al op de crocussen en zitten spinnen te zonnen 
in de coniferen. 
Veel vogels maken nog dankbaar gebruik van de pindakaas. Bezoek van o.a. 
Staartmezen en Zwarte Mees maakt dat extra leuk. De luide zang van Grote Lijster, 
Zanglijster en Heggenmus maakt wel duidelijk dat de lente al dichtbij is. 
Ook als KNNV bereiden we ons voor op de lente en op de zomer. Met weer een 
uitgebreid programma van excursies, lezingen, wandelingen en bijeenkomsten. En 
natuurlijk ook weer een inventarisatiedag. Dit jaar op de terreinen van Veldwijk en 's 
Heerenloo/Groot Emaus in Ermelo. De coördinatoren hebben weer een hele reeks 
excursies in voorbereiding, waarbij veel nieuwe gebieden worden bezocht. Daarbij 
zitten geweldige natuurgebieden. U doet zichzelf tekort als u niet van dit aanbod 
gebruik maakt ! Nieuwe soortgroepen die deze zomer aandacht krijgen zijn de 
sprinkhanen en krekels tijdens een excursie op 20 augustus. 
Nieuw is ook de opstapplek aan het Slingerbos in Harderwijk vanaf 2 april. Zie elders 
in dit blad.  
In het bestuur hebben we al afscheid genomen van onze vice-voorzitter Lex 
Groenewold. Tijdens de jaarvergadering zal Lex formeel afscheid nemen als 
bestuurslid. Lex heeft o.a. een belangrijke inbreng gehad bij het plan om te werken 
aan een gebiedenboek. Hij was mede-initiatiefnemer van de inventarisaties en hij 
verzorgde de eindredactie van de inventarisatierapporten van de Werkgroep 
Natuurgegevens. In die laatste werkgroep blijft Lex gelukkig actief. Omdat ook Nico 
Hoogteyling tijdelijk niet actief is als waarnemend voorzitter, bestaat het bestuur nu 
uit 4 personen. Als u belangstelling hebt voor een interessante 'leidinggevende' 
functie binnen onze afdeling, kunt u dat laten weten aan onze secretaris. 
 
In de vorige Linnaeusklokjes is al uitgebreid aandacht besteed aan de landelijke 
samenwerking met het IVN. Landelijk is besloten dat de samenwerking ook vooral op 
lokaal niveau moet groeien, met natuurcursussen als mogelijk eerste 
samenwerkingsproject. Op dit vlak waren wij al bezig, met als resultaat dit kwartaal 
een basiscursus vogels, samen met de Vogelbeschermingswacht. In de komende 
maanden zullen wij ook in gesprek gaan over verdere samenwerking met de  IVN-
afdelingen in de buurt en met het Natuur en Milieupunt (NMP) in Ermelo. 
Als bestuur zien wij weer veel nieuwe mogelijkheden in het komende halfjaar. Ik 
hoop dat veel leden daaraan mee zullen doen. 
 Dick Dooyewaard 
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Nieuwe opstapplaats in Harderwijk  
 

 
 
 
 
 
 
Omdat er op verschillende momenten te weinig parkeerruimte blijkt te zijn aan de 
Johanniterlaan, is door de coördinatorenvergadering besloten een nieuwe 
opstapplaats in Harderwijk te gaan gebruiken. Gekozen is voor de plek die ook al 
door de fotowerkgroep wordt gebruikt. Vanaf 2 april wordt de nieuwe opstapplaats in 
Harderwijk in gebruik genomen. 
Deze locatie is aan het Slingerbos, een zijweg van de Oranjelaan bij het Shell-station 
iets voorbij nummer 12 tegenover de fietsenstalling van het Korfbalveld. 
Voor navigatie: Slingerbos 12, Harderwijk 
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Welkom nieuwe leden 
Mevrouw G.J. Langenbarg, Tijmlaan 7, 3852 CA Ermelo 
Mevrouw A.P.B. Walta, Rengersland 66, 3853 ET Ermelo 
Mevrouw W.A. Borger-Osinga, Bosrand 46, 3881 GV Putten 
De heer B.H. Kuik, Braamlaan 4 a, 3852 CL Ermelo 
De heer H.J. van Schaik, Vollenhovemeen 4, 3844 ND Harderwijk 
Mevrouw F. Eibrink, Operadreef 52, 3845 GP Harderwijk 
Mevrouw W.M. Jongedijk, P.C. Hooftplein 81, 3842 HE Harderwijk 
De heer M.J.H.M. Hamer, Vittepad 18, 3844 CH Harderwijk 
Mevrouw M.E. Roelofs-van Bemmelen,  Emmalaan 21, 3881 MS Putten 
 
 
 
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 Beemdweg 17, 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 3-2016 graag voor 1 september 2016 mailen naar  
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 
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EXCURSIES EN AVONDEN 
 
Woensdag 13 april 2016 
De Wandeling Speulderbos Reuzeninsectenwandeling 
Vertrek Ermelo:13.45, vertrek Harderwijk: 13.30 uur 
Start: 14.00 uur bij de parkeerplaats van Het Boshuis, ongeveer 6 km 
 
Zaterdag 16 april 2016  

 
 
Fotowerkgroep Camera Natura Buiten fotograferen 
Vertrek: 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk; Start: 9.30 uur op de eerste 
parkeerplaats R, aan de Praamweg Lelystad. 
We gaan naar het Oostvaardersveld (bij de Oostvaardersplassen). We lopen door 
een mooi plassengebied naar de vogelhut. Mocht het fotograferen niet doorgaan ivm 
slechte weersomstandigheden, dan wordt dit op het gastenboek gezet. 
 
Zondag 17 april 2016 
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. We 
willen gaan kijken in de Eempolders, deze keer ten westen van de Eem. De dijken 
aan de oostkant van de Eem worden deze periode versterkt en daarom lastig 
begaanbaar. We parkeren op de Meentweg bij Huizen (Theetuin Eemnes) en lopen 
het voetpad richting Eemmeer waar aan de kust een vogelwaarneemhut is. Daarna 
lopen we over dijkjes door de weilanden in de richting van Eembrugge, daarna terug 
naar de parkeerplaats. Er zijn hier altijd veel weidevogels te zien. Deze excursie gaat 
niet door bij harde wind of regen. Opgave uiterlijk donderdag 14 april bij Hans 
Fondse jmfondse@gmail.com of 041-557276. 
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Dinsdag 19 april 2016 
Dagexcursie Scherenwelle en het Zalkerbos 
Vertrek 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk 
Het Zalkerbos is in het voorjaar het mooist. Het is een oud en soortenrijk ooibos, dat 
is gelegen op twee stroomruggen. Op de hogere delen vinden we Iepen en op de 
lagere delen Es en Els. In het Zalkerbos kunnen we Holwortel tegenkomen.  Door de 
Koppelerwaard en Scherenwelle (bij Wilsum) loopt een laarzenpad. Dit pad door de 
uiterwaarden gaat langs gronden, waar we Kievitsbloemen in bloei kunnen zien. 
Opgeven voor zondagavond 17 april bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, 
0341-557276 of 06-12049194 
 
Dinsdag 26 april 2016  

 
 
Fotowerkgroep Camera Natura Bijeenkomst De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk 
Het onderwerp is: macrofotografie in de praktijk. We oefenen met eigen apparatuur, 
dus neem je camera, macro-objectieven en statief mee. Het resultaat kunnen we ook 
op het scherm laten zien. 
 
Woensdag 27 april 2016 
Vroege-vogelexcursie ’s Heerenloo/Veldwijk 
Vertrek: Station Ermelo 6.00 uur. Deze excursie duurt tot ongeveer 9 uur. 
Omdat onze afdeling dit jaar bijzonder aandacht geeft aan de natuur van ’s 
Heerenloo en Veldwijk wordt op deze Koningsdag een vogelexcursie gehouden. We 
beginnen te voet op Veldwijk en in het natuurgebied van Veldwijk (ten oosten van de 
Horsterweg) en gaan dan richting ’s Heerenloo (Kolbaanweg oversteken). Hier 
bevinden zich kleine, maar onbekende natuurgebieden met veel oude bomen. Op het 
natuurgebied van Veldwijk ook oude (toegankelijke) begraafplaatsen. Interessant 
welke vogels daar zo voorkomen! 
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Zondag 8 mei 2016 
Vlinderexcursie Kievitslanden 
Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk; Start: 13.30 uur parkeerplaats 
Karekietweg/Kievitslandenpad 
Onder begeleiding van Lydia Berghuis gaan we naar ‘de overkant van het water’. 
Hier liggen de vooral vanwege de vogels vermaarde Kievitslanden. Het gebied - 
sinds enkele jaren in bezit en beheer bij Natuurmonumenten - herbergt echter ook 
een rijk insectenleven. In dit jaargetijde hopen we er bijvoorbeeld het tot de 
witjesfamilie behorende Oranjetipje aan te treffen. De excursie zal ongeveer om 
16.00 uur afgelopen zijn. 
 
Woensdag 11 mei 2016 
De Wandeling Rondehuiswandeling Boswachterij Nunspeet 
Vertrek Ermelo:13.15 uur, Harderwijk: 13.30 uur 
Start: 14.00 uur bij de parkeerplaats Ronde Huis, ongeveer 5 km 
Route per auto: A28 ri. Nunspeet, afslag 14 Nunspeet/Elspeet. Ga naar rechts, de 
Elspeterweg. Na 400 m linksaf de Van Petersom Ramringweg volgen die door het 
bos slingert. Na 800 m links het zwarte veldje (kampeerterrein). De weg vervolgen 
door het bos met links en rechts rododendronstruiken, je bent nu in het Zandenbos. 
Aan de linkerkant een open veld. Na 60 m rechts de parkeerplek Ronde Huis 
 
Zaterdag 14 mei 2016  

 
 
Fotowerkgroep Camera Natura Buiten fotograferen 
We gaan onder leiding van Paul Matlung naar het Mantingerveld in Drenthe. 
Het programma van deze dag en de vertrektijden worden nog bekendgemaakt via de 
website en de reminder. 
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Dinsdag 17 mei 2016 
Middagexcursie in de omgeving van Radio Kootwijk 
Vertrek 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur Harderwijk 
In de omgeving van Radio Kootwijk ligt een van de grootste actieve 
stuifzandgebieden van Europa. Soms vinden we op het stuifzand Struikheide. We 
spreken dan van stuifzandheide. Op de flanken van de stuwwallen vinden we heide 
op een iets leemrijkere bodem. Daar groeien naast Struikheide ook soorten als 
Stekelbrem, Kruipbrem, Liggende Vleugeltjesbloem en kunnen we uitkijken naar de 
zeer zeldzame Kleine Schorseneer. Opgeven voor zondagavond 15 mei bij Anne-
Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194 
 
Zaterdag 21 mei 2016 
Vogelexcursie Zuidlaardermeer en omgeving 
Vertrek: 08.45 uur Ermelo en 09.00 uur Harderwijk. 
Opgave voor vrijdag 20 mei  bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 
356291 
De afdeling Oost-Groningen bezoekt een aantal vogelrijke gebieden in de omgeving 
van het Zuidlaardermeer en wij zijn van harte welkom ons hierbij aan te sluiten. In het 
excursiegebied hebben de afgelopen jaren Witwang- en Witvleugelsterns, evenals 
onder andere Steltkluten en veel Geoorde Futen gebroed. Omdat de excursieleiders 
deze contreien als hun broekzak kennen, zullen we weinig missen van de hier 
voorkomende soorten. 
We zijn van plan om circa 16.00 uur de thuisreis te aanvaarden. 
 
Dinsdag 24 mei 2016 
Fotowerkgroep Camera Natura Bijeenkomst De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk 
Onderwerp is het bekijken van de foto’s die gemaakt zijn n.a.v. de opdracht:  “maak 
een serie van max. 5 foto’s die een onderling verband met elkaar hebben”. 
 
Donderdag 26 mei 2016 
Vlinderexcursie Zuigerplas bij Lelystad 
Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk. 
Opgave voor woensdag bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 
of Betty Dekker, ecdekker@solcon.nl, 0341 706030 
Tijdens de werkgroepavond werd de suggestie geopperd een bezoek te brengen aan 
de Zuigerplas bij Lelystad. Gezien de recreatiedruk in het weekend is besloten er een 
midweekse excursie van te maken. 
 
Zaterdag 28 mei 2016 
Excursie Vreugderijkerwaard en Scheller en Oldeneler Buitenwaard 
Vertrek: 08.45 uur Ermelo en 09.00 uur Harderwijk 
Opgave uiterlijk 14 mei bij Dick Dooijewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 
telefoon 0341-254538 
De afdeling Zwolle organiseert dit jaar de excursie voor leden van de afdelingen in 
het Gewest IJsselstreek. De excursie wordt gehouden in het uiterwaardengebied in 
de omgeving van Zwolle. Een wel heel ander excursiedoel dan de zeer geslaagde 
excursie van vorig jaar in de omgeving van het Kootwijkerzand, maar natuurlijk niet 
minder interessant en wel heel actueel met eveneens aandacht voor het fenomeen 
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“Ruimte voor de Rivier”. Een tijdige opgave is strikt noodzakelijk in verband met het 
regelen van voldoende excursieleiders die deze excursie met hun deskundigheid 
zullen begeleiden door de afdeling Zwolle. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichtende bijdrage voor deze 
excursie van de afdeling Zwolle elders in dit Linnaeusklokje. 
 
Zaterdag 28 mei 2016 
Regionale Landschapsbusexcursie 
Vertrek Harderwijk en Ermelo: 9.00 uur. Start: 9.30 uur Stadhuis, Kolkstraat Nijkerk 
Einde: 13.30 uur 
Dit jaar wordt voor de vijf samenwerkende natuurverenigingen door IVN Nijkerk een 
boeiende busexcursie verzorgd door de vier landschapstypen rondom Nijkerk. Alle 
leden en donateurs van onderstaande verenigingen zijn welkom: 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, IVN Nunspeet, KNNV Noordwest-Veluwe, 
Stichting  voor Natuur- en Milieubescherming Putten en IVN Nijkerk. 
Gidsen: Leendert de Boer en Arie van de Berg.  Er wordt een bezoek gebracht aan 
o.a. het gemaal hertog Reijnout (de koffie/thee met appelgebak is bij de prijs 
inbegrepen) waar naar vogels wordt gekeken, aan de Kruishaarse berg, de 
Oostereng en de landwinkel Maaneschijn bij Appel en de Appelse ringburgwal. 
Er wordt op vier punten uitgestapt om een speciaal landschapselement toe te lichten 
en gedurende de tocht krijgt u informatie over ontstaan en gebruik van de 
landschappen. 
 
POLDERLANDSCHAP 
Tussen de Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe ligt de Gelderse Vallei met in het 
noorden de Arkemheense zeepolder. Op 
de scheiding van zout en zoet vestigden 
de boeren zich op dekzandruggen, 
wierpen terpen op en woonden daar, 
voortdurend in strijd met de zee. In 1356 
kregen de boeren dijkrecht en ontstond na 
eeuwen het land Arkemheen zoals wij dat 
nu kennen: blokkavels op de zeeklei en slagen in het veengebied. De slingerende 
wegen en de bochtige sloten zijn overblijfselen van de stroomgeulen van de 
voormalige Zuiderzee. De polder is beschermd natuurgebied, ‘s zomers voor de 
weidevogels en ’s winters voor de zwanen en ganzen. 
 
KAMPENLANDSCHAP 
Dit landschap is ontstaan vanuit de ontginningen vanaf vroeg in de middeleeuwen. 
De waterhuishouding was moeilijk op deze arme zandgronden en de boeren 
vestigden zich op de hogere dekzandruggen en legden daar hun akkers aan. De 
lagere, natte gedeelten werden benut als weiland. Het wordt kampenlandschap 
genoemd naar de kleinschaligheid van de stukjes land, de kampen, natuurlijk 
vormgegeven akkers en weiden. De in het landschap ingebedde boerderijen met 
bomenpartijen, houtwallen en beekjes zijn oogstrelend. De heide werd intensief 
gebruikt als graasgebied voor de schaapskudden en als wingebied voor stalstrooisel. 
Dat had tot gevolg dat er zandverstuivingen ontstonden. Vanaf de 17e eeuw zijn er in 
deze streek verschillende landgoederen gevormd. 
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NIEUWE HEIDEONTGINNING 
De eeuwenoude ‘woeste gronden’, de heidevelden en de zandverstuivingen, zijn aan 
het begin van de twintigste eeuw ontgonnen; zandduinen werden geëgaliseerd en 
uitblazingen opgevuld, rechte wegen werden aangelegd. Dat is goed te zien bij de 
Deuverdenseweg, de Nieuwe Voorthuizerweg en de Schoenlapperweg. De rechte, 
vlakke en weinig vruchtbare kavels werden met kunstmest vruchtbaar gemaakt. 
Enkele stukjes van het oeroude landschap zijn bewaard gebleven, zoals de 
Kruishaarderberg, de Kruishaarse heide en de Appelse heide. 
 
SLAGENLANDSCHAP 
Het Grauwe Veen, zoals het moerassige heidegebied tussen Hoevelaken en 
Nijkerkerveen werd genoemd, is vanaf 1132 ontgonnen. Vanuit de hoger gelegen 
dekzandruggen, bijvoorbeeld de dorpsstraat in Hoevelaken en de Slichtenhorsterweg 
in Nijkerk, werden watergangen gegraven naar de zuidelijk gelegen Hoevelakense 
Beek en naar de noordelijk gelegen Laak. De ontginners kregen kavels, een ‘slag’, 
met een breedte van 50 tot 75 meter breed, de lengte in veelvouden. Na vererving 
werd een perceel in de lengte verdeeld door een sloot zodat de kavels steeds 
smaller werden. Langs de sloten werden elzen- en wilgensingels geplaatst. Op 
sommige plaatsen is een en ander nog duidelijk te zien. 
 
Aanmelding vooraf is gewenst: arie@piramidenijkerk.nl. Deelname € 5 p.p. wordt 
afgerekend in de bus. 
 
Woensdagavond 1 juni 2016 (eventueel 2 juni 2016) 
Nachtzwaluwexcursie Ermelose heide 
Vertrek per fiets om 23.00 uur vanaf de Schaapskooi bij de Drieërweg. In 2013 
hebben we de territoria van de nachtzwaluwen in kaart gebracht, dit is verwerkt in het 
verslag van dit heidegebied. We hebben dat jaar vrij veel te maken gehad met 
ongunstige weersomstandigheden. Het aantal territoria dat we hier toen aantroffen 
was 6 tot 9. Interessant is het om na te gaan of in 2016 een dergelijk aantal wordt 
waargenomen. Bij harde wind of regen heeft deze excursie geen zin en vervalt. De 
datum van 2 juni kan dan gebruikt worden. Op beide data is toestemming van de 
Gemeente Ermelo. 
 
Donderdag 2 juni 2016 
Vlinderexcursie ’s Heerenloo - Veldwijk 
Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.00 uur Harderwijk. Start: 13.15 uur parkeerplaats 
theehuis ’s Heerenloo, Slangenkamp 2-4 
Op verzoek van het bestuur hebben we in ons programma een bezoek aan het 
Gebiedenboekterrein ’s Heerenloo – Veldwijk opgenomen. We gaan hier vanmiddag 
op pad om zoveel mogelijk insecten te inventariseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

mailto:arie@piramidenijkerk.nl


 

Vrijdag 3 juni 2016 

 
 
Nationale Nachtvlindernacht ’s Heerenloo 
Start inventarisatie: 22.00 uur; verzamelpunt parkeerplaats theehuis ’s Heerenloo, 
Slangenkamp 2-4 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Nationale Nachtvlindernacht. In heel 
Nederland worden deze nacht de nachtvlinders geïnventariseerd om zo een goed 
beeld te krijgen van de verspreiding en het voorkomen van de soorten in de 
verschillende natuurgebieden of juist aan de rand van stedelijke bebouwing. We 
gaan het dit keer proberen op het terrein waar de KNNV dit jaar inventariseert in het 
kader van het Gebiedenboek en zijn zoals altijd benieuwd wat we aantreffen, zowel 
op het witte doek, als op de bomen die met een licht alcoholisch stroopmengsel 
worden ingesmeerd. Martin Scheper staat ons met zijn kennis en expertise weer bij 
en zorgt voor de nodige apparatuur, waarvoor we hem bij dezen alvast heel hartelijk 
bedanken. De coördinatie is in handen van Betty Dekker en Harm Werners. De 
inventarisatie zal naar verwachting tot 01.00 uur duren, maar het staat 
belangstellenden vrij om te komen en te gaan. Houd voor de weersomstandigheden 
het Gastenboek in de gaten. 
 
Woensdag 8 juni 2016 
De Wandeling Liesbergwandeling Stakenberg 
Vertrek Ermelo en Harderwijk: 13.30 uur 
Start: 14.00 uur vanaf de grote parkeerplaats bij de speelweide Stakenberg, 
ongeveer 5 km 
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Zaterdag 11 juni 2016 
Inventarisatiedag Veldwijk, ‘s Heerenloo en Groot Emaus in Ermelo 

Evenals de afgelopen jaren organiseren wij 
ook dit jaar een KNNV inventarisatiedag. 
Zo'n inventarisatiedag is een prima 
gelegenheid om met elkaar het gebied te 
doorkruisen en alle waargenomen soorten 
zoveel mogelijk in kaart te brengen. Voor 
dit jaar zijn de genoemde zorgterreinen in 
Ermelo gekozen. Zie de informatie elders in 
dit blad. 
Leuk natuurlijk voor een bezoek op een 
vrije avond of in het weekeinde, maar zeker 
ook om met elkaar een gezellige en 
leerzame inventarisatiedag te beleven. De 
ervaring van de afgelopen jaren heeft ons 
geleerd dat er voor iedereen wel wat te 
beleven valt op zo’n dag. Het programma 
wordt nog verder uitgewerkt, maar op 11 
juni kan in ieder geval van s' morgens 
vroeg tot s' avonds laat worden 
deelgenomen aan excursies. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan verschillende 
soortgroepen: vogels, planten, vlinders, 

insecten, libellen en ‘s avonds aan vleermuizen en nachtvlinders. 
In de Reminder van mei en juni zullen wij de locatie en het complete programma 
bekendmaken. Als de weersomstandigheden op 11 juni slecht zijn, is 20 augustus de 
reservedatum. 
Werkgroep Natuurgegevens: Peter Pfaff, Jan Willem Jonker, Lex Groenewold, Dick 
Dooyewaard 
 
Fotowerkgroep Camera Natura 
Voor de fotowerkgroep is dit een extra buitenactiviteit. We doen mee aan de 
inventarisatiedag op Veldwijk/ ‘s Heerenloo. Het is de bedoeling om macrofoto’s te 
maken van insecten en mogelijk van zweefvliegen. Via de algemene uitnodiging  
worden het programma en de tijden bekengemaakt. 
 
Woensdag 15 juni 2016 
Avondexcursie Harderbroek, Zeewolde 
Vertrek 19.00 uur Ermelo en 19.15 uur Harderwijk 
Meestal bezoeken we het Harderbroek bij Zeewolde voor vogels. De route naar de 
vogelhut gaat echter door een prachtig stukje bos en over drassige weilanden met 
orchideeën. Deze avond maken we een combinatie van vogels en planten. In het 
Harderbroek broeden vele bijzondere vogels, in 2015 zelfs de Steltkluut. We maken 
kans op Blauwborst en Roerdomp en diverse soorten rietvogels. Wat de plantengroei 
betreft laten we ons verrassen, maar Echte Koekoeksbloem en Rietorchis kunnen we 
verwachten. De route is ongeveer 3 km en het pad kan drassig zijn. Informatie bij  
Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194. Houd ook 
het gastenboek in de gaten. 
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Zaterdag 18 juni 2016 

 
Fotowerkgroep Camera Natura Buiten fotograferen 
We gaan onder leiding van 2 van onze leden naar de Regge om o.a.waterjuffers te 
fotograferen. De vertrektijden worden nog bekendgemaakt via de website en de 
Reminder. Mocht het fotograferen niet doorgaan i.v.m. slechte 
weersomstandigheden, dan wordt dit op het gastenboek gezet. 
 
Zaterdag 25 juni 2016 
Dagexcursie Westbroekse Zodden en Oostelijke polder van Tienhoven 
Vertrek 8.30 uur Ermelo en 8.45 uur Harderwijk 
De wandeling gaat over het Bert Bospad, genoemd naar een voormalige boswachter, 
die zich sterk heeft gemaakt voor de openstelling van dit prachtige natuurgebied. Via 
moerasbos, komen we bij trilvenen, een tussenstadium in de ontwikkeling van water 
naar land. In dit stuk kunnen we tal van water- en moerasplanten tegenkomen zoals 
Moeraskartelblad en Waterdrieblad. Via het Tienhovens kanaal, wat nooit echt 
gebruikt is, met Gele Plomp gaan we langs weidevogelgebieden met o.a. Grutto, 
Tureluur en snip richting Tienhoven. Hier is een karakteristiek cafe ’t Olde Regthuys’ . 
Dan langs karakteristieke boerderijen en via Oud-Maarsseveen, langs 
natuurreservaat De Molenpolder terug naar Westbroek. De route is 12 km lang en in 
een rustig tempo met pauzes zijn we rond 16.00 uur weer bij de auto’s. Let op, de 
paden kunnen drassig zijn. Opgeven voor donderdagavond  23 juni bij Anne-Marie 
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194 
 
Zaterdag 2 juli 2016 
Purperreigerexcursie in het Zouwegebied 
Vertrek: Ermelo 7.45 uur en Harderwijk 8.00 uur 
Vorig jaar is deze excursie vervallen vanwege het te mooie weer! Temperaturen 
>30o. Het is een vrij zware wandeling van ongeveer 10 km die start in Meerkerk in (of 
bij) restaurant Het Kleine Brughuis, Dorpsplein 2. Het grootste aantal broedende 
purperreigers van Nederland bevindt zich in het gebied van de Zouweboezem tussen 
Meerkerk en Ameide. Ook zijn in deze omgeving in de zomer veel rietvogels te horen 
en te zien. Enkele jaren geleden is een speciale wandelroute hiervoor aangelegd. Bij 
harde wind of regen (of hitte) gaat deze excursie niet door. Opgave uiterlijk 30 juni bij 
Hans Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 
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Zaterdag 9 juli 2016 
Dagexcursie Bennekomse Meent en De Groene Grens 
Vertrek 7.45 uur Ermelo en 8.00 uur Harderwijk 
Ooit bestond de hele Gelderse Vallei, gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe, uit adembenemend mooie blauwgraslanden. Hier is maar weinig meer van 
over, op een paar stukjes na. Op deze blauwgraslanden, zoals De Bennekomse 
Meent en Allemanskamp, is Staatsbosbeheer dan ook zeer zuinig. Alleen onder 
begeleiding van een boswachter zijn deze toegankelijk en de groep mag niet groter 
zijn dan 12 personen. Onder leiding van Frank Klinge gaan wij deze parels met een 
rijke vegetatie, waaronder Blauwe Zegge, Vlozegge, Klokjesgentiaan en diverse 
soorten orchideeën, bekijken. ’s Middags nemen wij een kijkje in het 
natuurontwikkelingsgebied ‘De Groene Grens’. Dit gebied vormt een natuurlijke 
buffer tussen Veenendaal en Ede en wordt ons door Frank Klinge zeer aanbevolen. 
Hier zou zelfs weer Vetblad voorkomen. Opgeven liefst voor woensdagavond 6 juli bij 
Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194 
 
Dinsdag 12 juli 2016 
Middagexcursie ’s Heerenloo en Veldwijk 
Vertrek 13.30 uur taxiplaats bij station Ermelo 
Dit jaar heeft het bestuur als inventarisatiegebied voor Veldwijk en ’s Heerenloo 
gekozen. We beginnen op Veldwijk bij het station en lopen al kijkend naar flora en 
ook een beetje fauna naar het theehuis op ’s Heerenloo en via een andere route over 
deze terreinen weer terug naar Station Ermelo. Informatie bij Anne-Marie Fondse, 
jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194. Houd ook het gastenboek op 
de website van de afdeling www.knnv.nl/noordwestveluwe in de gaten. 
 
Zaterdag 23 juli 2016  
Vlinderexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen 
Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk 
Opgave voor vrijdag 22 juli  bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341  

 
356291 of Betty Dekker, ecdekker@solcon.nl, 0341 706030 
Het is alweer enige tijd geleden dat we onze voetsporen achterlieten in een 
duingebied. Onze doelsoort is dit keer de zeldzame Keizersmantel, die zich in dit 
gebied enkele jaren achtereen heeft voortgeplant. Het terrein is niet alleen bekend 
als ideaal vlindergebied, maar de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege het grote 
aantal Damherten dat hier verblijft. 
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Vrijdag 29 juli 2016 
Nachtvlinderinventarisatie erf boerderij De Veldkamp in Horst 
Start: 22.00 uur boerderij De Veldkamp, Zeeweg 117, Ermelo 
Deze keer willen we ons geluk beproeven in het landelijk gebied van Ermelo. Onze 
Werkgroep Landschapsbeheer verrichtte in 2015 snoeiwerkzaamheden aan een 
houtwal op dit terrein. 
Denk aan een zaklamp en houd het Gastenboek in de gaten. 
De inventarisatie zal zeker 3 uur in beslag nemen, maar iedereen vrij is om eerder te 
vertrekken. 
De nachtvlinderinventarisatie wordt georganiseerd door Betty Dekker en Harm 
Werners. 
 
Zaterdag 6 augustus 2016  
Vlinderexcursie Junner Koeland 
Vertrek: 9.00 uur Ermelo en 9.15 uur Harderwijk 
Opgave voor vrijdag 5 augustus bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 
356291 of Betty Dekker, ecdekker@solcon.nl, 0341 706030 
Het Junner Koeland is een mooi bewaard gebleven restant van een vroegere 
afgesneden rivierarm in het Vechtdal. Rivierduintjes, kronkelwaarden en de 
begraasde gedeeltes hebben 
ieder een eigen specifieke 
flora. Bijzonder mooi zijn de 
stroomdalplanten (onder meer 
Wilde Tijm) die op de 
nestbulten van de Gele 
Weidemier voorkomen. 
Het gebied is rijk aan vlinders 
en libellen. Onze aandacht 
gaat specifiek uit naar een lid 
van de Dikkopjesfamilie, de 
Kommavlinder. 
 
Zaterdag 13 augustus 2016 
Middagexcursie Leemputten bij Staverden 
Vertrek 13.30 uur vanaf het hek en parkeerplaats bij de Leemputten. Dit hek is te 
vinden door via de rotonde aan de N302 (Flevoweg) richting Staverden te rijden. Na 
enkele honderden meters bevinden het hek en de parkeerplaats zich aan de 
rechterkant. De Leemputten bij Staverden hoeft voor velen van ons geen nadere 
toelichting. Meestal bezoeken we het gebied in juni. Nu willen we in augustus de 
Klokjesgentiaan zien bloeien en misschien vinden we zelfs wel eitjes van het 
Gentiaanblauwtje of zien we het vlindertje zelf. We zijn blij dat de gemeente Ermelo 
ook dit jaar weer toestemming heeft gegeven om dit bijzondere gebied te bezoeken. 
Omdat het gebied zeer kwetsbaar is, mogen we met maximaal 20 personen het 
gebied bezoeken en zijn we aan strikte regels gebonden. De kosten voor deze 
excursie bedragen € 2,50 per persoon. Opgeven bij Anne-Marie Fondse, 
jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194 
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Zaterdag 20 augustus 2016 

 
 
Sprinkhanenexcursie hei Hoef (Putten), Bondte vos (Zwartebroek) en eventueel De 
Holk (Nijkerk) 
Vertrek: 9.30 uur Harderwijk en 9.45 uur Ermelo. Start: 10.00 uur schaapskooi 
(Rustpunt) Natuurmonumenten aan de Hogesteeg, Putten 
Henk van de Burg maakt ons wegwijs in de wereld van de sprinkhanen. We richten 
ons met name op een aantal Rode Lijstsoorten als het Zoemertje, Zompsprinkhaan 
en Moerassprinkhaan. We gaan daarvoor naar een paar heideterreintjes in Putten 
(hei Hoef), een nat natuurgebied de Bondte vos bij Zwartebroek en als de tijd het 
toelaat het waterwingebied De Holk bij Nijkerk. Voorafgaand aan de excursie houdt 
Henk een korte inleiding over sprinkhanen. 
 
 

18 



 

Zaterdag 3 september 2016 
Dagexcursie Voorland Stichtse brug en Groeve Oostermeent bij Blaricum 
Vertrek 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 
Het Voorland Stichtse Brug bij Huizen is een pareltje voor wat betreft plantengroei. 
Hier groeien planten die we voornamelijk kennen van natte duinvalleien. In 
september vinden we hier volop Parnassia en de Herfstbitterling. Deze laatste hoort 
tot de Gentiaanfamilie. ’s Middags bezoeken we de Groeve Oostermeent. Dit is een 
oude Leemgroeve bij Blaricum, die nog niet zo lang voor publiek is opengesteld. Ook 
hier bijzondere plantensoorten, zoals Pilvaren, Vlottende Bies, Grote Wolfsklauw en 
volop Klokjesgentiaan. Opgeven voor donderdag 1 september bij Anne-Marie 
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194 
 
Woensdag 14 september 2016 
De Wandeling Tijdkijkerpad Stakenberg 
Vertrek Ermelo en Harderwijk: 13.30 uur 
Start: 14.00 uur vanaf de grote parkeerplaats bij de speelweide Stakenberg, 
ongeveer 6 km 
 
Zaterdag 17 september 2016 
Paddenstoelenexcursie 
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo 
De excursie gaat deze keer naar één van de terreinen van Natuurmonumenten in de 
regio. Op dit moment is de locatie nog niet zeker, die is nog afhankelijk van 
toestemming van Natuurmonumenten. De locatie wordt bekendgemaakt op de 
website en in de reminder van september.De excursie start om 13.30 uur en duurt tot 
ongeveer 16.00 uur Deze paddenstoelenwandeling wordt geleid door Annemarie 
Kooistra.Let op! Deelnemers zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen 
meerijden, worden verzocht dit van te voren door te geven aan 
dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538.Kijk bij slecht weer de dag ervoor op 
het Gastenboek of de excursie doorgaat. 
 
Dinsdag 20 september 2016 
Presentatie “Rondom het IJsselmeer” deel 2 door Gerard Plat 
Aanvang 20.00 uur in het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo 
Nadat Gerard ons in maart heeft verteld over zijn belevenissen en ontmoetingen 
tijdens zijn lange-afstandswandeling langs het Zuiderzeepad deel 1, gaan we nu 
verder waar we gebleven zijn. We hebben al kennisgemaakt met het stuk Enkhuizen 
tot aan de IJsseldelta en Kampen en zijn benieuwd naar het vervolg. We gaan met 
Gerard vanuit Kampen op pad naar het Hogeland van Vollenhove, de 
moerasgebieden van N.W. Overijssel en Z.O. Friesland. Via het zogenaamde lage 
midden van Friesland komen we bij Lemmer weer aan het IJsselmeer. Via Sloten en 
Balk bereiken we de kliffen van Gaasterland. Het laatste stuk loopt vanaf het 
beruchte Roode Klif naar Stavoren. Hier brengt de boot ons weer in Enkhuizen en is 
de wandeling voltooid. Gerard vertelt in zijn presentatie over de cultuurhistorische 
aspecten, zoals bijvoorbeeld de havezaten bij Vollenhove en de rietteelt in de 
Weerribben. Maar ook voor de natuur, zoals de weidevogels, stinzenflora en 
geologische elementen is aandacht. De avond is voor KNNV-leden, maar ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie bij Anne-Marie Fondse, 
jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194. 
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Zaterdag 24 september 2016 
Zeevogelexcursie op Wieringen 
Vertrek: Ermelo 8.45 uur en Harderwijk 9.00 uur 
We parkeren in Den Oever bij de vissershaven en lopen langs de haven en de 
havendam. Aan het eind hiervan is een vogelscherm en goed zicht over wadden en 
een klein kweldergebied. We kijken dan verder vanaf de waddendijk bij Vatrop, 
Hippolytushoef en Westerland (camping) over het Balgzand. Sinds een paar jaar is 
er ook een vogelhut aan het eind van de Amsteldijk, buiten Wieringen. Hier kunnen 
we de excursie beëindigen. Bij slecht weer vervalt deze excursie. Opgave uiterlijk 
donderdag 22 september bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341-557276 
 
Zondag 2 oktober 2016 
Middagexcursie Natuurpark Lelystad 
Vertrek Ermelo 13.15 uur en Harderwijk 13.30 uur 
Tijdens deze excursie zullen we stilstaan bij de vele bomen en struiken die 
Natuurpark Lelystad rijk is. Deze struiken zijn, in dit natuurlijk ogende park met veel 
water, aangeplant om vogels en dieren van voedsel te voorzien. In totaal  komen er 
wel 68 verschillende soorten bomen en struiken voor, die juist in de herfst getooid 
zijn met mooi gekleurd blad, bessen, noten en zaden. Hier komen wellicht weer 
vogels op af. Kortom alle reden om hier eens te kijken wat er te ontdekken valt. 
Daarnaast leven in het park bedreigde diersoorten zoals Wisent, Przewalskipaard, 
Otter, Bever en Pater-Davidshert. Maar ook algemenere soorten als Wild Zwijn, 
Edelhert en Ooievaar kun je er aantreffen. Informatie bij Anne-Marie Fondse, 
jmfondse@gmail.com, 0341-557276 of 06-12049194. Houd ook het gastenboek op 
de website van de afdeling www.knnv.nl/noordwestveluwe in de gaten.  
 

Noot van de redactie: 
Bij verschillende excursies is niet opgegeven wie de excursieleider is. Wij verzoeken 
de organisatoren hier in de toekomst aandacht aan te besteden. 
 

 

WERKGROEPEN 
 
Vlinderwerkgroep 
We staan verwachtingsvol in de startblokken voor het nieuwe seizoen. De te 
bezoeken gebieden, die op het programma staan, bieden perspectief voor veel 
interessante waarnemingen. Dichtbij huis hebben we het oog laten vallen op de 
Kievitslanden, Horst en Veldwijk-’s Heerenloo. Elders in den lande staan de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, het Junner Koeland, het Kievitsveld en de 
Zuigerplas op de nominatie voor een bezoek. Alle reden om de excursiedata vast in 
uw agenda te noteren. Zoals altijd hopen we dat de weergoden ons gunstig gezind 
zijn. 
 Betty Dekker en Harm Werners 
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Klokjesgentiaan met eitjes van Gentiaanblauwtje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echt Duizendguldenkruid 

 
Foto’s: Ada en Chris Herzog. Zie het artikel “De Gentiaanfamilie” op pagina 39. 
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Witte Huismus                                  foto: Harm Werners 

Zie het artikel “De Opmerker” op pagina 29. 
 

 
Spitsmuis                                                foto: Harm Werners 

Zie artikel “Spitsuur in de tuin” op pagina 30. 
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 Keizersmantel                foto: Harm Werners 

     Zie Vlinderexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen op pagina 16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Kommavlinder                               foto: Harm Werners 

    Zie Vlinderexcursie Junner Koeland op pagina 17. 
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IJshaar                 foto: Dick van Schaik 

Zie artikel “IJshaar” op pagina 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        Blauwaap           foto: Nico de Jong 

       Zie artikel “Omen est nomen” op pagina 41. 
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De Wandeling 
Na een evaluatie met 2 bestuursleden in december 2015 is besloten De Wandeling  
voortaan op woensdagmiddag te plannen. Zondagmiddag worden nl. al door andere 
organisaties wandelingen georganiseerd rond 14.00 uur. 
Hieronder ziet u een lijst van reeds gelopen wandelingen t/m februari 2016. 
15-04-2015 Leuvenumse bos gele-paaltjeswandeling 8 deelnemers 
17-05-2015 Drie door bos, over heide en naar de schaapskooi 6 deelnemers 
17-06-2015 Oldenaller klompenpad zuidoostelijk deel 15 deelnemers 
15-07-2015 Omgeving Groevenbeekse heide 6 deelnemers 
16-08-2015 Stakenberg afgelast vanwege zeer slecht weer 
16-09-2015 Stakenberg afgelast vanwege slecht weer 
15-11-2015 Staverden gele en blauwe route 7 deelnemers 
09-12-2015 Peppelerboomwandeling 19 deelnemers 
10-02-2016 Papwandeling Hulshorst gele route 10 deelnemers 
Vanaf maart 2016 zijn de volgende wandelingen gepland: 
09-03-2016 Oldenaller deel klompenpad in andere richting 
13-04-2016 Speulderbos reuzeninsectenwandeling 
11-05-2016 Rondehuiswandeling in boswachterij Nunspeet 
08-06-2016 Liesbergwandeling Stakenberg 
14-09-2016 Tijdkijkerpad Stakenberg 
Wij hopen op een grotere deelname. 
 Anne en Marian 
 
Fotowerkgroep Camera Natura 
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Onze werkgroep is ook in 2016 weer lekker bezig, in zeer korte tijd hebben we er 6  
nieuwe leden bij gekregen en daar zijn we erg blij mee. 
We gaan elke tweede zaterdag van de maand naar buiten en proberen daar mooie 
opnames te maken. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en dat is dan ook het 
fijne van het samen doen. 
De 4e dinsdagavond van de maand komen we bij elkaar in wijkcentrum "de Roef"in 
Harderwijk, de onderwerpen zijn heel gevarieerd en er is voor elk wat wils. 
In januari hebben we ruimte gemaakt om iets van elkaar te leren over het bewerken 
van foto's, in februari zijn de zwart/wit-foto's aan de beurt. 
Het is telkens weer een uitdaging om je grenzen (en lenzen) te verleggen. 
Wil je eens bij ons komen kijken dan bent je van harte welkom en voor informatie kun 
je aankloppen bij: 
 Steef Klaassen 06-25214808 
 Ria Thijs 06-27170437 
 
 

 
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 de afgelopen periode. 
Over een aantal punten uit vorige Linnaeusklokjes zijn geen verdere ontwikkelingen 
te melden. Het betreft het ingestelde beroep bij de Raad van State inzake de 
uitbreiding hotel Van der Valk Harderwijk (de zittingsdatum is inmiddels vastgesteld 
op 21 april 2016), een voorgenomen uitbreiding van restaurant “De Muur” in Putten, 
de nestvoorzieningen voor zwaluwen in het Waterfront Harderwijk, de oplevering van 
het zandwinningproject bij Elburg (Kom van Admiraal van Kinsbergen), 
reclamemasten in Harderwijk, windmolens in Harderwijk, de ontwikkelingen rond 
Strand Horst in relatie tot het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en het 
laagvliegen van militaire helikopters boven de Veluwerandmeren (klacht Europese 
Commissie). 
 
Randmeren 
Verdiepingen Wolderwijd en Veluwemeer 
Bij uitspraak van de Raad van State van 11 maart 2015 werd de 
Natuurbeschermingswetvergunning voor de geplande verdiepingen in het Wolderwijd 
geschorst en werd de verleende vergunning voor de geplande 
Veluwemeerverdiepingen vernietigd. 
In reactie op die uitspraak nam de Provincie Flevoland op 9 december 2015 een 
nieuwe beslissing op ons bezwaar inzake de verdiepingen van het Wolderwijd. Onze 
bezwaren werden in deze nieuwe beslissing, zoals verwacht, opnieuw ongegrond 
verklaard. Ten aanzien van de door de Raad van State vernietigde vergunning 
verdiepingen in het Veluwemeer werd op 9 december 2015 een nieuwe vergunning 
verleend. Aan deze nieuwe beslissingen om te mogen verdiepen, lag een uitvoerig  
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ecologisch onderzoek ten grondslag. Een gerenommeerd onderzoeker concludeerde 
dat de draagkracht van de Veluwerandmeren voor in het bijzonder Tafeleend en 
Brilduiker door de geplande verdiepingen niet negatief beïnvloed zal worden. Uit zijn 
onderzoek blijkt namelijk dat de op dit moment achterblijvende aantallen met name 
verklaard kunnen worden door het zogenoemde wegzuigeffect van een verbeterde 
voedselsituatie elders in het IJsselmeergebied. Daarnaast bleek dat de 
voedselsituatie voor overwinterende watervogels en in het bijzonder Tafeleend en 
Brilduiker, van de Veluwerandmeren op orde is. In het vorige Linnaeusklokje hebben 
we uitvoerig over de conclusies van het rapport bericht. 
Gebaseerd op deze conclusies zien zowel Vogelbescherming Nederland als onze 
verenigingen geen juridisch houdbare bezwaren meer tegen de verdiepingen en de 
daarvoor benodigde vergunningverlening  door de Provincie Flevoland.  
 
Aanpassing waterpeil IJsselmeergebied waaronder Veluwerandmeren 
In de bij de Provincie Flevoland ingediende zienswijze naar aanleiding van 
eerdergenoemd rapport is tevens aandacht gevraagd voor de effecten voor Kleine 
Zwanen en duikeenden van het  toekomstige peilbesluit (2021)  voor het 
IJsselmeergebied. Dit peilbesluit is ook van toepassing op de Veluwerandmeren. In 
het vorige Linnaeusklokje werd over de ingediende zienswijze naar aanleiding van de 
voorgenomen wijziging al bericht.  
Door de Provincie werd geantwoord dat volgens de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Peilbesluit IJsselmeergebied van september 2015 het huidige peil in de 
Veluwerandmeren gehandhaafd blijft. In de toekomst zal door Rijkswaterstaat een 
zelfstandige Milieueffectrapportage en Passende Beoordeling worden opgesteld.   
 
Droompark Bad Hoophuizen  
 
In aansluiting op de eerdere berichtgeving betreffende Droompark Bad Hoophuizen 
werd van de gemeente Nunspeet op 24 november het hierin genoemde concept-
besluit ontvangen als reactie op onze brieven van 31 maart en 7 juli jl. Het ging in het 
bijzonder om: 

-het herplaatsen van de landbouwsluis wegens toenemend sluipverkeer op de 
Munnekensteeg; 
-het strijdig met de bestemming als parkeerterrein gebruiken van een 
aangrenzend weidegebied; 
-het strijdig met de 
recreatiebestemming 
gebruiken als opslagterrein 
van een aangrenzend 
gebied; 
-het versterken van de 
groenstructuur van 
Droompark als inpassing in 
het omliggende landschap. 

In de reactie van 18 januari 2016 
op het concept-besluit, hebben 
wij de gemeente Nunspeet laten 
weten in deze fase geen 
behoefte te hebben aan directe  
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gesprekken met een vertegenwoordiging van Droompark. Immers, aan de orde is 
slechts de handhaving van bestemmingsplannen en dat is puur en alleen de 
verantwoordelijkheid van de gemeente zelf.  
Voor wat betreft het herplaatsen van de landbouwsluis om het toenemend 
gemotoriseerd sluipverkeer over de Munnekensteeg te weren, hebben wij de 
gemeente Nunspeet bovendien laten weten het besluit tot het niet herplaatsen van 
de landbouwsluis ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente dit wel te doen, 
onvoldoende gemotiveerd te vinden. De aanwezigheid van de landbouwsluis vanaf 
medio 2006 tot de verwijdering bij aanvang van de ontwikkeling van Droompark Bad 
Hoophuizen in 2013 heeft immers niet tot problemen geleid.  
Ten aanzien van de strijdige situaties met het bestemmingsplan Buitengebied, die 
overigens door de gemeente Nunspeet in het concept-besluit worden erkend, 
hebben wij verzocht tot handhaving van de vigerende bestemming over te gaan en 
ons aan te geven op welke termijn hiertoe wordt overgegaan. Daarbij hebben wij de 
gemeente verzocht om Droompark Bad Hoophuizen te verzoeken om het volgens 
het bestemmingsplan aangeduide recreatieterrein dat buiten Droompark ligt voor 
aanvang van komend seizoen alsnog mede als overloop-parkeervoorziening in te 
richten. De bestemmingplanregels voor wat betreft de recreatiebestemming van dit 
veld, zoals verwoord in eerdergenoemd concept-besluit, verzetten zich hiertegen 
niet. Een robuuste singel die geparkeerde voertuigen aan het oog onttrekt, is daar  
bovendien al aanwezig. Overigens verwijst Droompark op het te beperkte 
parkeerterrein van voormalig Bad Hoophuizen voor het parkeren ook zelf naar dit 
terrein, hoewel dit vanwege het gebruik als opslagterrein van onder andere 
bouwafval onmogelijk is gemaakt.  
De reactie van onze verenigingen op het concept-besluit van Burgemeester en 
wethouders van Nunspeet is mede namens Natuurmonumenten Beheereenheid 
Noordwest-Veluwe verzonden. 
 
 Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep 
 Tjalling van der Meer 
 
 
Groene longen op je rug 
De Stichting Innovatieve Glastuinbouw vroeg jonge ontwerpers een draagbaar 
luchtzuiveringssysteem te ontwerpen dat gebruik maakt van planten en er ook nog 
aantrekkelijk uitziet. 
Het resultaat werd een rugzak, de Plant Bag genaamd, ontworpen door studenten 
aan de TU Delft. In de rugzak zitten planten die de lucht zuiveren. Een ventilator 
zuigt vieze lucht naar binnen, die door de wortels en de potgrond gezuiverd wordt. 
De drager bevestigt met die rugzak een setje groene longen op zijn rug. Dat zouden 
bijvoorbeeld de wortels van de Aloe vera kunnen zijn. De vraag is hoe effectief dit 
ontwerp is, maar leuk is het wel. 
In Amsterdam worden in de strijd tegen fijnstof als proef Green Junkies ingezet om 
de hoeveelheid fijnstof rond de A10 te verminderen. Green junkies zijn speciaal 
gekweekte kamperfoeliesoorten  die extra harig zijn zodat kleine stofdeeltjes in de 
takken van de klimmer blijven hangen. www.ams-institute.org. 
 Ellen Smal 
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DE    OPMERKER 
 
Leucistische huismus 
Toen mij ter ore kwam, dat in de tuin bij één van onze leden een gedeeltelijk witte 
huismus rond hipte, wilde ik die best eens met eigen ogen zien. Een afspraak was 
snel gemaakt en ik kreeg alle gelegenheid deze bijzondere verschijning te 
bewonderen. Een apart gezicht zo'n licht getint exemplaar tussen z'n normaal 
gekleurde soortgenootjes. Mijn eerste idee was met een albino vogel van doen te 
hebben, maar dan zouden de oogjes rood moeten zijn en dat was bij deze vogel 
duidelijk niet het geval. Deze kleurafwijking, waarbij sprake is van (in dit geval 
gedeeltelijke) vermindering van alle types huidpigment wordt leucisme genoemd.  

Harm Werners 

 
 

 
 

Witte Huismus                         foto’s: Harm Werners
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Spitsuur in de tuin 
Genietend van een aangenaam lentezonnetje zit ik aan het eind van de middag in de 
voortuin. Er heerst een serene rust, sfeervol ondersteund door het korte riedeltje van 
een Zwartkop (Sylvia atricapilla). In ‘Het Vogelboekje’ (4e druk, 1944) van Dr. Jac. P. 
Thijsse wordt de zang van deze in aantal toenemende broedvogel (zie: ‘De opmars 
van de Zwartkop’ in Natura 2010-2) als volgt omschreven: “haastig, halfluid geprevel, 
gevolgd door een strofe, die bestaat uit een aantal (12-30) luide, klokjesheldere, volle 
tonen, die zeer rustig en rein worden voorgedragen”. 
Enkele Koolwitjes dwarrelen rond de aanlokkelijke paars bloeiende Judaspenning. 
Niets wijst erop dat het spitsuur is aangebroken… Een dor klimopblaadje onder de 
Maagdenpalm beweegt lichtjes. Geroerd door een vlaagje wind? Vlak daarop neem 
ik een lichte trilling waar van de blaadjes. Nee, dit is niet de wind, maar iets anders. 
Er houdt zich een beestje schuil. Mijn aandacht is nu volledig gericht op de plek waar 
de laatste beweging zichtbaar was. De subtiele beroering verplaatst zich langzaam 
en is daardoor goed te volgen. Wellicht een voedsel zoekend tuinvogeltje, dat zich 
via de beplanting aan het zicht onttrekt. Zonder nog zijn identiteit te hebben 

prijsgegeven, 
verplaatst de 
veroorzaker 
zich naar het 
speenkruidge
deelte. Een 
vogeltje zou 
zich niet zo 
lang 
onzichtbaar 
kunnen 
houden in 
deze lage 
begroeiing 
en een 
hommel zou 
zich meer 
erboven dan 
eronder 

begeven. Dan vang ik plotseling een glimp op van een bruin lichaampje. Geen vin 
durf ik meer te verroeren. Wat niet zo moeilijk is omdat ik niet over vinnen beschik. 
Misschien mijn verre voorouders. Want als het klopt dat vissen de eerste dieren 
waren die vanuit het water het land veroverd hebben, stammen eigenlijk alle 
landdieren van ze af, maar dit terzijde. 
Ik voel dat de oplossing van het tuinmysterie nabij is. Als een spits snuitje zich buiten 
de veilige beschutting van de speenkruidblaadjes waagt, valt het spreekwoordelijke 
kwartje: een scharrelend muisje is verantwoordelijk voor dit geheimzinnige gedoe. En 
het spitse snuitje verraadt dat het een spitsmuis is. Het diertje geeft zich steeds meer 
bloot en steekt zonder zich van nieuwsgierige blikken bewust te zijn een kaal 
zandplekje over. Aan de rand van een nieuw veldje Speenkruid laat het zich 
uitgebreid verwennen door de behaaglijke zonnestralen. Een lekker warm lichaampje 
scheelt weer energie. Geboeid blijf ik toekijken.  
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Het muisje neemt alle tijd en wisselt het zoeken naar voedsel af met een zonnebad. 
Het is alsof ik naar een natuurdocumentaire zit te kijken. 
Mijn tuingenoot besluit terug te keren naar het punt waar ik voor het eerst de 
beweging zag die mij op hem opmerkzaam maakte en verdwijnt schielijk in de 
verhullende groene maagdenpalmstruikjes. Tot mijn verrassing loopt het beestje 
echter even later doodgemoedereerd over een smal paadje richting de tuin van de 
buren. Einde van een intrigerende natuurbeleving. Het enige wat ontbreekt is de 
aftiteling bij de live beelden.   
Uiteraard wil ik weten welke soort spitsmuis mijn tuin als habitat heeft gekozen. Na 
wat speurwerk in natuurboeken en Google kom ik tot de conclusie dat het een 
Huisspitsmuis (Crocidura russula) moet zijn. Op basis van de omschrijving van de 
kenmerken van de andere in Nederland voorkomende spitsmuizen kunnen andere 
soorten als Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, Veldspitsmuis en Waterspitsmuis 
uitgesloten worden. Er wordt in de literatuur meestal nadrukkelijk op gewezen dat 
spitsmuizen insecteneters zijn, al versmaden ze ook een regenwormpje niet. 
Derhalve anders dan de naam doet vermoeden net als vleermuizen geen verwanten 
van de tot de knaagdieren behorende muizenfamilie. Om het bemachtigen van hun 
prooien te vergemakkelijken, beschikken spitsmuizen over gevoelige tastharen. 
Spitsmuisjes in de tuin verraden vaak hun aanwezigheid door schrille pieptoontjes. 
Waarschijnlijk is dit geluid niet voor onze oren of die van mogelijke belagers 
bestemd, maar onderhouden ze op deze manier onderling contact. 
Mijn horloge heb ik niet geraadpleegd, maar het fascinerende tafereel zou zo maar 
een uurtje geduurd kunnen hebben. Bij een aangename verpozing heeft men geen 
besef van uur en tijd. Zo’n spitsuur in de tuin is wat mij betreft voor herhaling vatbaar. 

Harm Werners 
 

 

 
    spitsmuiskopje met opvallende tastharen                                                         foto: Harm Werners 
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IJshaar  
 

 
 
Op 16 februari jl. was de paddenwerkgroep bij huize Leuvenum bezig om de 
paddenafzetting te plaatsen toen Hans Fondse tussen de bomen opeens een tak 
aantrof waarop ijshaar zat. Nu hadden we onlangs in de krant ook een foto van dit 
natuurfenomeen gezien, maar hoe ontstaat dit en waarom zie je het zelden, als je al 
wist dat het bestond. 
IJshaar komt alleen voor wanneer de buitentemperatuur net onder het vriespunt is en 
bij rottend hout, vaak takken van loofbomen en soms ook dennenhout. De 
temperatuur in het hout is echter nog boven nul. Normaal gesproken krimpt iets als 
de temperatuur onder de 4°C komt. Water echter begint dan uit te zetten. Wanneer 
het water aan de rand van het hout komt, bevriest het door de buitentemperatuur. De  
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luchtvochtigheid moet ook zeer hoog zijn, anders verdampt het water. Het water in 
het hout wordt afgescheiden door bepaalde schimmels. Wanneer de temperatuur 
verder daalt, scheiden de schimmels geen water meer af. 
De foto’s zijn ter plekke genomen van verschillende takken. In de zon schittert het 
ijshaar prachtig, maar het zij duidelijk, ijshaar komt vooral voor op schaduwrijke 
plekken. Ook met de hand aanraken vindt ijshaar maar niks. IJshaar heet ook haarijs 
of ‘de baard van Koning Winter’. In het Engels heet het naast hair ice, ook wel ice 
wool of frost beard. In het Deens heet het ispels,nisseskæg, håris oftewel ijspels, 
kabouterbaard of haarijs. De informatie over ijshaar komt van internet. 
 Dick van Schaik 
 

 

 

Nieuwe inventarisatiegebieden vanaf 1 april 2016 
Het coördinatorenoverleg heeft ervoor gekozen om vanaf 1 april twee gebieden te 
gaan inventariseren gedurende een jaar. Twee gebieden tegelijk omdat de terreinen 
op elkaar aansluiten en gezamenlijk meer variatie in soortgroepen zullen opleveren 
dan elk apart. Het is wel een grote oppervlakte, maar deze biedt dan ook gevarieerde 
mogelijkheden voor excursies. 
Met het inventariseren willen we bijdragen aan meer kennis bij de leden en met de 
natuurgegevens en adviezen een bijdrage leveren aan het natuurbeleid en 
bescherming van de instellingen. 
 
1 ‘s Heerenloo en Groot Emaus  
 

 
Het zorggebied van 
deze instellingen is 
ongeveer 79 ha 
groot. Het is deels 
parklandschap met 
paviljoens en andere 
bebouwing. Een 
ander deel bestaat uit 
bosgebied, enkele 
weilanden en een 
aantal waterpartijen 
(2 grachten en een 
vijver bij de 
voormalige school). 
Kortom, een 
veelzijdig gebied voor 
diverse soortgroepen, 
waaronder libellen en 
vleermuizen. 
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2 Veldwijk  
 
Het landgoed Veldwijk is 
ongeveer 50 ha groot. 
Gelegen in Ermelo tussen de 
spoorlijn, Horsterweg, Oude 
Nijkerkerweg en grenzend 
aan Ermelo West/De Maat. 
Er is vrij veel bebouwing, 
maar ook een 
aaneengesloten 
natuurgebied van ongeveer 
25 ha (bos ten noorden van 
Horsterweg). Het landgoed is 
o.a. rijk aan bosvogels en 
paddenstoelen. 
 
 
 
 
 
Extra inventarisaties 
Gedurende het jaar zullen ook extra inventarisaties worden georganiseerd voor 
verschillende soortgroepen, o.a. planten, libellen en vlinders en andere insecten en 
paddenstoelen. Zo mogelijk zullen die aangekondigd worden in de maandelijkse 
reminders, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Wil je hieraan meedoen en 
uitgenodigd worden? Geef dit dan door per email aan dick.dooyewaard@gmail.com, 
bij voorkeur met vermelding van welke soortgroepen jouw belangstelling hebben. 
 

 

 

 

Gewestelijke Excursie 28 mei 2016  
 

In het excursieprogramma is de gewestelijke excursie naar de Vreugderijkerwaard  
en Scheller en Oldeneler Buitenwaard opgenomen. Tijdens deze excursie is er 
aandacht voor het project Ruimte voor de rivier de IJssel en de natuur in de 
uiterwaarden. Elders in dit Linnaeusklokje meer informatie van de afdeling Zwolle 
over deze excursie.  
 
Toelichting op het excursiedoel 
De IJssel, een tak van de Rijn die nu ca 11% van het Rijnwater afvoert, werd door 
Thijsse al de mooiste rivier van Nederland genoemd en is dat volgens velen nog 
steeds. Vóór de aanleg van de Afsluitdijk mondde hij uit in de Zuiderzee en werd 
beheerst door de elementen. Eb en vloed waren tot Hattem waarneembaar en in het 
voorjaar liep wegens grote rivierafvoer vanuit het zuidoosten en stuw van de 
Zuiderzee door westenwinden het hele gebied tussen Kampen en voorbij Zwolle  
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onder water. Oude boerderijen op terpen getuigen daar nog steeds van. In deze 
wilde periode van de rivier werden ook rivierduinen gevormd. Onder andere in een 
uiterwaard ten westen van Zwolle, de Vreugderijkerwaard.  
 
Deze plekken herbergen een aantal karakteristieke en zeldzame plantensoorten 
zoals Tripmadam en Blauwe Bremraap, reden voor Natuurmonumenten in de 50-er 
jaren om een boerderij met bijbehorende graslanden waaronder de duintjes aan te 
kopen. De oud-voorzitter en erelid van de KNNV afdeling Zwolle Hendrikus van de 
Laan heeft deze flora jarenlang onderzocht en beschreven. Toen midden jaren ‘90 
van de vorige eeuw na extreem hoge waterstanden twee overige boeren uit het  
gebied wilden vertrekken, grepen Natuurmonumenten en de Rijksoverheid hun kans. 
Mede doordat het fenomeen “Ruimte voor de Rivier”, een waterhuishoudkundig idee, 
gestalte begon te krijgen, konden Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit de handen ineenslaan om boerderijen en gronden te 
financieren t.b.v. waterafvoer en natuur. Het overgrote deel van de waard was nu in 
handen van Natuurmonumenten en de twee laatste boerderijen werden afgebroken. 
De oudste en mooiste bleef staan. Het beheer kon toen geheel op de natuur gericht 
worden. Tevens kwam er een zogenaamde meestromende nevengeul door het 
gebied om bij hoog water afvoerpieken te kunnen opvangen. De vogels vonden dit 
ook prima en sindsdien zijn uit de toen gebouwde  vogelhut het hele jaar bijzondere 
dingen te zien, zoals Casarca’s en de laatste jaren ook de Zeearend als vaste 
bezoeker. De vogelwerkgroep van de afdeling Zwolle inventariseert op verzoek van 
Natuurmonumenten al een aantal jaren de broedvogelpopulatie van het gebied.  
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Door de klimaatverandering werd de geboden ruimte voor de IJssel in de 21e eeuw 
nog niet genoeg geacht. Onder andere diverse IJsseluiterwaarden bij Deventer maar 
ook bij Zwolle werden heringericht. Bij de buurtschap Westenholte, onderdeel van 
Zwolle werd de bestaande Winterdijk landinwaarts gelegd en de oude afgegraven 
waardoor de waard nog groter werd. Dat proces is nog niet afgerond. We zitten nog 
midden in de bagger en de rommel, maar het begint wel vorm te krijgen. Een goed 
moment om eens te gaan kijken. Ook de Scheller en Oldeneler Buitenwaard ten 
zuiden van Zwolle aan de oostkant van de A 28 moest eraan geloven. Hier wordt een 
nevengeul gegraven en eveneens landbouwgrond omgezet in natuur. Aan die zijde 
is/wordt Staatsbosbeheer de beherende instantie. 
 
De excursie 
Wij verzamelen voor de excursie op de Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg 20 in 
Zwolle. Dit is een na de dijkverplaatsing nieuwgebouwde schapen- en geitenmelkerij, 
annex boerderijwinkel en bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Hier kunnen 
we koffie of iets anders drinken, informatiemateriaal bekijken en krijgen we een 
introductie op de excursie door een medewerker van Natuurmonumenten. Daarna 
gaan we naar de waard, al dan niet met behulp van een huifkar. De inrichting van het 
gebied en de toegangswegen veranderen nog steeds, dus hoe het er eind mei voor 
staat, is nog niet precies te zeggen. Maar de waard zal er dan zeker prachtig uitzien. 
Neem in ieder geval brood en iets te drinken mee voor onderweg. Na afloop (begin 
van de middag) komen we weer terug op de boerderij. Er zijn parkeerplaatsen, maar 
niet heel erg veel. Probeer te poolen vanuit je afdeling. Dat geldt ook voor het 
namiddagprogramma. 
 
Dan verplaatsen wij ons een stukje naar het prachtige oude parkbos Het Engelse 
Werk langs de rivier bij Zwolle. We parkeren daar en lopen naar de oever die hier 
ook recent opnieuw is ingericht, nadat dat 20 jaar geleden ook als was gebeurd, 
inclusief vogelkijkhut. Intussen heeft ook de Bever zich hier gehuisvest (reken niet op 
een waarneming). Verder doorlopend over de dijk onder de hoge bomen passeren 
we de spoorlijn en hebben dan een prachtig uitzicht op de werken in deze waard. 
Hierover zal ook iets worden verteld.  
Daarna gaan we allemaal ons weegs. Degenen die nog even willen nazitten kunnen 
dat doen bij café Krisman op de dijk in het Engelse werk. 
 Namens de afdeling Zwolle 
 Betty van Leeuwen 
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25-jarig jubileum Milieucentrum De Hortus  
 
In het vorige Linnaeusklokje werd al aandacht geschonken aan het 25-jarig jubileum 
van Milieucentrum De Hortus. Het Centrum is destijds ontstaan vanuit de behoefte 
van de gemeente Harderwijk om de burgers milieubewuster te maken. De realisering 
van het Milieucentrum was een uitvloeisel van het gemeentelijke Milieu 
Uitvoeringsprogramma uit 1988. Met dat plan wilde de gemeente destijds het 
rijksbeleid ten aanzien van het milieu gestalte geven. Omdat vrijwilligers van de 

groene en grijze verenigingen, 
waaronder onze vereniging, een 
belangrijke bijdrage leverden 
aan de totstandkoming en (nog 
steeds) aan de natuur- en 
milieueducatie van het Centrum, 
was het ook een 
ontmoetingsplaats voor de 
daarbij betrokken verenigingen. 
Het Centrum was door de jaren 
heen gehuisvest in de 
muurhuisjes aan de 
Doelenstraat, de voormalige 
Synagoge en van januari 2000 

tot 1 oktober 2013 in het voormalige historische Snijhuis aan de Academiestraat in 
Harderwijk. Door bezuinigingen op de jaarlijkse instandhoudingsubsidie genoodzaakt 
beschikt het Milieucentrum nu alleen nog over een kantoor- en opslagfaciliteit bij een 
kinderdagverblijf van waaruit jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid lesmateriaal op 
het gebied van natuur en milieu bij basisscholen  wordt verspreid en de vele 
natuurlessen voor de Harderwijker basisscholen worden gecoördineerd. De 
belangrijkste doelgroep sedert de bezuinigingen is namelijk het basisonderwijs. 
Daarnaast is er de Natuurtuin van het Milieucentrum aan het Zeepad, een belangrijke 
locatie voor de natuurschoollessen. De heemtuin is gezien het natuurlijke karakter en 
de diversiteit ook een plaats voor velen om zo maar even te bezoeken. De tuin 
bestaat dit jaar maar liefst 20 jaar en al die jaren was de coördinatie in handen van 
ons redactielid Chris Herzog. 
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Behalve dat het Milieucentrum ruim 20 jaar vergaderlocatie was voor onze afdeling 
en het Gewest IJsselstreek, werden er vele andere en in het bijzonder 
werkgroepactiviteiten van onze afdeling gehouden. Daarnaast waren er 
cursusactiviteiten van onze afdeling waaronder verschillende keren de 
basisnatuurcursus en een vogelcursus. Verder werd er onder andere informatie over 
de groene verenigingen en het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren verstrekt en 
kon aan de leestafel kennis worden genomen van de verenigingsperiodieken. 
Daarnaast vonden er vele tentoonstellingen plaats over onderwerpen op het gebied 
van natuur en milieu. Zo werd door onze afdeling met het landelijke 
waterlevenproject over het onderwerp libellen een bijdrage geleverd aan de 
Linnaeustentoonstelling en werd medewerking verleend aan een 
vlindertentoonstelling. In een samenwerkingsverband met de 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe werd met een tentoonstelling aandacht 
geschonken aan de natuurwaarden en de bescherming daarvan van de 
Veluwerandmeren. De tentoonstelling werd geopend met een schoonmaakactie van 
de 2,5 kilometer lange rietkraag aan het Wolderwijd langs het Harderwijker Zeepad. 
Leden van beide verenigingen werden daarbij geholpen door scouts van Ragy/Redoz 
en Rangers van het Wereldnatuurfonds. Er werd toen maar liefst 10 m3 afval uit de 
rietkraag verwijderd. Aan de tentoonstelling was eveneens een fotowedstrijd 
verbonden. Het voorgaande was maar een beperkte greep uit de vele activiteiten van 
onze afdeling in het 
Milieucentrum. 
 
Overigens, over fotowedstrijd 
gesproken. In het vorige 
Linnaeusklokje is al uitgebreid 
stilgestaan bij de 
jubileumfotowedstrijd “Natuur en 
Milieu”. Hierbij nogmaals de 
uitnodiging aan “jong” 
(basisschoolleeftijd) en “oud” 
om hieraan mee te doen. De 
uiterlijk 15 mei a.s. in te zenden 
foto’s zullen worden 
tentoongesteld tijdens de 
jubileummarkt op zaterdag 21 
mei a.s. in de Natuurtuin. 
De Natuurtuin is in de gemeente Harderwijk aangewezen als locatie voor de 
Nationale Boomplantdag op 16 maart. Die ochtend zullen de activiteiten in dit kader 
worden geopend met het planten van een jubileumginkgo in de Natuurtuin door de 
burgemeester van Harderwijk. De vorm van het blad van de Ginkgo komt overeen 
met het logo van het Milieucentrum. Daarna zullen schoolkinderen bomen en 
struiken planten in de tuin en op de wal die achter de tuin ligt. Belangstellenden zijn 
hierbij natuurlijk van harte welkom. 
 
Tijdens het jubileum is er ook veel aandacht voor de functie van bijen bij onder 
andere bestuiving van bloemen etc. Het basisonderwijs zal worden voorzien van een 
lespakket bijen en alle 5.000 Harderwijker basisscholieren zullen met een 
persoonlijke attentie worden verrast. 
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De jubileumactiviteiten worden afgesloten met een jubileummarkt in de Natuurtuin op 
zaterdag 21 mei a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. De markt zal in het teken staan van 
Natuur en Milieu in de brede zin van het woord. Zo zullen niet alleen alle 
natuurvereniging uit onze omgeving zich presenteren, er kunnen b.v. ook biologische 
voorjaarsgroenten en meel om eigen brood te bakken  worden gekocht. JOGG 
Harderwijk zal de Campagne Beweging presenteren en daarbij natuurlijk 
bezoekende kinderen betrekken. JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht) is een onder 
auspiciën van de gemeente en private partijen lokaal gerichte aanpak van 
overgewicht bij de jeugd. De deelnemers aan de jubileummarkt zullen binnenkort 
worden vermeld op de website van De Hortus. Ook onze afdeling zal met een stand 
de KNNV presenteren. U bent natuurlijk hartelijk welkom om de stand van onze en 
andere verenigingen en stichtingen te bezoeken. 
Behalve een tiental stands worden er ook rondleidingen door de onlangs uitgebreide 
Natuurtuin gehouden en zijn er veel activiteiten voor kinderen, waaronder een 
interessant bijenpad. 
Aan het einde van de jubileummarkt zullen de winnaars van de jubileumfotowedstrijd 
bekend worden gemaakt door de Harderwijker wethouder van onder andere Milieu, 
de heer Teeninga. 
Meer informatie over de fotowedstrijd voor “jong” en “oud” kunt u niet alleen vinden in 
het vorige Linnaeusklokje en de website van onze afdeling,, maar ook met informatie 
over de jubileummarkt en andere jubileumactiviteiten op: www.hortusharderwijk.nl 
 Tjalling van der Meer 
 

 

 

De Gentiaanfamilie 
Voor het jaar 2016 staat de Gentiaanfamilie centraal. Een uitdaging om excursies te 
bedenken, die bij dit thema aansluiten. Welke geslachten en soorten horen nu bij de 
Gentiaanfamilie en waar kun je ze aantreffen? 
Tot de Gentiaanfamilie behoren 6 geslachten met verschillende soorten: 
1 Cicendia, met als enige soort de Draadgentiaan. Deze zouden we in de 

Leemputten kunnen vinden. 
2 Blackstonia, met 1 soort, de Bitterling. Sommigen onderscheiden 2 soorten: 

Herfst- en Zomerbitterling, 
maar die worden door 
anderen als ondersoorten 
beschouwd. Deze soort 
kunnen we vinden bij het 
Voorland bij de Stichtse 
Brug. 

3 Centaurium, 
Duizendguldenkruid. We 
onderscheiden 3 soorten: 
Fraai Duizendguldenkruid, 
Echt Duizendguldenkruid en 
Strandduizendguldenkruid. 
Deze soorten vinden we mogelijk bij de Stichtse Brug. 

4 Gentiana, Gentiaan. Tot dit geslacht rekenen we 2 soorten: Klokjesgentiaan en 
Kruisbladgentiaan. De Klokjesgentiaan kunnen we zien in de Leemputten, de  
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Bennekomse Meent en de Groeve Oostermeent bij Blaricum. De Kruisbladgentiaan 
komt voornamelijk in de Zuid-Hollandse duinen voor. Hier is dit jaar geen 
excursie naar gepland. 

5 Gentianella, Baardgentiaan. Tot dit geslacht horen 3 soorten: Veldgentiaan, 
Slanke Gentiaan en Duitse Gentiaan. Deze gentianen komen voor in natte 
duinvalleien in Noord- en Zuid-Kennemerland. Ook hier is dit jaar geen excursie 
naar toe gepland. 

6 Gentianopsis met als enige soort de Franjegentiaan. Deze soort komt heel 
zelden nog voor in  Zuid-Limburg en bij Nijmegen. Die gaan we dit jaar tijdens 
excursies ook niet zien. 

 
Opmerking: anders dan de naam doet vermoeden, hoort de watergentiaan niet tot de 
Gentiaanfamilie maar tot de verwante Menyanthaceae, de Watergentiaanfamilie. Tot 
deze familie hoort ook het Waterdrieblad. Twee soorten die we mogelijk zien tijdens 
onze excursie naar de Westbroekse Zodden. 
Bron: Heukels 23e druk 
 Anne-Marie Fondse 
 
 

 

Hersenkraker 
Allereerst de oplossing van de vorige keer: 

-een aap is een zoogdier en een paap is een vogel, 
-een kardinaalsmuts is een struik en een bisschopsmuts is een paddenstoel of 
een cactus, 
-een blaaskop is een vlieg en een blaarkop is een rund, 
-een rammelaar is een (mannetjes)haas of konijn en een hazelaar is een struik, 
-een strandgaper is een schelpdier en een strandloper is een vogel, 
-een aardster is een paddenstoel en een grondster is een plant, 
-een witgat is een vogel en roodgatje is een bij, 
-een taling is een eend en een taailing is een paddenstoel. 

 
 
 
Nu een nieuwe hersenkraker. 
Wat is het verschil tussen: 

-muiltje en vrouwenschoentje, 
-bokje en schaapje, 
-mierenleeuw en leeuwentand, 
-vogelpootje en ezelspootje, 
-rouwmantel en pagemantel, 
-koperuil en koperwiek, 
-korenwolf en vossenstaart, 
-viervlek en drietand. 

 
De oplossing komt in het volgende Linnaeusklokje. 
 Ati Vijge 
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Omen est nomen 2 
 

De vorige keer heb ik laten zien in welke groepen de organismen zijn 
samengebracht, van rijken tot soorten. Al deze taxa (enkelvoud: taxon) zijn in de 
nomenclatuur van Linnaeus verplicht. D.w.z. als een Klasse slechts één Soort omvat, 

bestaat er toch een officiële wetenschappelijke 
naam voor die ene Orde, Familie en Geslacht. 
Dat laatste geldt niet voor taxa die tussengevoegd 
kunnen worden als daar behoefte aan is. Als b.v. 
een Familie uit zeer veel Geslachten bestaat, 
kunnen taxonomen besluiten Onderfamilies 
(Subfamiliae) of Supergeslachten (Supergenera) of 
zelfs allebei te onderscheiden. Deze voorvoegsels 
sub- en super- kunnen ook op andere taxa worden 
toegepast. 
Sterker nog: als er een goede reden voor is, kan 
men tussen Familie en Geslacht nog een Tak 
(Tribus) en tussen Geslacht en Soort een Sectie 
(Sectio) onderscheiden, beide ook weer zo nodig 
met sub- of super-. 
Een voorbeeld: 
De Orde van de Primates (apen) bestaat uit twee 

Suborden: 
 Strepsirrhini (Halfapen) 
 Haplorrhini (Echte Apen) 
De Suborde Echte Apen bestaat uit vier superfamilies: 

 Tarsioidea (Spookdiertjes) 
Simioidea (Breedneusapen uit Amerika) 
Cercopithecoidea (Smalneusapen uit Afrika, Azië en Europa) 
Hominoidea (Mensapen) 

De Superfamilie Mensapen bestaat dan weer uit twee families: 
Hylobatidae (Gibbons) 
Hominidae (Mensapen en Mensen) 

De Groene Meerkat op de foto, door mij gefotografeerd in Namibië in 2007, heeft de 
volgende taxonomie: 
Regnum Animalia: Dieren 
 Phylum Vertebrata: Gewervelde Dieren 
  Classis Mammalia: Zoogdieren 
   Ordo Primates: Apen 
    Subordo Haplorrhini: Echte Apen 
     Superfamilia Cercopithecoidea: Smalneusapen 
      Familia Cercopithecidae: Smalneusapen 
       Subfamilia Cercopithecinae: Makaken 
        Genus Chlorocebus: Groene Meerkat 
         Species: C. pygerythrus: Blauwaap 
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Tussen haakjes, een serieus bedoelde vraag van een Amerikaanse dame op het 
internet: Iedereen weet nu wel dat deze soort beroemd is vanwege de knalblauwe 
testikels van de mannetjes, maar wat is nu de kleur van de testikels van de wijfjes? 
 
Veel ingewikkelder wordt het aan de bovenkant van de reeks. In de tweede helft van 
de 20e eeuw werd het al gauw duidelijk dat we niet kunnen volstaan met een planten- 
en dierenrijk. Men ging zich realiseren dat eencelligen in de evolutie eerder moeten 
hebben bestaan dan de splitsing tussen planten en dieren, een derde rijk dus. 
Tevens bracht microscopisch onderzoek aan het licht dat hogere eencelligen, zoals 
pantoffeldiertjes en eencellige groenwiertjes toch wel heel sterk verschillen van b.v. 
bacteriën en blauwe algen. Deze laatste hebben uiterst primitieve cellen waarin veel 
vaste celonderdelen niet te onderscheiden zijn. Een vierde rijk dus. 
Toen meldde Whitaker in 1968: als we dan toch de boel op de schop nemen, laten 
we het dan helemaal goed doen. En zo kwam hij tot vijf rijken: 

Monera: de ‘voorcelligen’, bacteriën en blauwe algen, 
 Protista: de eencelligen met echte cellen waaruit ook de meercelligen bestaan, 
 Fungi: de schimmels, afgesplitst van het plantenrijk, geen fotosynthese, 

Plantae: de planten die hun voedsel zelf opbouwen met behulp van zonlicht, 
 Animalia: de dieren die evenals de schimmels organisch voedsel opnemen. 
Maar ook dit systeem houdt niet eeuwig stand. Rond 1980 kwam er een zesde rijk bij 
en werd er een hoger taxon geïntroduceerd: het domein, dat weer een of meer rijken 
kan omvatten. Met de details zal ik u niet vermoeien maar inmiddels bestaan er 
microbiologen die al 23 domeinen, en dus nog meer rijken, onderscheiden. Niet leuk 
meer dus voor amateurs. Een volgende keer meer over het onderscheiden van 
nieuwe soorten en de naamgeving daarvan. 
            Nico de Jong 

Nieuws uit de Natuurtuin 
Na de uitbreiding van begin 2015, dient een volgende ontwikkeling zich aan. Het was 
ons al enkele jaren een doorn in het oog dat de berm en de sloot langs het fietspad 
zo slecht onderhouden worden. Bloeide er 10 jaar geleden nog Ratelaar in de berm, 
nu wordt deze gedomineerd door Riet en Grote Brandnetel en ook de 
Reuzenberenklauw rukt steeds verder op. Ook de sloot verdient het om beter 
beheerd te worden. De IJsvogels die er dagelijks te zien zijn (op het moment van 
schrijven zeker drie), zijn een indicatie voor het rijke onderwaterleven. We willen 
graag de natuurwaarde van berm en sloot behouden en waar mogelijk herstellen en 
verbeteren. Daarvoor hebben we overleg gehad met de Gemeente Harderwijk en 
Waterschap Vallei en Veluwe en besloten is om het onderhoud per 1 januari 2016 
over te nemen. Dit betekent voor de Natuurtuinvrijwilligers veel extra werk. Voor de 
grote schoonmaak van de sloot krijgen we op 17 september gelukkig hulp van de 
Werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV, waarvoor we ze heel dankbaar zijn, 
maar ook verder in het jaar zal de berm gemaaid moeten worden en de sloot zal ook 
zijn kleine onderhoud vragen. Veel lezers kennen ongetwijfeld de natuurwaarde van 
deze plek. Als u ook van mening bent dat iets gedaan moet worden om de 
natuurwaarde te behouden, denk er dan eens over na of u eens een uurtje (of 
twee…) hierbij kunt helpen. Neem eens contact op met ondergetekende. Ook voor 
de Natuurtuin zelf kunnen we uiteraard nog hulp gebruiken. 
           Chris Herzog 
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WERKGROEPEN        netnummer 0341 

 

Fotowerkgroep Camera Natura  Steef Klaassen  steef@solcon.nl 414827 

Ria Thijs   ria.thijs@planet.nl 253509 

Landchapsbeheer    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  henk.oliedam@upcmail.nl 551643 

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

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

Paddenwerkgroep    Hans Fondse  jmfondse@gmail.com 557276 

Henk Oliedam  henk.oliedam@upcmail.nl 551643 

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

Coördinator promotieactiviteiten  Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl 554302 

Vlinderwerkgroep    Betty Dekker  ecdekker@solcon.nl 706030 

Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl 356291 

Coördinator vogelactiviteiten   Hans Fondse  jmfondse@gmail.com 557276 

Ronald Vossebelt ronald@roaldvossebelt.nl 844277 

Coördinator paddenstoelenactiviteiten Dick Dooyewaard    dick.dooyewaard@gmail.com 254538 

Werkgroep Natuurgegevens   Lex Groenewold  a.w.groenewold@hetnet.nl 561741 

Dick Dooyewaard     dick.dooyewaard@gmail.com 254538 

Peter Pfaff   p.pfaff38@gmail.com  

Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl 554302 

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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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Afdeling Noordwest-Veluwe 
Opgericht 10 mei 1971 
 
Secr.: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 

P.C. Hooftlaan 12 
3852 BE Ermelo 
 

KNNV-website:  www.knnv.nl/noordwestveluwe 

AGENDA 

april        8 de wandeling  
2 voorjaarsplantenexcursie   11 inventarisatiedag ‘s Heerenloo e.a. 
2 landschapsbeheer    15 avond planten en vogels  
13 de wandeling     18 buitenfotografie bij de Regge 
16 buiten fotograferen    25 plantenexcursie West Zodden 
17 weidevogelexcursie Eemgebied   juli 
19 plantenexcursie     2 purperreigerexcursie Zouwe 
20 vogelcursus 1     4 bestuursvergadering 
23 vogelcursus excursie 1   9 plantenexcursie Bennekom 
26 fotowerkgroep     12 avond plantenexcursie Veldwijk 
27 vroege-vogelexcursie   23 vlinderexcursie Waterleidingduinen 
Mei        29 nachtvlinders boerderij Veldhorst 
8 vlinderexcursie Kievitslanden  augustus 
9 bestuursvergadering    6 vlinderexcursie Junner Koeland 
11 vogelcursus 2     13 plantenexcursie Leemputten 
11 de wandeling     20 reserve-inventarisatiedag 
14 vogelcursus excursie 2   20 excursie sprinkhanen en krekels 
14 fotograferen Mantingerveld  september 
14-22 nationale vogelweek   3 plantenexcursie Het Gooi 
17 middag plantenexcursie Kootwijk 7 vleermuizenexcursie ‘s Heerenloo 
21 vogelexcursie Zuidlaardermeer  10 buiten fotograferen 
21 jubileummarkt Hortus Harderwijk 14 de wandeling 
24 fotowerkgroep     17 paddenstoelenexcursie 
26 middag vlinderexcursie Zuigerplas 20 lezing Zuiderzeepad 2 
28 gewestelijke KNNV-excursie  24 vogelexcursie Wieringen  
28 regionale excursie nat.org. Nijkerk 26 bestuursvergadering 
Juni        27 fotowerkgroep 
1 nachtzwaluwexcursie Ermelose hei oktober 
2 vlinderexcursie     2 bomenexcursie Lelystad 
3 nachtvlinderexcursie ’s Heerenloo 
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