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Van de bestuurstafel       
Onze KNNV afdeling Noordwest-Veluwe bestaat dit jaar 45 jaar. In dat kader zal 
bioloog Atze Oskamp op woensdagavond 23 november een lezing houden over 
communicatie in de dierenwereld. De titel van zijn lezing luidt: “Zonder communicatie 
geen leven en geen natuur". Voor deze avond worden naast alle KNNV-leden ook 
vertegenwoordigers van bevriende groene organisaties en van andere KNNV-
afdelingen uitgenodigd. De avond wordt gehouden in Ons Huis, Zeeweg 100, 3853 
LN Ermelo. Details over aanmelding e.d. volgen. 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de vergunning 
ongeldig verklaard die de Provincie Gelderland heeft afgegeven aan het Van der 
Valk Hotel in Harderwijk. Met die vergunning had Van der Valk een extra vleugel in 
bosgebied willen bouwen. Tegen de vergunning was beroep ingesteld door de 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest-Veluwe. Gefeliciteerd met deze 
overwinning! Zie ook het artikel hierover verder in dit Linnaeusklokje. 
Volgens artikel 6.4 van onze statuten kunnen alleen leden van de KNNV lid zijn van 
een van onze werkgroepen. Dit onderwerp ligt al jaren wat moeilijk bij een aantal 
leden van onze zeer gewaardeerde Werkgroep Landschapsbeheer. De KNNV ligt 
voor hen mentaal wat verder weg. Niet alle landschapsbeheerders zijn dan ook lid 
van de KNNV. In de afgelopen periode hebben wij de leden van genoemde 
werkgroep weer eens op dit artikel gewezen en hen uitgenodigd (of hoe je dat ook 
wilt formuleren) alsnog lid te worden. Dit riep bij een (flink) aantal 
landschapsbeheerders felle en soms emotionele reacties op. Zelfs enkele KNNV-
leden uit die werkgroep dreigden hun lidmaatschap op te zeggen. Wij zijn over deze 
situatie in overleg getreden met de coördinatoren van Landschapsbeheer. Dit heeft 
geleid tot een compromis, waarmee de rust op dit front is weergekeerd. 
Van onze ledenadministrateur Ria Thijs vernam ik dat we qua ledental weer in de lift 
zitten. We constateren een stijging ten opzichte van voorgaande jaren (vanaf 2013). 
Mond-tot-mond-reclame lijkt goed te werken, vaak via onze activiteiten. Aanmelding 
gebeurt altijd via onze website. Precieze aantallen worden later bekend gemaakt. 
Tot vreugde van uw bestuur heeft Nico Hoogteijling aangegeven dat hij ingaande de 
komende bestuursvergadering weer wil terugkeren in het bestuur. Vanwege zijn 
tijdrovende opleiding heeft hij zich de afgelopen periode afzijdig moeten houden. We 
zullen in de bestuursvergadering bespreken hoe met zijn terugkeer de nieuwe 
rolverdeling zal worden. 
Ik ben al heel wat jaartjes penningmeester, doe dat werk nog steeds, in het 
algemeen met plezier en hoop het nog een tijdje vol te houden. Mijn gezondheid is 
echter niet meer optimaal en het lijkt verstandig langzamerhand toch eens uit te 
kijken naar een opvolger. Uiteraard kan en zal ik een opvolger uitgebreid inwerken. 
 Namens uw bestuur, 
 John Smal 
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Opstapplaats in Harderwijk  
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 
 

Welkom nieuwe leden 
De heer W.M. Sierksma, Prinsesselaan 8, 3851 XN Ermelo 
Mevrouw M. Jonker-van Lenthe, Oude Telgterweg 190, 3853 PH Ermelo 
De heer W. Zuurveld, Krommekamp 129, 3848 DP Harderwijk 
Mevrouw R. Roelofs, Emmalaan 21, 3881 MS Putten 
De heer J.H. de Vries, Granietstraat 26, 8084 CJ ’t Harde 
Mevrouw A. Roest, Garderenseweg 390, 3852 NM Ermelo 
Mevrouw W. Blokpoel, Koningin Emmalaan 9, 3851 RJ Ermelo 
De heer G.L.H. Kok, Wilhelminalaan 30, 3842 KC 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 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 1-2017 graag voor 1 december 2016 mailen naar  
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 
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EXCURSIES EN AVONDEN 
 
Zaterdag 17 september 2016 
Buiten fotograferen op het Speulderveld 
Vertrek: 09.00 uur Harderwijk en 09.15 uur Ermelo, start 09.30 uur vanaf de 
parkeerplaats aan de Garderenseweg. Hier begint het Speulder- en Houtdorperveld 
(vanuit Ermelo naar de N302 richting Nieuw Milligen. Borden naar Speuld volgen, bij 
de rotonde rechtsaf = de Garderenseweg, na ca. 100 m is links de parkeerplaats). 
O.l.v. Ati Vijge gaan we insecten, spinnen en rupsen fotograferen, met aandacht voor 
compositie, scherptepunt en belichting. Het is een gebied met droge en natte heide 
en erg kwetsbaar, we moeten dan ook op de paden blijven. 
 
Dinsdag 27 september 2016 
Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk van 20.00 tot 22.00 uur 
Op de eerste 
 bijeenkomst in het nieuwe seizoen gaan we de foto’s bekijken en bespreken die 
gemaakt zijn in juni: inventarisatiedag, waterjuffers aan de Regge en in september: 
insecten enz. Mocht je hiervan geen foto’s hebben, neem dan foto’s mee die je in 
deze periode hebt gemaakt. Neem 5 foto’s mee op een usb-stick. We horen graag 
hoe je de foto’s hebt gemaakt en waarom deze foto’s voor jou bijzonder zijn. 
 
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 andere dieren van voedsel te voorzien. In totaal 
komen er wel 68 verschillende bomen en struiken voor, die juist in de herfst getooid 
zijn met mooi gekleurd blad, bessen, noten en zaden. Alle kans dus om ook leuke 
vogelsoorten te spotten. Genoeg redenen om eens een excursie te houden in dit 
park. Bovendien leven in het park bedreigde diersoorten, zoals wisent, 
przewalskipaard, otter en pater-davidshert.  Ook algemenere soorten als wild zwijn, 
edelhert en ooievaar kunnen we aantreffen. 
Informatie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, tel. 0341-557276 of 06-
12049194.  Houd ook het gastenboek op de website van de afdeling 
www.knnv.nl/noordwestveluwe in de gaten. 
 
Zaterdag 15 oktober 2016  
Buiten fotograferen in het Harderbos in Biddinghuizen 

Het is weer de tijd om paddenstoelen te 
fotograferen. Vertrek Harderwijk: 9.15 uur, 
start om 9.30 uur op de parkeerplaats van 
Natuurmonumenten. Vanuit Harderwijk 
richting Lelystad, bij de rotonde rechtsaf. De 
weg vervolgen. Bij de afslag  
Karekietweg naar links de weg vervolgen tot 
links de parkeerplaats van 
Natuurmonumenten.  
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Woensdag 19 oktober 2016 
Paddenstoeleninventarisatie Veldwijk o.l.v. Nico Dam 
Start: 10.00 uur op de parkeerplaats van de Lucaskerk, Veldwijk, Van Limburg 
Stirumlaan 75 in Ermelo. De excursie duurt ongeveer tot 13.00 uur. 
Nico Dam, al meer dan 25 jaar actief als paddenstoelenkenner, is bereid gevonden 
deze inventarisatie- excursie te leiden. Nico Dam is bestuurslid van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging (NMV) en mede-auteur van de Veldgids Paddenstoelen, de 
eerste helemaal Nederlandse veldgids voor paddenstoelen. Hij is enorm deskundig 
op het terrein van paddenstoelen. 
Deze excursie wordt gehouden in het kader van het inventarisatieproject van onze 
afdeling voor 2016. Het op naam brengen van zo veel mogelijk soorten 
paddenstoelen is het doel. Ook voor gevorderde paddenstoelenliefhebbers zal deze 
excursie zeer leerzaam zijn. Gezien de waarnemingen in de afgelopen jaren 
verwachten we dat Veldwijk op het gebied van paddenstoelen een groot aantal 
soorten zal opleveren. 
Alle waarnemingen worden geplaatst op www.waarneming.nl en zullen worden 
gebruikt voor het inventarisatierapport over Veldwijk en s' Heerenloo. 
Aanmelden vooraf is gewenst: dick.dooyewaard@gmail.com. 
Kijk bij slecht weer op het gastenboek van de KNNV of de excursie doorgaat. 
 
Zaterdag 22 oktober 2016 
Vogelexcursie Randmeerkust Hierden richting Elburg (halve dag) 
Vertrek Ermelo 09.00 uur, Harderwijk 09.15 uur. 
We zullen allereerst gaan kijken hoe het met de vogelbevolking is gesteld in het 
(beschermde) Randmeergebied achter Lorentz III. Dit is alleen maar goed waar te 
nemen vanuit het haventje van Willem v.d. Berg (“Willemshaven”). Toen ik hem in 
mei om toegang voor het in de winter gesloten haventje vroeg, nodigde hij ons, net 
als twee jaar geleden, van harte uit om te komen kijken.   

Daarna zullen we gaan zien 
hoe het met het nieuwe 
natuurontwikkelingsgebied 
langs het Randmeer bij 
Hierden is. In mei is daar 
een zone met riet geplant 
om rietvogels aan te 
trekken. In een 
krantenartikel hierover 
(Stentor van 11 mei 2016) 
werd speciaal de Roerdomp 
genoemd om die daar een 
kans te geven. 
Vervolgens gaan we naar 
de uitkijktoren bij de 
monding van de Hierdense 

beek, daarna naar (camping) Hoophuizen en de uitzichtwand bij Polsmaten. 
Tenslotte kunnen we kijken hoe het met de vogeltrek is bij de ruïne van de St. 
Ludgeruskerk bij (oud) Doornspijk. We stoppen deze excursie om ongeveer half een.  
Bij harde wind of regen vervalt deze excursie. Opgaven uiterlijk 20 oktober bij Hans 
Fondse , jmfondse@gmail.com of 557276. 
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Dinsdag 25 oktober 2016 
Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk van 20.00 tot 22.00 uur 
We ontvangen gastfotograaf René Visser. Hij houdt een presentatie van eigen werk 
en geeft hierover uitleg. 

 
Zaterdag 29 oktober 2016 
Paddenstoelenexcursie vanaf Boshuis Drie 
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo, start: 13.30 parkeerterrein bij 
Boshuis Drie. 
De Speulder- en Sprielderbossen staan bekend als een van 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 paddenstoelen. Allerlei hout- en 
korstzwammen op levende en dode bomen, zoals de Tonderzwam en de 
Roodgerande Houtzwam. En allerlei soorten boleten, amanieten en mycena's. Er 
worden vaak onverwachte soorten gevonden. 
De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Annemarie Kooistra. 
Deze excursie sluit ook aan op de "Opendeur Paddenstoelen" van het NMP in 
Ermelo (zie onder) 
Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek van de KNNV of de excursie 
doorgaat. 
Deelnemers zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen meerijden, wordt 
verzocht dit van te voren door te geven aan Dick Dooyewaard, 
dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538. 
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Zaterdag 29 oktober 2016 
Nacht van de nacht 
Locatie: Schaapskooi Ermelo 
Ook in 2016 neemt de KNNV NW Veluwe deel aan 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 Schapendrift, Astra 
Alteria, Natuur- en milieuplatform Ermelo, het Groennetwerk en Natuur- en 
Milieubescherming Putten. 
Vanaf 19.00 uur is het terrein van de Schaapskooi geopend en wordt er doedelzak 
gespeeld. Vanaf 19.30 uur is er een gevarieerd programma tot ongeveer 22.00 uur. 
Een programma voor jong en oud. Voor kinderen is er o.a. schminken, wandelingen 
en er worden verhalen verteld door Jeanne Dijkstra. In de bovenruimte van de 
schaapskooi zijn er presentaties over wildbeheer door het Groennetwerk en 
presentaties door de KNNV over nachtdieren/nachtgeluiden om 20.00 uur en over 
nachtvlinders om 20.40 uur. Daarnaast doorlopende activiteiten zoals door 
telescopen naar de sterren kijken, demonstraties met laserpointer en stellarium (om 
de nachthemel driedimensionaal te bekijken). 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. 

 
Dinsdag 1 november 2016  
       
Presentatie “De honingbij en het werk van de imker” door Rob Nijman 
Aanvang 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo 
Begin juni hing er op een zomeravond iets vreemds in een boom voor ons huis. Had 

   
iemand er een bruine zak ingegooid? Toen we goed keken bleek het een zwerm 
bijen te zijn. De andere dag kwam imker Rob Nijman met masker om de bijen te 
vangen in een korf. In de schaduw bij ons in de tuin bleek dat nog niet alle bijen 
binnen waren. Zo kwam Rob een paar keer die dag bij ons terug en tijdens een kopje 
koffie stelde ik hem wat vragen. Er bleek veel over de bij en het zwermen te 
vertellen. Rob bood toen aan dit ook voor de KNNV wel eens te willen doen. Hiervan 
maken we natuurlijk dankbaar gebruik. 
Tijdens deze avond komen we meer te weten over het insect de bij en in het 
bijzonder de Honingbij. Naast algemene informatie wordt ook stilgestaan bij de  
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verschillende taken van de bij in het volk. Verder komen het werk van de imker, het  
belang en nut van bestuivende insecten, het oogsten van de honing en producten die  
de bijen geven aan de orde. Tot slot wordt er ingegaan op de bijengezondheid en 
wat er nodig is om bijen vitaal te houden. Al met al een interessante avond, waarop 
ook introducees van harte welkom zijn. 
Informatie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, tel. 0341-557276 of 06-
12049194. 
 
Zaterdag 12 november 2016  
Herfstfotografie in ’t Solse Gat bij Drie (Ermelo) 

Vertrek Harderwijk 09.00 uur, Ermelo 09.15 
uur en start 9.30 uur op de parkeerplaats bij 
het restaurant Het Boshuis in Drie, 
Sprielderweg 205 (Ermelo).  
Op dit moment is de herfst weer op z’n 
mooist en hij biedt voldoende gelegenheid 
om alle vormen van fotograferen toe te 
passen.  
 

 
 
Dinsdag 15 november  
Vlinderwerkgroepavond 
Nu de buitenactiviteiten erop zitten, is het weer tijd voor een terugblik op het voorbije  
seizoen en bespreken we de plannen voor 2017. Omdat onze vaste locatie in deze 
periode niet beschikbaar is, wijken we uit naar de thuisbasis van de Stichting Natuur- 
en MilieuPlatform Ermelo. Deze lokaliteit is te vinden in het pand De Witte Heide,  
 
 
 
 

     

Sleedoornpage                              Foto: Harm Werners 
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Kerklaan 5a (linker zij-ingang) in Ermelo. Voor de verandering deze keer eens niet op 
een donderdag, maar dinsdag. We realiseren ons, dat we niet met alle individuele 
wensen rekening kunnen houden maar we kregen een signaal van een potentiële 
deelnemer dat de donderdag niet schikt. Dus houden we deze bijeenkomst ditmaal 
op een andere avond. Ongewijzigd is het aanvangstijdstip om 20.00 uur en we 
verwachten om 22.00 uur de deuren te kunnen sluiten. Uiteraard is elke 
belangstellende van harte welkom en roepen we iedereen op foto’s of USB-sticks 
met opnamen van vlinders, libellen of andere insecten van het afgelopen jaar mee te 
nemen. 
 Betty Dekker en Harm Werners 
 
Dinsdag 22 november 2016  
Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk van 20.00 tot 22.00 uur 
We gaan de foto’s bekijken en bespreken die in oktober en november gemaakt zijn 
tijdens het buiten fotograferen. Het is de moeite waard om van het thema 
paddenstoelen/herfst 3 oude en 3 nieuwe foto’s mee te nemen om te kijken of en hoe 
je manier van fotograferen is veranderd. Neem de foto’s mee op een usb-stick. Het is 
alweer de laatste vaste bijeenkomst van het jaar en we sluiten af met een drankje. 

 
Woensdag 23 november 2016 
Lezing over Communicatie in de dierenwereld 
Onze KNNV afdeling Noordwest Veluwe bestaat dit jaar 45 jaar. In dat kader zal 
bioloog Atze Oskamp op woensdagavond 23 november een lezing houden over 
communicatie in de dierenwereld. 
 
Atze Oskamp heeft na zijn biologiestudie gewerkt in het voortgezet onderwijs en bij 
de gemeente Apeldoorn. Sinds zijn pensioen doet hij veel biologisch vrijwilligerswerk. 
Hij is nu natuurgids bij het IVN en vooral op de Hoge Veluwe, hij leidt natuurgidsen 
op, geeft diverse cursussen en houdt lezingen over biologische onderwerpen. 
Zijn lezing gaat over "Zonder communicatie geen leven en geen natuur" 
Dat dieren met elkaar communiceren, was wel bekend. De laatste decennia heeft de 
wetenschap veel nieuws ontdekt over de communicatie in de natuur. In feite 
communiceren heel veel levende wezens met elkaar. Er worden signalen 
uitgewisseld tussen dieren en planten, tussen planten onderling, tussen planten en 
schimmels, tussen schimmels en bacteriën enz. Weliswaar kennen al die levende 
wezens geen mensentaal, maar het kan ook anders. 
Voor deze avond worden naast alle KNNV-leden ook vertegenwoordigers van 
bevriende groene organisaties en van andere KNNV-afdelingen uitgenodigd. 
De avond wordt gehouden in Ons Huis, Zeeweg 100, 3853 LN Ermelo. Ontvangst 
vanaf 19.30 uur. 
Aanmelding vooraf uiterlijk 7 november bij de secretaris: 
secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl. 
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Zaterdag 26 november 2016 
Vogelexcursie Veldwijk en ’s Heerenloo (halve dag) 
Vertrek per fiets om 09.00 uur vanaf Station Ermelo. 
Omdat het dan om wintervogels in dat gebied gaat (en mogelijk nog wat vogeltrek) 
zullen we regelmatig stoppen om te luisteren in het bosgebied en we kijken dan over 
de weilanden. Om zowel het natuurgebied van Veldwijk en van ’s Heerenloo te 
bezoeken is fietsen wel noodzakelijk. Bij slecht weer gaat deze fietstocht niet door. 
We stoppen om ongeveer één uur. Opgave is niet nodig 
 Hans Fondse 
 
Zondagmiddag 11 december 2016 
Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 
Vertrek Ermelo 13.15 uur, Harderwijk 13.30 uur, Postiljon Nulde ca. 14.00 uur. 
Een van de vogelrijkste gebieden in onze omgeving is wel de Delta van de 
Schuitenbeek. In de winter is het aantal Kleine Zwanen, ganzen en het aantal 
soorten eenden altijd bijzonder groot. We zullen eerst de uitkijkhut bezoeken en 
daarna een stuk langs de oude dijk lopen.  Bij harde wind of regen gaat deze 
excursie niet door. Opgave is niet nodig. 
 Hans Fondse 
 
Zaterdag 17 december 2016 
Vertrek Harderwijk om 10.00 uur. 
In plaats van buiten te fotograferen gaan we naar de Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest, Oosterringweg 43, Luttelgeest. De hoeve is het hele jaar geopend en 
biedt in deze tijd van het jaar een goed alternatief om macrofoto’s te maken.   
Entreeprijs: €10,00. 
Ga je mee, dan graag opgeven bij Steef steef@solcon.nl of Ria ria.thijs@planet.nl. 
Je kunt zelf een lunch meenemen. 
 
Donderdag 29 december 2016 
Eindejaarsplantenjacht in het Harderbos bij Zeewolde 
Vertrek 13.15 uur Ermelo en 13.30 uur Harderwijk. 
De afgelopen twee jaar heeft het Floron een ‘Eindejaarsplantenjacht’ georganiseerd. 
En ik ga ervan uit dat dit ook dit jaar weer georganiseerd wordt. Het Floron wil graag 
weten welke planten er midden in de winter nog bloeiend te vinden zijn. Omdat er in 
de winter weinig naar planten gekeken wordt, is hier maar weinig over bekend. De 
plantenjacht brengt hier verandering in. Het is leuk om eens mee te doen en daarom 
gaan we op zoek naar bloeiende planten in het Harderbos. 
We lopen de beverroute. Deze route is 8,3 km lang en gaat door bos met brede 
lanen en afwisselende bosranden. In het bos komen veel boomsoorten voor en elk 
type bos heeft zijn eigen sfeer en onderbegroeiing. Er zijn diverse brede sloten, 
‘tochten’ genaamd, met oeverbegroeiing. Ook zijn er een aantal plassen, waaronder 
de Lepelaarsplas. Uiteraard kunnen we op deze route ook beversporen vinden. Voor 
informatie over de plantenjacht 2014 en 2015 en de resultaten: zie www.floron.nl. 
Informatie over de excursie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, tel. 0341-
557276 of 06-12049194. Houd ook het gastenboek in de gaten. 
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Zaterdag 7 januari 2017 
Nieuwjaarswandeling 
Vertrek: 09.00 uur Harderwijk en Ermelo 09.15 uur 
De traditionele nieuwjaarswandeling voor 2017 is zoals gebruikelijk op de eerste 
zaterdag van het nieuwe jaar. De wandeling gaat door een prachtig natuurgebied 
met heidevelden en bossen. De exacte locatie is zoals altijd bij deze wandeling nog 
een verrassing. De kans dat we wild zien is, zeer groot, dus een kijker meenemen 
wordt aangeraden. De wandeling is in principe 15 km maar voor wie dit te ver vindt, 
is er een mogelijkheid voor een verkorte versie van 9 km. Er is geen horeca 
onderweg. 
We rijden met eigen auto's in ongeveer 45 minuten naar het vertrekpunt van de 
wandeling en weer terug. 
Opgave na de kerstdagen bij Ton van Peursem, 0341-423002, 
avanpeursem@hetnet.nl 
 

 

Annemarie Kooistra 
Tijdens de Ledenvergadering dit jaar raakte ik in gesprek met Annemarie Kooistra. 
Voor veel leden is zij een begrip, want zij is expert op het gebied van paddenstoelen 
en loopt al heel wat jaren mee met de KNNV. 
Ik vroeg haar hoe Annemarie geïnteresseerd raakte in alles wat leeft en groeit. Dat 
komt zo: als kind woonde ze aan de rand van Vlaardingen en als ze op haar 
broertjes en zusjes moest passen, trok ze er met hen op uit. Ze liepen dan door de 
weilanden, plukten bloemen en kwamen ook langs akkers en de groene randen van 
de spoorlijn, en op die tochten ontwikkelde ze haar liefde voor de natuur. Ooit vond 
ze in die tijd een enorme paddenstoel, het bleek een reuzenbovist te zijn. Haar 
moeder wist dat die eetbaar is, dus die avond at de hele familie, met acht kinderen,  
gebakken bovist. 
Toen ze in Ermelo kwam wonen, zag ze op een dag in haar tuin een roofvogel die 
een duif pakte. Ze wist niet wat voor vogel het was en maakte snel een foto.  
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Daarmee ging ze naar een buurman in dezelfde straat, een vogelaar. Dat was Hans 
Fondse, die haar kon vertellen dat het om een havik ging. Hij maakte haar attent op 
het bestaan van de KNNV en al gauw was ze een veel geziene gast bij de excursies 
van Lammert Bonhof, samen met An Westerweel. Ze  waren allebei erg 
geïnteresseerd in paddenstoelen. Bep Dynna liep ook vaak mee, en die heeft haar 
toen gevraagd bij de plantenwerkgroep van de KNNV. Dit alles speelde zo rond 
1990.  
Annemarie monitort al jaren in de Leemputten; in eerste instantie ging het om de 
Aardbeivlinder die helaas niet meer gesignaleerd wordt. Ze heeft wel het 
Gentiaanlangsprietmotje gezien en het Zonnedauwvedermotje dat eieren afzette op 
zonnedauw. Daarna veegde het motje langs de stengel heen en weer. De 
Vlinderstichting kon haar niet vertellen wat dat betekent, maar via een groep van de 
stichting die zich bezighoudt met het inventariseren van vlinders kreeg ze te horen 
dat het gaat om markeren van je gebied: deze stengel is bezet. Vergelijk het maar 
met de geurvlag die veel dieren gebruiken om hun gebied te markeren. 
In het Speulder-en Sprielderbos vond Annemarie op een keer de zeer zeldzame 
Hoorn van overvloed. Dat meldde ze natuurlijk aan Lammert, die haar vroeg of hij de 
melding door mocht geven. Dat mocht, en die vondst kwam toen op zijn naam te 
staan! Maar dat heeft ze hem allang vergeven. 
John en ik zijn een keer bij een workshop van Annemarie geweest. Het ging over 
libellen en waterjuffers. We zaten in de kelder van het toenmalige Milieu Centrum, 
een donker hol. Maar Annemarie vertoonde prachtige lichtbeelden en wees ons op 
de verschillen tussen al die insecten. Zo van: “als je naar de geledingen kijkt op de 
rug van die en die libelle, dan zie je dat het eerste blauw is en de tweede en derde 
rood,” waarbij John en ik elkaar aankeken en fluisterden: “Wij zijn al blij als we zien 
dat er een libelle vliegt”… Details ontgaan ons volledig omdat die beesten zo weinig 
stil willen zitten, een hinderlijke gewoonte die we ook bij vogels zien. Maar boeiend 
was het wel! 
Ik vond het heel leuk om wat meer over Annemarie te weten te komen. Ze is heel 
bescheiden en wat mij betreft verdient ze het om in het Klokje in het zonnetje te 
worden gezet. 
 Ellen Smal 
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     Sleedoornpage                                            Foto: Harm Werners 
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Zilvermeeuw                                                                                         foto: Ada en Chris Herzog 

Zie artikel pagina 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grote Beer              foto: Ada en Chris Herzog 

                                              Zie artikel pagina 30 
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Pijlstaarteend                                                                                                 Foto: Ada en Chris Herzog 

Zie artikel pagina 30 
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Nature Today                              
Nature Today houdt u op de hoogte van 
de actuele gebeurtenissen in de natuur 
in Nederland en daarbuiten. Biologen 
geven u dagelijks informatie over onder 
andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, 
libellen, planten, zeedieren en vogels. 
Nature Today is voortgekomen uit 
Natuurbericht. 
 
Dagelijks nieuws uit de natuur 
Sinds 2008 publiceren biologen van 
natuurorganisaties en kennisinstellingen 
dagelijks twee berichten over actuele 

ontwikkelingen in de natuur in Nederland op Natuurbericht.nl. Op 26 november 2015 
is www.natuurbericht.nl overgegaan naar www.naturetoday.com. Nature Today heeft 
net als Natuurbericht het doel de samenleving te informeren over actuele 
gebeurtenissen in de natuur door gebruik te maken van: 
 
Resultaten uit bestaande ecologische monitoringprogramma’s; 
Aanwezige ecologische kennis bij natuurorganisaties en kennisinstellingen, nieuwe 
programma’s en ICT-technologieën voor analyse, voorspelling en (live) visualisatie 
van gebeurtenissen in de natuur. 
De visie van Nature Today is: Door het publiek en specifieke doelgroepen continu en 
actief te informeren over actuele ontwikkelingen in de natuur wordt de verbondenheid 
met, kennis over en waardering voor de natuur versterkt en is men meer gemotiveerd 
om actief bij te dragen aan monitoring, beheer en behoud van natuur. 
 
Natuurnieuws uit de hele wereld en voor de hele wereld 
Nature Today richt zich in eerste instantie nog steeds op natuur in Nederland. De 
website is nu echter zo opgezet dat andere landen een eigen ingang kunnen krijgen 
en dat de site in meerdere talen weergegeven kan worden. Ons uiteindelijke doel is 
om biologen uit de hele wereld via Nature Today verhalen en beelden te laten 
publiceren over actuele ontwikkelingen in de natuur. De naam Nature Today kan 
wereldwijd gebruikt worden als merknaam. 
 
Nature Today gaat internationaal, nieuwe 
vormgeving en App  
Sinds 2008 is de manier waarop websites 
bekeken worden sterk veranderd. Nature 
Today biedt een geheel nieuwe eigentijdse 
vormgeving waar beeld veel centraler staat. 
De website is verder op alle soorten 
schermformaten goed te lezen. Daarnaast 
is er ook een Nature Today App 
beschikbaar voor Android en IoS. 
 
Citizen Science modules 
De komende maanden wordt het Nature Today platform uitgebreid met een citizen  
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science module. Zo zal www.natuurkalender.nl, de website van het Nederlands 
fenologische waarnemingsnetwerk er ondergebracht worden. De citizen science 
functionaliteit van Nature Today kan ook ingezet gaan worden voor al bestaande of 
nieuwe netwerken binnen en buiten Nederland die mensen willen vragen om 
waarnemingen door te geven via websites of via een App. 
 
Locatiegebonden informatie over natuur en omgeving 
In de loop van 2016 zal Nature Today ook toegang gaan geven tot locatiegebonden 
informatie over natuur en omgeving via de App. 
We hopen dat u volop van de vele verhalen en beelden zult genieten. 
 

 

 

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 half jaar. 
Over een aantal punten uit vorige Linnaeusklokjes zijn geen verdere ontwikkelingen 
te melden die van belang zijn voor onze verenigingen. Het betreft een voorgenomen 
uitbreiding van restaurant “De Muur” in Putten, de nestvoorzieningen voor zwaluwen 
in het Waterfront Harderwijk, het laagvliegen van militaire helikopters boven de 
Veluwerandmeren (klacht Europese Commissie), reclamemasten in Harderwijk, de 
ontwikkelingen rond Strand Horst in relatie tot het Natura-2000-gebied 
Veluwerandmeren en de wijziging waterpeil Veluwerandmeren in 2021. 
 
Randmeren 
Zandwinningproject bij Elburg (Kom van Admiraal van Kinsbergen) 
Al enige jaren houdt de wijze van oplevering van het zandwinningsproject bij Elburg 
ons bezig. Ons was indertijd namelijk gebleken dat de aannemer zich niet gehouden 
heeft aan de opleverdiepte (NAP – 1,80m) en daarnaast enkele zuigputten 
onopgevuld heeft gelaten. Inmiddels gaf Rijkswaterstaat in de rol als 
vergunningverlener ‘ontgrondingen’ aan het opvullen niet langer mogelijk en nodig te 
achten vanuit nautische overwegingen. In reactie daarop hebben wij de Provincie 
Flevoland laten weten dat daar dan ook een nieuw besluit ingevolge de 
Natuurbeschermingswet aan ten grondslag moet liggen. Inmiddels dringt het beeld 
zich op dat de Provincie dit verdiepingsproject (WS6) indertijd zonder vergunning 
heeft laten starten, het niet voor mogelijk houdend dat de Raad van State bij 
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uitspraak van 15 augustus 2012 de IIVR-koepelvergunning naar aanleiding van het 
door onze verenigingen met Vogelbescherming Nederland ingediende beroep, zou 
vernietigen. 
 
Droompark Bad Hoophuizen 
Zoals vermeld in het vorige Linnaeusklokje betreffende Droompark Bad Hoophuizen 
werd op 24 november 2015 een concept-besluit ontvangen van Burgemeester en 
Wethouders van Nunspeet op het verzoek tot handhaving van de bestemmingen van 
een recreatieterrein dat al jaren als opslag- c.q. stortplaats dient en het als 
parkeerterrein is gebruik genomen weilandengebied in de Hierdense Poort. Bij brief 
van 18 januari 2016 is door onze verenigingen aan de gemeente een formeel besluit 
gevraagd. Aan dit verzoek heeft de gemeente niet voldaan door de brief niet te 
beantwoorden. 
De gemeente Nunspeet is tot nu toe in gebreke gebleven om dit formeel voor beroep 
vatbaar besluit toe te sturen. Ook informele contacten met de gemeente daarna 
hadden niet het beoogde resultaat. 

Op 22 juni is het College van 
Burgemeester en 
Wethouders bij brief verzocht 
ons binnen zes weken na 
verzending daarvan een voor 
beroep vatbare beslissing 
toe te sturen voor wat betreft 
de handhaving van de naar 
onze mening strijdige 
situaties met het 
bestemmingsplan 
Buitengebied en de afwijzing 
van ons verzoek tot 
terugplaatsing van de 
landbouwsluis om 

gemotoriseerd sluipverkeer van de Munnekensteeg te weren. Gezien onze 
ervaringen met de gemeente voor wat betreft de termijn van beantwoording van onze 
brieven in de afgelopen jaren, hebben wij aan de brief de mededeling toegevoegd 
dat de gemeente bij niet tijdige beantwoording van onze brief officieel volgens de 
daarvoor geldende procedure in gebreke zal worden gesteld. 
Ook op dit verzoek is door de gemeente Nunspeet niet gereageerd, zodat de 
gemeente op 19 augustus door ons in gebreke is gesteld. Behalve dat bij de brief 
een wettelijk “dwangsomformulier in verband met niet tijdig beslissen” is gevoegd, is 
de gemeente in de gelegenheid gesteld ons nog uiterlijk 2 september 2016 een voor 
beroep vatbare beslissing toe te sturen. Daarnaast hebben wij de gemeente in de 
brief verzocht onmiddellijk handhavend op te treden tegen de met het 
bestemmingsplan Buitengebied nog steeds aanwezige strijdige situaties. Zeker ook 
omdat het recreatieterrein door vermindering van grondopslag inmiddels voldoende 
ruimte biedt om mede als overloopparkeerterrein te dienen. Een dergelijk 
medegebruik is namelijk niet strijdig met het bestemmingsplan voor het terrein. 
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Maaien waterplanten Veluwerandmeren 
Op verzoek van de Provincie 
Flevoland is afgelopen voorjaar een 
zienswijze gegeven op het 
voornemen een 
Natuurbeschermingswetvergunning 
te verlenen voor het maaien van 
300 hectare waterplanten om de 
bevaarbaarheid voor de 
recreatievaart te vergroten. In de 
zienswijze is aangegeven dat bij 
brief van 26 maart 2010 van onze 
verenigingen is ingestemd met het 
verlenen van een vergunning voor het uitbreiden van het maaigebied destijds van 50 
naar 150 hectare. Daarbij is destijds aangegeven: ‘We gaan ervan uit dat dit geen 
terugkerende figuur wordt in de zin dat over een jaar of wat nog maar eens enkele 
tientallen hectares maaien worden aangevraagd respectievelijk verleend’. Dit 
voorgevoel blijkt nu juist, temeer daar de nu beoogde 300 hectare volgens de 
aanvraag slechts een tussenstap is waarbij een verdere uitbreiding na een 
vegetatieonderzoek in 2018 niet wordt uitgesloten. 
In de zienswijze is de opstellers van de toetsing in overweging gegeven om de 
toelaatbaarheid van maaien in de toekomst uitsluitend op ecologische gronden te 
baseren. Daarbij dienen de vragen te worden beantwoord of na het maaien nog 
wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende 
(aangewezen) vegetaties voor het Natura- 2000-gebied Veluwerandmeren en of de 
kwalificerende diersoorten blijvend eenzelfde hoeveelheid voedsel kunnen 
bemachtigen. 
Omdat het te maaien areaal van 300 hectare waarvoor vergunning wordt gevraagd 
volledig is gelegen in gebieden die voor de Kleine Zwaan en de Pijlstaart niet 
benutbaar zijn en het maaien zich beperkt tot het toppen van waterplanten, is 
aangegeven dat van onze zijde  ingestemd kan worden met het verlenen van de 
gevraagde vergunning. 
 
Windmolens Lorentz Harderwijk 
Medio juni is een reactie verstuurd aan de gemeente Harderwijk op de concept-
natuurtoets van Bureau Waardenburg met betrekking tot de plaatsing van 
windmolens in de gemeente Harderwijk. Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat 
overheden zich inzetten voor een toename van duurzame energie-opwekking. Voor 
de invulling hiervan in de gemeente Harderwijk is bijzondere aandacht gevraagd voor 
enkele beoogde locaties langs de Veluwerandmeren die naar onze mening 
aanzienlijke negatieve natuureffecten hebben. Daarbij speelt ook de relatie met het 
vogelrustgebied in het Veluwemeer dat in 2014 is gerealiseerd als 
natuurcompensatie als gevolg van de negatieve effecten van het bestemmingsplan 
Waterfront-Noord een rol. In het inrichtingsplan van dit rustgebied is destijds ook de 
herstelopgave voor de Grote Karekiet betrokken. Deze herstelopgave is opgelegd 
krachtens het Aanwijzingsbesluit Natura-2000-gebied Veluwerandmeren. 
Tevens hebben wij kenbaar gemaakt dat een zestal alternatieven als potentiële 
locaties bekeken zijn, terwijl uit de natuurtoets is gebleken dat maar één van deze 
alternatieve locaties nader is onderzocht. 
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Het betreft hier alternatieven die wel goed of beter op ‘natuur’ scoorden. 
Daarnaast is door ons aandacht gevraagd voor de nadelige effecten van het plaatsen 
van windmolens in de nabijheid van de Veluwerandmeerkust op de aanwezigheid 
van vogels op en rond de Veluwerandmeren. Ook zou in de toets rekening moeten 
worden gehouden met het feit dat langs de Veluwerandmeren sprake is van 
gestuwde vogeltrek. Dat betekent dat in de trektijd vele tienduizenden vogels hier op 
weg naar hun overwinterings- of broedgebied passeren. De Provincie Gelderland 
heeft er middels een verordening voor gezorgd dat Waardevolle Open 
Landschappen behouden blijven. Wij vragen ons ook af hoe ambitieus die 
doelstelling is wanneer een paar honderd meter buiten een dergelijk landschap 
windmolens worden geplaatst die zichtbaar zijn vanuit nagenoeg alle waardevolle 
open landschappen op de hele Noordwest-Veluwe. 
Wij hebben de gemeente tenslotte een aantal vragen voorgelegd die naar onze 
mening niet anders dan tot een herbezinning kunnen leiden. Zo zien wij niet alleen 
onder andere mogelijkheden om als gemeente te participeren in windmolenprojecten 
in de provincie Flevoland, maar zien wij ook mogelijkheden in het benutten van 
kleinschalige windenergie. Er is nog geen reactie van de gemeente Harderwijk 
ontvangen. 
 
Veluwe 
Uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk   
Op 21 april 2016 diende het op 4 augustus 2015 bij de Raad van State ingestelde 
beroep van onze verenigingen tegen de verleende vergunning 
Natuurbeschermingswet ten behoeve van uitbreiding van het Van der Valk Hotel 
Harderwijk binnen de grenzen van het Natura-2000-gebied Veluwe. Al vanaf 1 
november 2014 dateert de door onze verenigingen uitgebrachte zienswijze bij de 
Provincie Gelderland naar aanleiding van het provinciale voornemen om een 
vergunning Natuurbeschermingswet te verlenen voor deze uitbreiding. De 
vergunning werd op 22 juni 2015 toch verleend. Op 17 augustus jl. is door de Raad 
van State uitspraak gedaan. In de tussenliggende periode van indienen van beroep 
en de zittingsdatum kan men allerminst achterover leunen. Diverse malen zijn door 
de partijen in het geding: onze 
verenigingen aan de ene kant en 
de provincie Gelderland/advocaten 
Van der Valk aan de andere kant 
namelijk schriftelijk standpunten 
uitgewisseld. 
Het is natuurlijk verheugend dat 
het beroep van onze verenigingen 
gegrond is verklaard en dat het 
vergunningsbesluit van 
Gedeputeerde Staten van 
Gelderland is vernietigd. De 
nieuwe hotelvleugel had ten koste zullen gaan van het Natura-2000-gebied Veluwe. 
Dit is echter alleen toegestaan wanneer de aantallen van genoemde specifieke 
vogelsoorten voor het Natura-2000-gebied, waaronder de Zwarte Specht, aan hun 
instandhoudingsdoelstelling voldoen of, na de ingreep, op zijn minst de draagkracht 
van een gebied aantoonbaar op peil blijft. Wij toonden met onafhankelijke tellingen  
aan dat het aantal op de Veluwe levende zwarte spechten de laatste jaren echter  
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minder is dan wordt nagestreefd en dat derhalve niet aan de 
instandhoudingsdoelstelling wordt voldaan. De ingreep verkleint per saldo ook de 
draagkracht van het gebied. De afdeling Bestuursrecht van de Raad van State gaf 
onze verenigingen hierin gelijk en vernietigde daarmee de door de Provincie 
Gelderland verleende vergunning. De exotische Toekan van Van der Valk moet door 
deze uitspraak als het ware nu voldoende ruimte laten aan een zeldzame inheemse 
vogel. 
 
Voorontwerp bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom 
Om de bouw van woningen in Drielanden-West mogelijk te maken, moet de 
gemeente Harderwijk op last van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een 
bestaande dassenbijburcht aan de Zeeweg in Ermelo aantrekkelijker maken. De 
bedoeling hiervan is dat de dassen deze locatie tot hoofdburcht gaan kiezen en de 
burcht in Drielanden tot bijburcht degraderen. De maatregelen in Ermelo richten zich 
op het scheppen van meer rust, snelheidsremmende maatregelen en de aanleg van 
rasters en dassentunnels. 
Aan de hand van verse graaf- en loopsporen in 2015 en 2016 en de inzet van een 
automatische nachtcamera, is door onszelf vastgesteld dat de hoofdburcht in 
Drielanden-West nog altijd wordt bewoond. Tevens is vastgesteld dat de vereiste 
maatregelen nog niet volledig zijn uitgevoerd. De gemeente Harderwijk is in maart j.l. 
gevraagd aan te geven op welke termijn aan alle eisen van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland zal zijn voldaan en aan de hand van welke 
monitoringsgegevens in de toekomst vast wordt gesteld dat de hoofdburcht in 
Drielanden niet meer wordt bewoond. 
Als antwoord op de brief heeft de gemeente Harderwijk de stand van zaken 
inmiddels aangegeven. Zo zijn alle maatregelen uit het natuurcompensatieplan nog 
niet uitgevoerd. Voor de monitoring, nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, is 
inmiddels een instantie benaderd. 
 
Voorontwerpwijzigingsplan Drielanden Werklandschap Oost 
Van de zijde van de gemeente Harderwijk is gevraagd een zienswijze te geven op 
het voorontwerp bestemmingsplan Drielanden Werklandschap Oost. Het 
voorontwerp voorziet in de mogelijkheid om rond een bestaand bedrijf aan de Fokko 
Kortlanglaan ongeveer zes bedrijfspanden te vestigen voor lichte bedrijvigheid. 
Aangezien hier geen zaken aan de orde zijn die betrekking hebben op de 
Natuurbeschermingswetgeving, is de gemeente Harderwijk bericht dat er van onze 
zijde geen bezwaren bestaan. 
 
Overige Zaken 
Verklaringen van geen bezwaar paramotoractiviteiten Oldebroek  
Een bezwaarschrift is ingediend tegen het verlenen van een verklaring van geen 
bezwaar om te mogen opstijgen en landen met een paramotor vanaf 
Zuiderzeestraatweg nabij huisnummer 22 in Oldebroek respectievelijk vanaf Groote 
Woldweg 75II in Oosterwolde. 
Wij achten paramotors uiterst verstorend voor met name de weidevogels die in dit  
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gebied nog in redelijke hoge aantallen 
broeden en overwinteren. 
Tenslotte zijn wij van mening dat er van 
verstoringsgevolgen sprake zal zijn ten 
aanzien van het Natura-2000-gebied 
Veluwerandmeren. De locatie Groote 
Woldweg ligt namelijk in de nabijheid van 
het Drontermeer. In het Natura-2000-gebied 
Veluwerandmeren verblijven met name 
gedurende het winterhalfjaar (september-
april) grote aantallen watervogels. Sommige 

soorten bevinden zich daarbij nabij of zelfs onder hun instandhoudingsdoelstelling. 
Als gevolg daarvan zijn wettelijk extra waarborgen vereist ten aanzien van het 
handhaven van rust. Het effect van vliegverstoringen en zeker van een laagvliegende 
paramotor met scherm is steevast dat het merendeel van de genoemde watervogels 
opvliegt en een lange tijd rondvliegt. Het gaat hier dan om grote aantallen vogels per 
incident. Hierbij gaan energie en vetreserves verloren. 
  
 Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 
 Tjalling van der Meer 
 
 

Fotowerkgroep Camera Natura    
In maart dit jaar is heel plotseling Paul Matlung overleden. Paul was een 
gewaardeerd en actief lid van onze werkgroep van het eerste uur. Ondanks zijn 
verhuizing naar Emmen bleef hij nauw betrokken bij onze activiteiten. Hij was ook 
degene die het digitale fotoalbum opgezet heeft en bijhield. Nu hij er niet meer is, 
zullen we in overleg met het bestuur ons beraden hoe we 
hiermee doorgaan. 
De komende tijd zijn weer allerlei activiteiten gepland. 
Evenals het vorige seizoen speelt de macrofotografie ook 
nu weer een grote rol. Met iedere camera kun je prachtige 
opnames maken, ook al heb je geen aparte macrolens. 
Maar de nazomer en herfst bieden meer: het landschap 
verandert en het licht wordt zachter, ook dat is een kunst 
om vast te leggen. 
Samen met de leden zullen we het programma voor het 
komende jaar weer gaan samenstellen. Het is altijd een 
plezier om met elkaar op stap te gaan tijdens het buiten 

fotograferen en 
vervolgens de 
resultaten te bekijken en beoordelen 
tijdens onze vaste bijeenkomsten. Het is 
opvallend en leerzaam hoe iedereen 
zijn/haar idee van de natuur vast weet te 
leggen. 
Er is een behoorlijke toename geweest van 
het aantal nieuwe leden afgelopen  
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seizoen en dat betekent naast een nieuwe inbreng ook een gelegenheid om 
onderwerpen weer eens te herhalen. 
Mocht u ook belangstelling hebben, neem dan contact op met Ria Thijs 
ria.thijs@planet.nl of met Steef Klaassen steef@solcon.nl. 
 
 
 

 

DE    OPMERKER 
 
 
Nuttige gedragsreflex  
Qua uiterlijk doet de Boomklever denken aan een spechtje. In sommige landstreken 
wordt voor deze vogel daarom ook de volksnaam Blauwspecht of Spechtmees 
gebruikt. Anders dan een echte specht gebruikt de klever nooit z’n staart als extra 
steunpunt. In het algemeen wordt aangenomen dat de vogel z’n naam te danken 
heeft aan de gewoonte de nestingang naar zijn eigen omvang dicht te smeren zodat 
ze er nog net zelf door kunnen. Als je de boomklever via boomstammen en takken 
ziet voortbewegen, lijkt het ook wel of hij daaraan vastkleeft. Hij presteert het zelfs 
ondersteboven langs een tak te lopen. Bij 
gevaar kan hij, zoals wel bij meer 
vogelsoorten wordt waargenomen, plotsklaps 
verstarren. Ook in die houding doet hij z’n 
naam alle eer aan. Een nuttige reflex 
overigens want wie niet beweegt, wordt 
minder snel gezien door een belager. 
Bovendien kun je altijd nog op het laatste 
moment proberen te vluchten als je toch bent 
opgemerkt. De aangeboren tactiek van ‘blijf 
zitten waar je zit en verroer je niet’ heb ik bij 
boomklevers regelmatig gezien. 
 Harm Werners 
 
Linny 
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van de zwarte specht 
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Met de KNNV de bus in 
Op 28 mei was het prachtig weer om een stukje te toeren door het landschap 
rondom Nijkerk. 
Leendert de Boer en Arie van den Berg verzorgen namens het IVN Nijkerk 
regelmatig bus-excursies door het polderlandschap, het kampenlandschap, de 
nieuwe heideontginning en het slagenlandschap rondom Nijkerk. Leendert was 
vooral begeesterd door de vondst van plekken waarvan men dacht dat het 
verdedigingswerken waren, maar die uiteindelijk gebruikt bleken te zijn door boeren 
die hun vee daar verborgen voor brandschattende legers. Op een andere plek was 
wel een verdedigingswerk ontdekt, met wallen eromheen, waarop vroeger een toren 
had gestaan waarin hop werd opgeslagen. Jammer genoeg vermeldt de historie niet 
of er ook een jonkvrouw in de toren werd opgesloten omdat ze het had aangelegd 
met een boerenzoon. Dat had best gekund toch? Wel is bekend dat er ijzererts werd 
gewonnen uit de beek die om het gebied heen was gegraven. In die tijd was ijzer 
meer waard dan goud, want je kon er gereedschap en wapens mee smeden. 
We maakten ook kennis met de plaats waar het kippenlijntje had gelegen. Daar reed 
ooit een trein, maar niet op zondag i.v.m. de zondagsrust. Kom daar maar eens om 
in 2016. 
 

    
 
We stopten onderweg een paar keer om de benen te strekken, o.a. bij het gemaal 
van Arkemheen voor een kop koffie met bevroren appelgebak, en werden daarbij 
nog vergast op rookontwikkeling toen een paar vrijwilligers probeerden de haard aan 
de praat te krijgen. Dat was nodig om het gemaal in werking te zetten voor een groep 
die die middag ook zou komen kijken. We hadden geen verrekijker nodig om de 
grutto te bewonderen die in de polder broedt. Wat een mooi dier is onze nationale 
vogel toch. Al met al was het een prachtige en leerzame tocht. Er zijn ook mooie 
wandelingen en fietstochten in het gebied uitgezet, zoals de Appelroute. Is dat 
misschien iets voor een volgende excursie? 
Na al dit moois verzuchtten de gasten bij ons in de auto: “Zoveel schoonheid: op ’n 
gegeven moment is het mooi geweest!” 
 Ellen Smal 
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Raadsel 
Bij de excursie naar de Westbroekse Zodden op 25 juni troffen we deze 
merkwaardige banken aan. Waar dient dit vreemde gat nu voor? 
Antwoorden a.u.b. naar Hans Fondse jmfondse@gmail.com 
 

 
 
 
Hersenkraker 

Oplossing Hersenkraker 2e en 3e  kwartaal 2016 
Muiltje =schelpdier en vrouwenschoentje= een orchidee 
Bokje=vogel en schaapje=nachtvlinder 
Mierenleeuw=insect en leeuwentand=plant 
Vogelpootje=plant en ezelspootje=korstmos 
Rouwmantel =vlinder en pagemantel=paddenstoel 
Koperuil=nachtvlinder en koperwiek=vogel 
Korenwolf=zoogdier en vossenstaart=grassoort 
Viervlek=libelle en drietand=nachtvlinder 
 
Nu een nieuwe hersenkraker 
Wat is het verschil tussen: 
Goudvink en goudhaaruil 
Zilverstreep en zilverschoon 
Kale jonker en haarbos 
Heksenboter en roodkapje 
Mosklokje en grasklokje  
Oosterse schone en gesluierde dame 
Wulk en wulp 
Keep en geep 
 
De oplossing komt in het volgende Linnaeusklokje. 
 Ati Vijge 
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Omen est nomen 3  
Zoals beloofd deze keer wat opmerkingen over soorten. 
Oppervlakkig gezien lijkt het heel duidelijk welke dieren of planten tot één soort 
behoren en welke niet. Immers, soortgenoten kunnen zich onderling voortplanten. 
Maar zo eenvoudig is het niet. Er zijn vrij veel kruisingen tussen soorten bekend. 
Niemand zal beweren dat een paard en een ezel tot één soort behoren maar ze 
kunnen wel samen nakomelingen krijgen. Zo zijn er ook kruisingen bekend tussen 
leeuw en tijger, tussen paard en zebra, en nog vele andere. Maar dit soort 
nakomelingen zijn zonder uitzondering onvruchtbaar. Zij hebben een zodanig 
vreemde verzameling chromosomen in hun celkernen dat ze daar onmogelijk 
bruikbare geslachtscellen mee kunnen vormen. 
Akkoord, dan breiden we de definitie uit: dieren behoren tot één soort als zij  
gezamenlijk vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Deze bewering kan lang     
standhouden maar alweer niet voor enkele diergroepen: de zgn. Ringsoorten. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is de groep van de Zilvermeeuwen en Kleine                
Mantelmeeuwen. Deze vogels kennen een aantal ondersoorten rondom de   

          
Zilvermeeuw                                                    foto's: Ada en Chris Herzog                                        Kleine Mantelmeeuw 

Noordpool die in de aan elkaar grenzende gebieden kunnen hybridiseren. Daarmee 
voldoen ze dus aan de definitie van een soort. Echter, de ring heeft twee uiteinden 
van in één gebied naast elkaar levende meeuwenpopulaties die te ver uit elkaar 
liggen om gekruist te kunnen worden. Dit is dus duidelijk evolutie in de praktijk. Waar 
ligt nu de grens van de soort? Dat was tot voor kort het verhaal maar recent dna-
onderzoek heeft aangetoond dat in dit geval de werkelijkheid toch nog ietsje 
gecompliceerder is. Een andere ringsoort is b.v. de Grauwe Fitis.We kunnen dus wel 
proberen voor honderd procent exact te werk te gaan maar taxonomie is nu eenmaal 
geen wiskunde.Trouwens, met die accuratesse is het ook niet overal even goed 
gesteld. Een halve eeuw geleden was er in de biologenwereld een duidelijke grens te 
trekken tussen dierkundigen en plantkundigen, laten we zeggen: zonder en met 
stropdas. Zulke verschillen vinden we nog terug in de nomenclatuurregels. Wie een 
nieuwe soort ontdekt, heeft een lange weg te gaan om deze officieel erkend en 
aanvaard te krijgen en deze weg is bij planten en bij dieren nogal verschillend. Een 
voorbeeld: de Das heet Meles meles, de Otter heet Lutra lutra, en zo zijn er meer 
voorbeelden. Maar bij planten is dat verboden. Er zijn geen planten met de 
genusnaam en de soortnaam identiek. Het Wildemanskruid werd door Linnaeus 
beschreven als Anemone pulsatilla. Toen deze soort later werd afgesplitst en in een 
eigen genus Pulsatilla werd ondergebracht, mocht hij de soortnaam dus niet houden. 
Nu heet hij Pulsatilla vulgaris. De bovengenoemde zoölogen en botanen bemoeiden 
zich ook niet al te veel met elkaar. Zo kennen we de genusnaam Ammophila zowel in 
het dierenrijk (sluipwesp) als in het plantenrijk (Helmgras). Ook van dit verschijnsel  
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zijn meer voorbeelden aanwezig. 
Maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse namen maken het wat dat betreft veel 
bonter. Een Pijlstaart kan een eend zijn of een groep nachtvlinders en dan hebben 
we ook nog een Pijlstaartje, een libelle van de familie Rombouten. Ik heb zo’n 
vermoeden dat de groep nachtvlinders de kroon spant inzake onverwachte 
Nederlandse namen: Rietluipaard, Klaverblaadje, Eikentak, Dromedaris, Kameeltje, 
Eekhoorn, Kleine Rietvink, Turkse Uil, Kosmopoliet, Haarbos, Grote Beer, Plakker. 
 Nico de Jong 

                    

                                         
 

Grote Beer                             foto’s: Ada en Chris Herzog                                    Pijlstaarteend                               

 
Verslag Liesbergwandeling 
Woensdag 10 augustus 2016 hebben we met 7 KNNVers de Liesbergwandeling 
gelopen (Elspeter heide). Het was prachtig zonnig weer, op een klein regenbuitje na. 
De heide stond al gedeeltelijk in bloei. We hebben 3 soorten heide gezien: Struik-, 
Dop- en Kraaiheide. De bijenkasten waren al geplaatst, het was een gezoem van 
jewelste. 
Tijdens de wandeling kwamen we langs enkele vennen die er erg mooi uitzagen. 
Na ruim 1½ uur kwamen we weer terug bij de parkeerplaats Stakenberg. 
We zijn tevreden naar huis gegaan. 
 Anne en Marian 
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WERKGROEPEN        netnummer 0341 

Fotowerkgroep Camera Natura Steef Klaassen  steef@solcon.nl 414827 

      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  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@ronaldvossebelt.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 
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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 
oktober 
  2 Middagexcursie bomen Lelystad 
  8 Landschapsbeheer 
12 De Wandeling: duinen Garderen 
15 Paddenstoelen fotograferen Harderbos 
19 Paddenstoeleninventarisatie Veldwijk o.l.v. Nico Dam 
22 Vogelexcursie Randmeer 
25 Fotowerkgroep 
29 Landschapsbeheer 
29 Paddenstoelenexcursie Speulderbos, aansluiting NMP Opendeur 
29 Nacht van de Nacht, Schaapskooi 
november 
  1 Bijenlezing Rob Nijman 
  9 De Wandeling: Nieuw en Oud Groevenbeek 
12 Fotowerkgroep Solse Gat 
15 Vlinderwerkgroep 
19 Landschapsbeheer 
22 Fotowerkgroep 
23 Lezing 45 jaar KNNV 
26 Vogelexcursie ‘s-Heerenloo 
december 
10 Landschapsbeheer 
11 Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 
14 De Wandeling: Cyriasische Veld 
17 Fotowerkgroep Orchideeënhoeve Luttelgeest 
29 Plantenjacht Floron Harderbos 
januari 
  7 Nieuwjaarswandeling 
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