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Bezorging Linnaeusklokje: Ati Vijge   awvijge@kpnmail.nl 560901 
 
Algemene info:       info@noordwestveluwe.knnv.nl 
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ledenarchief! 

 
Het Linnaeusklokje wordt gedrukt bij De Wissel in Harderwijk. Al het gebruikte papier heeft 
het FSC keurmerk. 
 
WAARNEMINGEN 

Op de website is de rubriek “........ vertelt” te vinden. Leuke waarnemingen of andere 
wetenswaardigheden kunt u sturen aan webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl. 
 
Voorplaat: 
Wintertaling (Anas crecca), ieder voorjaar bij de Weibeek   Foto: Ada en Chris Herzog 
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Van de bestuurstafel  
Het is eind november als ik dit schrijf en heb net een hele 
boswandeling achter de rug. De bossen, zandverstuiving- en 
heidegebieden rond Nunspeet zijn prachtig. Ik kom er regelmatig 
en heb altijd m’n camera bij me. Nu is het nog herfst met mooi 
gekleurd blad, paddenstoelen heb ik nu niet zo veel gezien. Sinds 
ik lid ben van de KNNV en meega met de excursies leer ik veel 
beter te kijken en ontdekken. Alhoewel ik de namen niet altijd kan 
onthouden, verbreedt het m’n belangstelling. 

Dit wordt ook weer gevoed door de lezing van de gastspreker Atze Oskamp op ons 
feestelijk gevierd 45-jarig jubileum. Het ging over communicatie in de natuur. 
Communicatie d.m.v. het geven en ontvangen van signalen. Niet alleen tussen 
dieren onderling maar ook tussen planten, schimmels en bacteriën. Tussen de eigen 
soort maar ook tussen de verschillende soorten. “Geen natuur zonder 
communicatie”. Ach en bij de mens is het natuurlijk niet anders. Het was een 
boeiende lezing en altijd bijzonder om te horen hoe de communicatie in de natuur 
vertaald wordt in menselijk gedrag, dat begrijpen we beter en dat maakt het 
tegelijkertijd ook smeuïg. Op deze avond konden we naast de eigen leden ook veel 
belangstellenden van de groene buurorganisaties verwelkomen, evenals de heer Kai 
Waterreus van het landelijk bestuur. Volkert Bakker 
wierp in zijn inleiding een blik vooruit en vroeg zich 
af waar we over 45 jaar zouden zijn, ervan 
overtuigd dat de KNNV zeker nog zou bestaan, 
maar waarschijnlijk niet meer onder die naam en 
opgegaan in een grote natuurorganisatie. Daar 
zullen nog vele stappen aan voorafgaan. Voorlopig 
houd ik me maar bij de nabije toekomst. 
Landelijk liggen de besprekingen rond het 
samengaan van KNNV en IVN in de luwte (tijdens 
de jaarvergadering krijgt u meer informatie over de 
stand van zaken), maar op regionaal niveau worden 
contacten met buurorganisaties onderhouden om te kijken of concrete activiteiten 
met elkaar gedeeld kunnen worden zoals: 1x per jaar de gezamenlijke excursie, met 
NMP Ermelo werd een gezamenlijke activiteit over paddenstoelen georganiseerd en 
mogelijk komt er in de toekomst meer uitwisseling van elkaars activiteiten. En zo 
komen we een beetje bij de lezing van Atze Oskamp: communicatie, signalen geven 
en ontvangen en ontdekken dat je elkaar t.b.v. natuur nodig hebt en kunt voeden. 
Afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten georganiseerd, waar velen van u aan 
hebt deelgenomen. De coördinatoren van de verschillende werkgroepen zetten zich 
elk jaar weer in om op zoek te gaan naar gebieden om planten, vogels vlinders, 
paddenstoelen  enz. te inventariseren en wandelingen uit te zetten om samen in de 
natuur te zijn. De fotowerkgroep gaat 1x per maand op stap. We hebben half 
november alweer ijshaar  gezien en gefotografeerd. 
Mijn motto voor 2017 is: DOE MEE MET DE KNNV, dat kan actief en/of 
ondersteunend zijn. Ieder op zijn eigen wijze, maar met gedeelde betrokkenheid voor 
de natuur. 
Het Bestuur wenst u een goed 2017 
 Ria Thijs 
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Welkom nieuwe leden 
De heer Van Veen, Arianehof 44, 3851 RJ Ermelo 
Mevrouw M. van Ark, Rederijkersstraat 4, 3842 JT Harderwijk 
Mevrouw J. Boll-Postma, Stationsstraat 94, 3851 NL Ermelo 
 
 
Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk 

De KNNV  organiseert  regelmatig 
activiteiten in het Centrum voor erfgoed, 
natuur en milieu Het Pakhuis te Ermelo. 
Daarbij is van belang te weten dat deze 
accommodatie toegankelijk is voor 
rolstoelen. 

 
 
Ledentaxi voor leden naar een avondactiviteit 

Onderstaand het lijstje met naam, adres en 
telefoonnummer van de vrijwillige chauffeurs. Een lid dat 
graag naar een algemene lezing wil en niet zelf kan gaan, 
kan dan contact opnemen met een chauffeur, die op weg 
bij hem/haar in de buurt komt. Degenen die mee willen 
rijden en (ongeveer) op de route van onderstaande leden 
wonen, kunnen zelf een afspraak maken. 
 

Naam Adres Postcode Telefoon 

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

Dick Dooyewaard 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 2-2017 graag voor 1 maart 2017 mailen naar  
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl. Foto’s graag voorzien van de namen van de 
maker en het onderwerp. 
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VACATURES 
Beste leden van de KNNV, 
Op korte termijn heeft het bestuur van de KNNV Noordwest Veluwe 2 vacatures die 
we graag aan u voor willen leggen en wij  willen belangstellenden oproepen om te 
reageren. Een taakomschrijving van beide vacatures vindt u hieronder. 
 
Vacature penningmeester 
In verband met de onzekere ontwikkeling van de gezondheid van onze 
penningmeester roepen we nu al kandidaten (m/v) op voor deze functie. Voor de 
boekhouding is een eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk  boekhoudprogramma met 
handleiding beschikbaar. 
Het is ons streven dat de nieuwe penningmeester op de jaarvergadering van 2017 in 
functie treedt. Hij/zij kan op uitgebreide begeleiding rekenen van de huidige 
penningmeester. In het begin trekken we samen op! 
Voor vragen en meer gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot: John Smal 
0341 424275, john@groenevos.nl. 
 
Taakomschrijving penningmeester 
 
Eenmalig 
1 Aan het begin van het jaar (1 januari): aan de ledenlijst de relevante 

contributiebedragen toevoegen, 
2 Samen met het bestuur het financiële beleid voor het komend jaar formuleren, 

waaronder: hoogte van de contributie vaststellen, 
3 Voor het komend jaar een begroting opstellen op basis van o.a. het afgelopen 

jaar en de door de werkgroepen ingeleverde wensen, 
4 De jaarstukken opmaken (resultatenrekening en balans) plus het financieel 

jaarverslag, 
5 De kascommissie ontvangen en hen inzage geven in de boekhouding; vragen  

beantwoorden, 
6 In de jaarvergadering verantwoording afleggen. 
 
Enkele keren per jaar 
7 Bestuursvergaderingen bijwonen en daar rapporteren over de financiële 

situatie, 
8 Automatische incasso plegen, 
9 Achterstallige contributie innen; aanmaningen versturen. 
 
Door het jaar heen (dagelijks/wekelijks/maandelijks) 
10 Facturen controleren, betalen en archiveren, 
11 Ontvangsten en uitgaven (bankafschriften) inboeken en archiveren, 
12 Contributieontvangsten ook inboeken in de ledenlijst (op Onedrive). 
 
Vacature secretaris 
De huidige secretaris is op de jaarvergadering 2017 aftredend . Hij is echter bereid 
om de voorzittershamer over te nemen van de waarnemend voorzitter. 
Hierdoor ontstaat de vacature voor een secretaris (m/v). 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Volkert Bakker, 0341 
424293, secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl. 
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Taakomschrijving secretaris 
1 Correspondentie verzorgen en de administratie van ingekomen en te versturen 

stukken en mails, 
2 Agenda en notulen van de 7 bestuursvergaderingen, jaarvergadering en 

coördinatorenvergadering, 
3 Samenstellen van algemeen jaarverslag en jaarplan, 
4 Samenwerken met andere bestuursleden, 
5 Beheer afdelingsarchief. 
 Namens het Bestuur, 
 met vriendelijke groet, 
 Ria Thijs 
 

 

 

 
EXCURSIES EN AVONDEN 

 

Zaterdag 14 januari 2017 
Buiten fotograferen 
Op de zandverstuiving de Haere gaan we bekermossen fotograferen. 
Vertrek Harderwijk 09.00 uur. Start 09.30 uur op de parkeerplaats van de Haere, 
Doornspijk. De parkeerplaats ligt aan het einde van de Badweg, zijweg van de 
Bovenweg. 
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Zaterdag 21 januari 2017 
Sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet 
Vertrek: Ermelo 13.00 uur en Harderwijk 13.15 uur. Start: 13.30 uur Transferium 
Nunspeet 
Traditiegetrouw gaan we weer op 
zoek naar de eitjes van de 
Sleedoornpage. In deze tijd van het 
jaar zijn de Sleedoorns nog kaal 
zodat de takvorken goed onderzocht 
kunnen worden op de aanwezigheid 
van eitjes. De eitjes van deze vlinder 
zijn zo klein als een speldenkopje, 
maar steken wel duidelijk wit af 
tegen het donkergekleurde hout. 
Vorig jaar vonden we er 9.  
De zoektocht wordt geleid door Betty 
Dekker en zal ongeveer 3 uur in 
beslag nemen. 
Tip: het is handig om een loep of 
loeppotje mee te nemen. 

            1Eitjes van de Sleedoornpage   foto: Annemarie Kooistra 

 

Dinsdag 24 januari 2017 
Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk, 20.00-22.00 uur 
We gaan de foto’s bekijken en bespreken die we in december: “sfeer rond de 
feestdagen” en in januari: “bekermossen”  gefotografeerd  hebben. Neem de foto’s 
die je wilt laten zien mee op een usb-stick. 
 

Zaterdag 28 januari 2017 

Halve-dag-excursie Oostvaardersplassen, Praambult (eventueel Lepelaarsplassen) 

Vertrek: 08.45 uur Ermelo en 09.00 uur Harderwijk. 

Zoals bij de excursie van december 2015 duidelijk werd aangegeven, worden de 

Oostvaardersplassen de komende jaren drastisch onder handen genomen door 

Staatsbosbeheer (“Moerasreset 2017”). Het waterpeil zal tijdelijk worden verlaagd en 

de struiklaag en de bomen moeten zich weer ontwikkelen. Dit wordt gedaan om 

vogels van bomen en struiken weer een kans te geven in de Oostvaardersplassen; 

na een paar jaar wordt de waterstand weer verhoogd. Mogelijk zal een deel van het 

gebied afgesloten worden voor bezoekers. Het is nog onbekend of dit in januari al 

het geval zal zijn. In de Oostvaardersplassen hebben we in de winter elk jaar een 

Klapekster gezien, misschien nu ook weer. Vanaf de Praambult kan altijd goed  

gekeken worden in het gebied. In 2015 zagen wij daar bijvoorbeeld nog een 

Smelleken (kleine roofvogel). Deze excursie duurt tot ongeveer 12.30 uur. 

Bij harde wind, regen of gevaarlijke gladheid gaat deze excursie niet door. Zie 

daarvoor het Gastenboek van de KNNV. 

Opgave uiterlijk donderdag 26 januari bij Hans Fondse,  jmfondse@gmail.com of 

557276. 
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Zaterdag 4 februari 2017 

Middagexcursie bomen en struiken op ’s Heeren Loo 

Vertrek 13.30 uur parkeerplaats bij het theehuis op  ’s  Heeren Loo, Slangenkamp 2-

4, Ermelo. Het theehuis ligt bij de Opstandingskerk. 

In het kader van het inventarisatieproject van onze afdeling zal er gekeken worden 

naar de bomen en struiken die in het gebied voorkomen. Aan de hand van knoppen, 

stam en silhouet zullen de soorten op naam gebracht worden. 

Informatie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, tel. 0341-557276 of 06-

12049194. Houd ook het gastenboek van de afdeling www.knnv.nl/noordwestveluwe 

in de gaten. 

 

Donderdag 9 februari 2017 

Huiskamerbijeenkomst Vlinderwerkgroep 
Sinds enige tijd hebben we een aloude activiteit 
weer opgepakt. Vorig jaar kon deze bijeenkomst 
door omstandigheden niet door gaan. Tijdens de 
op 15 november gehouden werkgroepavond bleek 
er desgevraagd beslist nog animo voor te bestaan. 
Over enkele vertoonde vlinders ontstond de nodige 
discussie. Derhalve alle aanleiding deze en andere 
afbeeldingen nog eens nader onder de loep te nemen. Het is leuk om samen te 
brainstormen en op die manier de juiste naamgeving te achterhalen Ook is het bij 
uitstek de gelegenheid leuke opnames van insecten te laten zien. 
Daartoe kan iedereen afgedrukte foto’s of materiaal op een USB-stick inbrengen. We 
kunnen gebruik maken van de beamer van onze afdeling. Ook zonder meegebrachte 
foto’s is iedereen van harte welkom deze interessante avond in informele sfeer mee 
te maken.  
De huiskamerbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep wordt gehouden bij Betty 
Dekker, Zuiderzeestraatweg 163 in Hierden en begint om 20.00 uur. 
 
Zaterdag 11 februari 2017 
Buiten fotograferen 
Het is de bloeitijd van de sneeuwklokjes 
Plaats en vertrektijd worden in de Reminder van februari bekendgemaakt. 
 

Woensdagavond 15 februari 2017 

Lezing van Wolf Teunissen over weidevogels 

Terugblik op 2016: “Het jaar van de Kievit”. 

Naast belangstelling voor de Grutto is er in Nederland ook altijd aandacht geweest 

voor de Kievit in de weidebieden. Iedereen heeft kunnen waarnemen dat de  

aantallen kieviten het laatste tiental jaar drastisch zijn afgenomen. Een van de 

oorzaken is de slechte overlevingskans van de kuikens. De vraag is nu: wat is 

daaraan mogelijk te doen? Daarover zal de lezing van Wolf Teunissen die avond 

gaan. Ieder die zich de toestand van de Kievit (en alle andere weidevogels!) ernstig 

aantrekt wordt van harte uitgenodigd om bij deze lezing aanwezig te zijn. 

Een aansluitende weidevogelexcursie zal worden gehouden in april.  
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Zie daarvoor een volgend Klokje. 

De lezing is in samenwerking met Vogelbeschermingswacht Noordwest-Veluwe en 

wordt gehouden in De Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet. Aanvang 20.00 uur. 

 

Zaterdag 18 februari 2017 

Halve-dag-excursie Flevopolder 

Vertrek: 08.45 uur Ermelo en 09.00 uur Harderwijk. 

Excursie Harderbroek, Harderbos en de Kievitslanden. We bezoeken in het 

Harderbroek de twee Giezenhutten, bij de Strandgaperweg de Kapiteinshut en het 

vogelscherm bij de Strandgaperplas. Als de tijd dat toelaat nog de vogelhut de 

“Burcht” langs de Zeewolderdijk.  

Omdat het in de winter daar vaak erg nat en modderig is lijkt het meenemen van 

laarzen erg verstandig. We hopen veel wintergasten te zien. Deze tocht duurt tot 

ongeveer 12.30 uur. 

Bij harde wind of regen vervalt deze excursie. Zie daarvoor het Gastenboek KNNV. 

Opgave uiterlijk donderdag 23 februari bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 

557276. 

 

Donderdag 23 februari 2017 

Middagexcursie sneeuwklokjes op landgoed Oud- en Nieuw-Amelisweerd 

Vertrek Ermelo 13.15 uur en Harderwijk 13.30 uur. 

Op  Oud- en Nieuw-Amelisweerd groeien massaal sneeuwklokjes. Beroemd is de 

sneeuwklokjeslaan. Het landgoed is afwisselend door de hoogteverschillen en de 

waterpartijen. Het bos bevat veel oude monumentale bomen en is vogelrijk. En niet 

te vergeten in het koetshuis serveert  ‘De Veldkeuken’ heerlijke koffie en taart. 

Opgeven voor dinsdagavond 21 februari bij Anne-Marie Fondse, 

jmfondse@gmail.com, tel. 0341-557276 of 06-12049194. 

 
Zaterdag 25 februari 2017 na de Ledenvergadering: 
Presentatie over het natura2000 gebied Veluwerandmeren door Martin Jansen 
Martin Jansen is een zeer ervaren vogelkenner, lid van de Vogelbeschermingswacht 
Noord Veluwe, WetlandWacht van Vogelbescherming Nederland voor de 
Veluwerandmeren en coördinator van SOVON voor zeldzame soorten in ons gewest. 
Hij houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar het foerageergedrag van Kleine en 
Wilde zwanen op de Veluwerandmeren en met schaarse en zeldzame soorten 
broedvogels, o.a. nachtzwaluw en middelste bonte specht. 
Hij zal na de Jaarvergadering een presentatie verzorgen over de volgende 
onderwerpen: 
- ontwikkelingen schaarse en zeldzame broedvogels 
- ontwikkelingen m.b.t. overwinterende vogels 
- Terugblik kleine zwanen  seizoen 1916-1917 
- Vogelgriep op de op de Veluwerandmeren. 
 

Dinsdag 28 februari 2017 
Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk, 20.00-22.00 uur 
Op verzoek gaan we nog eens macrotechnieken oefenen. Het is nodig om je 
apparatuur hiervoor en een statief mee te nemen. 
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Dinsdag 7 maart 2017 
Blik op Spitsbergen en de Pyreneeën 
20.00 uur in het Pakhuis 
Met de “Blik op Spitsbergen” vertrokken Ellen en Tjalling van der Meer op 29 mei 
2016 met zo’n 100 reisgenoten met het expeditieschip Plancius vanuit het Zeeuwse 
Hansweert. Het was het begin van een ledenreis van Vogelbescherming Nederland 
in samenwerking met de gespecialiseerde organisatie in natuurreizen Inezia Tours 
en rederij Ocean Wide Expeditions uit Vlissingen. Na een vaartocht van zo’n 3.200 
kilometer met tal van bijzondere natuurbelevenissen werd Spitsbergen bereikt. 
Tijdens de tocht werden tal van lezingen gegeven en konden liefhebbers een 
fotocursus en een uitgebreide vogelcursus volgen. 
Onderweg werd Fair Isle bezocht, een eiland bij Schotland dat deel uitmaakt van de 
Shetlandeilanden. Enkele dagen later werd aangelegd bij het Noorse eiland Jan 
Mayen met z’n imposante gletsjer de Beerenberg. Een overigens niet onbekend 
eiland bij onze walvisvaarders 
uit lang vervlogen tijden. De reis 
werd aangekondigd als North 
Atlantic Odyssey. Nu staat 
Odyssey voor langdurig en 
moeizaam. Vergelijken we onze 
tocht in de huidige 
omstandigheden met die van 
onze walvisvaarders dan wordt 
die aanduiding eigenlijk wel 
geweld aangedaan. Hun tocht 
was vol ontberingen met niet 
zelden de dood tot gevolg. Een 
Nederlandse gedenksteen op 
Jan Mayen getuigt hiervan.  
Na een vaartocht door en langs het pakijs van Groenland in de hoop op een 
“ontmoeting” met ijsberen, werd koers gezet naar Spitsbergen, Svalbard in het Noors 
dat koude kust betekent. Verbleven werd hier in Longyearbyen, het administratief 
centrum dat 1.338 kilometer vanaf het dak van onze aardbol ligt. Werd tijdens de 
boottocht al volop genoten, op Spitsbergen werd deze unieke natuurreis vervolgd 
met geweldige, niet gehinderd door duisternis, soms nachtelijke excursies. 
Nieuwsgierig geworden? 
 

Vanuit je campingstoel “Blik op de 
Cirque de Troumouse” en dagelijks 
genieten van een paartje 
Steenarenden en van de vele 
gieren? Dat kon in Héas, een heel 
klein plaatsje aan het eind van een 
gletsjerdal in de Hautes-Pyréneés, 
vlakbij de grens met Spanje. 
De Kampeer Commissie van de 
KNNV organiseerde ook in 2016 
weer 16 kampeervakanties. Héas 
was één van de bestemmingen.  
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Marja en Volkert Bakker behoorden tot de deelnemers en willen er graag over 
vertellen. Want het bleek een unieke plek voor een heerlijke kampeervakantie. En 
eenmaal daar hoefde je niet meer ver te rijden. Binnen een straal van pakweg 20 km 
waren er legio mogelijkheden om te wandelen en te genieten van heel veel vlinders, 
planten, vogels, insecten en … 
 
Donderdag 9 maart 2017 

Amfibieënoverzet 2017 op de Jhr. Dr. Sandbergweg in Leuvenum 

In het voorjaar gaan de kikkers, padden en salamanders weer op pad vanuit hun 

winterrustgebieden naar de vijvers om eieren te plaatsen. De meeste mensen kennen wel 

het drijvend “kikkerdril”, maar de paddensnoeren en de eitjes van salamanders, vastgezet 

aan waterplanten, zijn allemaal niet zo bekend. Op Leuvenum moeten de amfibieën op weg  

naar de vijver de zeer drukke Sandbergweg oversteken. Omdat de dieren in het vroege 

voorjaar nog heel traag zijn halen maar weinig levend de overkant. Daarom plaatst de KNNV 

al sinds 1982 gaas en opvangemmers. Iedere morgen gaat een vrijwilliger de dieren ophalen 

en deze naar de overkant van de weg of naar de vijver brengen. De aantallen amfibieën die 

in 2016 zo zijn “gered” staan elders vermeld in dit Klokje. 

Omdat vorig jaar de maand maart een behoorlijk koude periode heeft gehad, willen we nu de 

afzetting weer wat later plaatsen dan toen en wel op donderdag 9 maart vanaf 09.00 uur op 

de Sandbergweg iets voorbij restaurant De Zwarte Boer. 

We nodigen medewerkers van harte uit om mee te helpen met het plaatsen van palen, 350 

m. gaas en het ingraven van emmers. Ook medewerkers voor het overzetten zijn welkom! Je 

kunt dan nader kennismaken met Bruine kikkers, Gewone padden en Kleine- en 

Alpenwatersalamanders. De overzetactie duurt doorgaans een week of zes. 

Voor informatie contact opnemen met de coördinatoren amfibieënoverzet: Hans Fondse 

jmfondse@gmail.com of 557276 en Henk Oliedam henk.oliedam@upcmail.nl of 551643. 

 

Zaterdag 11 maart 2017 
Buiten fotograferen 
We gaan naar Staverden om voorjaarsbloeiers (Bosanemonen) te fotograferen. 
Vertrek Harderwijk 09.00 uur en Ermelo 09.15 uur. We starten op de achterste 
parkeerplaats van kasteel Staverden om 09.30 uur. 
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Zaterdag 18 maart 2017 

Vroege-vogelexcursie Veldwijk/’s Heeren Loo met de fiets  

Vertrek: 07.00 uur station Ermelo. 

Omdat de speciale aandacht voor Veldwijk en ’s Heeren Loo op 1 april (waarschijnlijk) gaat 

stoppen, zullen we gaan luisteren of de vogelzang al op gang is. Om beide gebieden te 

bezoeken, is het gebruik van een fiets wel nodig. We zullen regelmatig stilstaan om de 

voorjaarsvogels te zien en te horen. Deze fietsexcursie duurt tot uiterlijk 10.00 uur. Bij harde 

wind en regen gaat deze fietstocht niet door, zie daarvoor het gastenboek KNNV. 

Inlichtingen bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 557276. Opgave is niet nodig. 

 
Dinsdag 28 maart 2017 
Vaste bijeenkomst in de Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk, 20.00-22.00 uur 
Het programma wordt in de Reminder van maart bekendgemaakt. 

 

VERSLAGEN 
Verslag Duinenwandeling bij Garderen 

12 oktober j.l. hebben we de wandeling met 13 personen gelopen. 
Omdat het erg lang droog is geweest, zien we niet veel soorten 
paddenstoelen. Wel zien we de aardappelbovist en veel 
zwammen op bomen, waaronder de Porseleinzwam. Na de eerste 
helft op vlak-glooiend terrein, kwamen we bij de ‘duinen’.  Voor 
veel deelnemers een verrassing, ze zagen dit voor het eerst hier. 
Na ruim 1½ uur kwamen we weer terug bij het startpunt. 
                                                             Marian, mede namens Anne 

 
Verslag wandeling 9 november 2016 
De wandeling ging door de bossen van Oud- en Nieuw Groevenbeek. 
Ondanks de nachtvorst van enkele dagen ervoor, hebben we veel paddenstoelen 
gezien. Bij de geschiedenis van de gebouwen en het landschap hebben we 
stilgestaan, voor enkele wandelaars was het gebied onbekend. 
We liepen op mooie paden, ook door ruig landschap omdat de paadjes soms niet te 
vinden waren vanwege veel bladval! 
 

      
Met 8 wandelaars hebben we, ondanks wat motregen en lage temperatuur, genoten 
van de wandeling. 

Marian 
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JAARVERSLAG 2016 
 
I ORGANISATIE 
Het jaar 2016 was weer een actief jaar voor onze vereniging. 
Meer dan honderd activiteiten in een jaar, waaronder 42  
excursies, negen wandelingen, zes lezingen, een vogelcursus, 
18 bijeenkomsten van de fotowerkgroep. Er is gewerkt in de 
natuur, Natura 2000 gebied in onze regio is beschermd tegen 
opdringende economische ontwikkelingen, er zijn weer veel padden van een wisse 
dood gered. We hebben veel waarnemingen vastgelegd en er is over dit alles 
gecommuniceerd naar onze stads- en dorpsgenoten. U kunt het allemaal in dit 
jaarverslag uitgebreider nalezen bij de activiteiten van de verschillende werkgroepen. 
 
Activiteiten in 2016   

Excursies   

Planten  11 

Vogels       15 

Vlinders         8 

Sprinkhanen         1 

Paddenstoelen         3 

Vleermuizen         2 

Gewestelijke en regio excursie         2 

Totaal excursies  42 

Cursusavonden vogelcursus  2 

Lezingen en presentaties Nacht van de Nacht  8 

Inventarisatiedag (excursies -zie boven)  1 

Paddenafzetting (met dagelijkse controle)  1 

Wandelingen  8 

Bijeenkomsten fotowerkgroep  18 

Werkdagen Landschapsbeheer  10 

Bestuursvergaderingen en werkgroepen  13 

Bijeenkomsten klankbordgroep Veldwijk  3 

Lokaal en regionaal/gewestelijk overleg  3 

Deelname aan landelijke vergaderingen  3 

Infostand  1 

Totaal  113 

 
 
Landelijke en regionale ontwikkelingen 
Op landelijk niveau speelt de discussie over versterkte samenwerking van KNNV met 
het IVN en eventueel met nog andere verenigingen. Landelijk bezien een moeizaam 
proces, gelet op de vele principiële en praktische verschillen tussen de beide 
verenigingen. Onze afdeling heeft zich nadat de leden waren geraadpleegd positief 
opgesteld en aangeboden mee te denken over oplossingen voor die vele verschillen. 
Het landelijke beeld is nu dat er toch te veel hobbels zijn voor het daadwerkelijk 
samengaan op landelijk niveau. Dat neemt niet weg dat lokale initiatieven alle ruimte 
krijgen. In onze regio zijn dit jaar de banden met het Natuur en Milieuplatform (NMP)  
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in Ermelo verder versterkt. Met de andere natuurorganisaties in de regio, zoals IVN, 
de Vogelwacht en de Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten is ook dit jaar 
weer prettig samengewerkt. Eens per jaar wordt gezamenlijk vergaderd en is er een 
gezamenlijke excursie. Ook hebben we eind oktober weer deelgenomen en 
bijgedragen aan de Nacht van de Nacht in de Schaapskooi van Ermelo. 
 
Leden 
Het aantal leden was dit jaar op de teldatum 1 oktober: 247 leden, zes meer dan in 
2015. Er zijn weinig leden onder de 60 jaar. Vergrijzing is een verschijnsel waar veel 
verenigingen mee te maken hebben, voor het bestuur een reden om er extra 
aandacht aan te geven.  
Dit jaar zijn we getroffen door het overlijden van Paul Matlung, mede-oprichter en 
websitebeheerder van de fotowerkgroep en Dirk Aantjes, actief lid van de Werkgroep 
Landschapsbeheer. We wensen betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 
 
Lustrum 
Onze KNNV afdeling is in 1971 opgericht. We bestonden in 2016 dus 45 jaar. Dat is 
voor een KNNV afdeling nog niet heel oud, maar voor het bestuur toch reden voor 
een bescheiden feestje. 
Ter gelegenheid van dit lustrum heeft bioloog Atze Oskamp uit Apeldoorn op 
woensdagavond 23 november een zeer boeiende lezing gehouden over 
communicatie in de dieren- en plantenwereld. Er waren bijna 60 aanwezigen, 
waaronder ook vertegenwoordigers van bevriende groene organisaties en van 
andere KNNV afdelingen. De avond werd begonnen met gebak bij thee of koffie en 
afgesloten met een drankje en een hapje. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd. Tijdens de Jaarvergadering is afscheid 
genomen van Lex Groenewold. Lex was jarenlang in het bestuur actief als vice-
voorzitter. Daarnaast was Lex o.a. de initiatiefnemer van het Gebiedenboek en de 
mede-organisator van een serie inventarisaties. 
Aan het eind van het jaar nam Nico Hoogteyling weer deel aan de 
bestuursvergaderingen na een periode van afwezigheid in verband met studie.  
Onze afdeling is vertegenwoordigd in de jaarlijkse Vertegenwoordigende 
Vergadering, de Beleidsraad en de jaarlijkse Gewestelijke vergadering. Op de 
landelijke Beleidsraad is een oproep gedaan om de samenwerking met IVN 
voortvarend op te pakken. 
Bestuurslid Volkert Bakker nam deel aan de Klankbordgroep Veldwijk. In deze 
klankbordgroep worden de plannen besproken voor de nieuwe inrichting van het 
landgoed Veldwijk in Ermelo. 
 
II ACTIVITEITEN 
De afdeling is erin geslaagd in  een groot aantal activiteiten te continueren en soms 
uit te breiden. Dit was alleen mogelijk door de enorme inzet van werkgroepen en 
coördinatoren. Hieronder een korte samenvatting van hun activiteiten: 
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De Wandeling 
De maandelijkse wandelingen van de werkgroep "De Wandeling" hebben een vaste 
plek gekregen in de activiteitenkalender. In 2016 is een gevarieerd programma 
verzorgd met 9 wandelingen. Gemiddeld liepen er 8 wandelaars mee uit o.a. Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet, Epe en Almere. De PR van Jan Willem Jonker werpt zijn 
vruchten af. De Tijdkijkerpad-route is afgelast vanwege te grote hitte. 
Gelopen wandelingen: februari Papwandeling bij Hulshorst, maart Oldenaller, april 
Reuzeninsectenwandeling bij Drie, mei Ronde-Huis-wandeling bij Nunspeet, juni 
Groene rondwandeling bij de Westeindse heide, augustus Liesbergwandeling bij de 
Stakenberg, oktober Duintjeswandeling bij Garderen, november Oud- en Nieuw-
Groevenbeek, december Cyriasische veld bij Harderwijk. 
 
Fotografiewerkgroep Camera Natura 
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we veel onderwerpen gefotografeerd en 
met elkaar besproken. In de praktijk wordt er veel met macro gewerkt, waar we dan 
ook weer ruim aandacht aan besteed hebben, zowel tijdens het buiten fotograferen 
als op onze vaste avonden. Voorbeelden hiervan zijn het fotograferen van 
waterjuffers, rupsen, vlinders, insecten en paddenstoelen. Andere onderwerpen 
waren zwart-wit fotografie, landschapsfotografie en fotobewerking (dit blijkt door onze 
leden minimaal gedaan te worden). Werkgroeplid en fotograaf Ronald Vossebelt 
verzorgde een avond waarbij hij de door ons gemaakte foto’s besprak n.a.v. zijn 
opdracht: heel plezierig en leerzaam. Gastfotograaf Rene Visser gaf een boeiende 
presentatie van zijn foto’s. De werkgroep kwam 8 x bijeen tijdens de vaste 
bijeenkomsten in de Roef in Harderwijk en we gingen 10 x op stap om buiten te 
fotograferen. Dit  jaar mochten we een aantal nieuwe enthousiaste leden 
verwelkomen. 
In maart ontvingen we het trieste bericht van het plotseling overlijden van Paul 
Matlung. Paul is vanaf het begin lid geweest van de werkgroep en beheerde de 
laatste jaren ons fotoboek op de KNNV website. Een paar werkgroepleden gaan 
deze activiteiten overnemen. We hopen komend jaar weer een mooi fotoboek te 
kunnen presenteren aan onze KNNV-leden. 
 
Werkgroep landschapsbeheer 
De constante factor in onze werkgroep door de jaren heen is de trouwe opkomst van 
onze landschapsbeheerders. Ook het afgelopen jaar waren we telkens met ongeveer 
20 man/vrouw driewekelijks op de zaterdagmorgen ergens in het landschap tussen 
Putten, Ermelo en Harderwijk te vinden. Op die ochtenden hebben we wilgen geknot 
in het grensgebied van Putten en Nijkerk. Ook zijn diverse keren op verschillende 
locaties in Harderwijk, Ermelo en Putten de heidevelden van ongewenste struiken en 
dennenboompjes ontdaan. 
Maar gelukkig waren er – voor de broodnodige variatie – ook twee geheel nieuwe 
activiteiten. Gezamenlijk met de werkgroep van de Natuurtuin in Harderwijk en met 
instructie van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, hebben we riet en 
lisdodden verwijderd uit de beek die erlangs loopt. Een verdere evaluatie moet dit 
werk meer efficiënt maken. Daarnaast hebben we op aangeven van de coördinator 
van het Pelser Klompenpad het tracé ervan gedeeltelijk verlegd zodat het meer door 
het landschap loopt i.p.v. over de openbare weg. Ondanks alles wat er nog zou 
moeten gebeuren, geeft het ons het gevoel dat we tenminste toch iets hebben 
kunnen doen voor onze mooie omgeving. 
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Cursussen 
Henk Oliedam heeft voor de KNNV de gezamenlijke vogelcursus met de 
Vogelbeschermingswacht (VBW) Noord Veluwe gecoördineerd. Cursusleiders Hans 
Fondse (KNNV) en Dimitri Mulder (VBW) zorgden voor twee cursusavonden. De 
eerste avond stond in het teken van water- en weidevogels. De tweede avond 
kwamen vogels van bos en heide in beeld. 27 Deelnemers hadden zich vooraf voor 
de cursus ingeschreven, daadwerkelijk waren er 23 op de avonden aanwezig. Na de 
cursusavonden waren er excursies op de zaterdag daaropvolgend. 
De eerste excursie met 20 deelnemers werd gehouden in de Delta Schuitenbeek en 
de Putter Polder. Er werden veel water- en weidevogels waargenomen. De tweede 
excursie met 15 deelnemers werd onder vrij ongunstige weersomstandigheden 
(lichte regen) gehouden op de Ermelose heide. De beide excursies werden begeleid 
door Hans Fondse met ondersteuning van Dimitri Mulder en Rob Nijman, beiden van 
de VBW. 
 
Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep 2016 
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Gezamenlijke 
Natuurbeschermingswerkgroep van onze afdeling met de Vogelbeschermingswacht 
Noord-Veluwe werden weer tal van onderwerpen besproken. Daarnaast was er het 
afgelopen jaar veel overleg middels onder andere e-mail. In de drie afleveringen van 
de verenigingsperiodieken hielden we de leden van de ontwikkelingen op de hoogte. 
Ingediende zienswijzen en bezwaarschriften werden in afschrift toegezonden aan de 
beide besturen. De hierna volgende onderwerpen werden in 2016 afgesloten. 
De Raad van State vernietigde op 17 augustus de door de Provincie Gelderland 
verleende Natuurbeschermingswetvergunning ten behoeve van de uitbreiding van 
hotel Van der Valk Harderwijk. Het ging om een geplande uitbreiding binnen de 
grenzen van het Natura 2000-gebied Veluwe. Aan de uitspraak ging een 
proceduretraject van bijna 22 maanden vooraf, kenmerkend voor de lange adem die 
telkens weer nodig blijkt. Illustratiever nog in dat kader was de op 10 januari 2007 
ingediende zienswijze bij het toenmalig Waterschap Veluwe ten aanzien van het 
stroomgebieduitwerkingsplan Nunspeet-Harderwijk. 

In de plannen was een 
verbreding en meandering 
van de Hierdense beek 
voorzien vanaf het bruggetje 
aan de Munnekesteeg tot in 
het mondingsgebied (1,8 
kilometer) ten koste van 
bestaande natuur. Het 
afgelopen voorjaar werden na 
overleg met de werkgroep 
beperkte werkzaamheden 
uitgevoerd in het belang van 
onder andere het waterleven 
in de beek. Verbreding en 
meandering is hiermee 
gelukkig achterwege 

gebleven. Medio dit jaar werd het  project verbetering rietkwaliteit langs de 
Harderwijker oever van het Veluwemeer uitgevoerd met als doel bepaalde  
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broedvogels te stimuleren. De werkgroep werd bij het overleg betrokken aan de hand 
van het “Inrichtingsvoorstel oeverzone Harderwijk-Hierdense beek” van april 2014. 
Ons advies om het mondingsgebied van de Hierdense beek ongemoeid te laten, 
werd overgenomen. 
Al op 10 december 2012 vroegen we opheldering over mogelijk te diep opgeleverde 
zandwinning bij Elburg, die in strijd was met de afspraken in de Integrale 
Inrichtingsvisie Veluwe Randmeren (IIVR). Hoewel hierin de afgelopen jaren veel 
energie is gestoken middels brieven en e-mails, is dit onderwerp bij de Provincie 
Flevoland uiteindelijk letterlijk verzand, althans met hun erkenning dat afspraken 
geschonden zijn. 
Op 27 november 2012 werd een zienswijze ingediend betreffende het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012. Hierin hebben wij er destijds voor 
gepleit om het geplande fietspad in het Uitvoeringsprogramma Harderwijk-Elburg 
2009-2013 niet dwars door de Mheenlanden in het Hiedense Poortgebied aan te 
leggen, maar hiervoor bestaande wegen te benutten. Het knooppuntenfietspad in 
Hierden werd op 13 juni geopend en voert over bestaande wegen. Hierdoor is 
voorkomen dat het landschappelijke en kleinschalige gebied in de omgeving van de 
Hierdense beek werd verknipt. Ook is het waardevolle mondingsgebied Hierdense 
beek hierdoor ontzien.  
Daarnaast werd op 20 oktober in Utrecht een besturenavond natuurbescherming van 
de KNNV bijgewoond. De avond stond in het teken van de Natuurwet die op 1 januari 
2017 in werking treedt en daarmee de Flora- en faunawet vervangt. 
Tenslotte een greep uit overige onderwerpen die tijdens de verslagperiode (veel)  
aandacht vroegen. Het ging hier om de renovatie DroomPark Bad Hoophuizen, 
windmolens op industrieterrein Lorentz in Harderwijk, de beweerde verhuizing 
Dassen in relatie tot het bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom, paramotors 
Oldebroek, ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Veluwe en broedgelegenheden 
Huis- en Gierzwaluwen in het Waterfront Harderwijk in kader van het in december 
2011 gesloten convenant. 
Overigens wordt verwezen naar de bijdrage elders in dit Linnaeusklokje. 
 
 
Paddenwerkgroep: Amfibieënoverzet 
Na een zachte januarimaand hebben we besloten om de afzetting langs de Jhr. Dr. 
Sandbergweg  te plaatsen op dinsdag 16 februari. Omdat dit in samenwerking 
gebeurt met de gemeente Ermelo kon dit door plotseling invallende kou niet direct 
uitgesteld worden. Het plaatsen van de afzetting gebeurde dan ook bij temperaturen 
van zeven graden onder nul! Het weghalen van vastgevroren takken en blad was 
bijna niet mogelijk. Het gevolg was dat de afzetting wel wat slordig was geplaatst. Op 
18 februari was de temperatuur weer boven nul en werden de eerste salamanders en 
padden overgezet. De periode van zacht weer duurde helaas maar kort want op 23 
februari was de temperatuur in de nacht weer (iets) onder nul. Deze koude periode 
duurde tot 20 maart, wat betekende dat er die tijd geen enkele amfibie op pad ging. 
Jammer voor de medewerkers die steeds weer gingen kijken of er iets over te zetten 
was. We hebben de afzetting met een verlengde periode laten staan tot 4 april. 
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De resultaten voor 2016 worden vergeleken met die van 2015. 

Jaar Bruine 
kikker 

Gewone 
pad 

Kleine 
watersalamander 

Alpenwatersalamander 

2016 293 178 4 6 

2015 77 270 16 14 

 
Het aantal overgezette dieren is niet het aantal dat over de hele periode is 
overgestoken. Door de zeer zachte januarimaand hebben we waarschijnlijk de vroeg 
vertrekkende salamanders gemist. Omdat we na een actie van zeven weken in april 
mogelijk wat te vroeg zijn gestopt is het aantal padden misschien wat kleiner dan in 
2015. Ook kan het zijn dat de slordige afzetting wat amfibieën heeft doorgelaten. Zo 
blijkt maar weer dat iedere winter weer een ander verloop heeft. 
Hartelijke dank voor de medewerking aan de Gemeente Ermelo en aan Jan de 
Ruiter. Ook dank aan alle medewerkers voor het plaatsen en steeds weer 
controleren van de afzetting. 
 
Plantenactiviteiten 
Dit jaar zijn er 13 plantenexcursies georganiseerd, te weten 5x op zaterdag, 2x op 
zondag, 6x op een dag in de week. De excursie op zondag 31 januari is wegens 
ziekte niet doorgegaan en op zondag 2 oktober opnieuw ingepland. De 
avondexcursie op woensdag 15 juni en de middagexcursie naar ’s Heeren Loo  en 
Veldwijk zijn door weersomstandigheden niet doorgegaan. Het betrof 5 hele-
dagexcursies, 7 halve-dagexcursies en 1 avondexcursie. Twee dagexcursies zijn 
geleid door externe excursieleiders. De excursie op donderdagmiddag 28 december 
moet op het moment van dit schrijven nog plaatsvinden. Er zijn 3 avonden in Het 
Pakhuis georganiseerd waarvoor sprekers zijn uitgenodigd. Het betrof deel 1 en deel 
2 van het Rondje Zuiderzee door Gerard Plat en een avond over bijen door Rob 
Nijman. Het Linnaeusklokje is gebruikt voor de aankondigingen en aanvullende 
informatie en om de Gentiaanfamilie extra te belichten.  Door plantenkenners is 
medewerking verleend aan de inventarisatiedag op 11 juni op ‘s Heeren Loo en 
Veldwijk. 
 
Paddenstoelenactiviteiten 
Er zijn in 2016 drie paddenstoelenexcursies gehouden: in september een 
paddenstoelenexcursie op het landgoed Oud-Groevenbeek met 7 deelnemers en 
eind oktober een excursie in de omgeving van Drie met 23 deelnemers. Gemiddeld 
dus 15 personen. Beide excursies stonden onder leiding van Annemarie Kooistra. De 
excursie eind oktober sloot aan op een presentatie over paddenstoelen van het 
Natuur- en Milieu Platform (NMP) in Ermelo. Ook is een aantal personen op de 
publiciteit afgekomen. Op 19 oktober was er een inventarisatie-excursie op Veldwijk 
onder leiding van Nico en Marjo Dam, die hiervoor gevraagd waren vanwege hun 
enorme kennis van paddenstoelen. Hieraan deden 9 leden en 2 gasten uit Zuid-
Holland mee. Er werden ruim 110 soorten waargenomen. Ongeveer 90 soorten 
konden direct met zekerheid op naam worden gebracht dankzij de kennis van de 
excursieleiders. Achteraf werden nog ongeveer 20 soorten met behulp van de 
microscoop gedetermineerd.    
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Vlinderwerkgroep 
We startten het afgelopen jaar al vroeg in de winter  met onze zoektocht naar de 
eitjes van de Sleedoornpage. In Nunspeet komt nog steeds een kleine populatie 
voor. En ja hoor; ook dit keer konden we na intensief speurwerk 9 eitjes noteren. De 
hierop volgende activiteit, onze huiskamerbijeenkomst, kon door persoonlijke 
omstandigheden helaas niet doorgaan, maar komt in 2017 alsnog weer aan bod. En 
toen werd het eindelijk langzaamaan lente en konden de vlinderexcursies losgaan. 
Die konden dit jaar allemaal doorgaan. De eerste excursies, een bezoek aan de 
Kievitslanden en aan het Zuigerplasbos, hadden we echter met wat mindere 
weersomstandigheden te kampen, zoals wind, de temperatuur aan de frisse kant, of 
bewolking bij onze eerste vlinderinventarisatie op ’s Heeren Loo. Toch was er tijdens 
deze excursies voldoende waar te nemen op insectengebied. Dus zeker de moeite 
waard om aan deel te nemen. Over belangstelling voor onze activiteiten hadden we 
dit jaar sowieso niet te klagen. Er werd telkens met groot enthousiasme op pad 
gegaan. In de zomer hadden we dan eindelijk het mooie weer mee. In de 
Amsterdamse Waterleidingduinen kregen we veel meer te zien dan waar we op 
gehoopt hadden. Maar liefst 15 Keizersmantels fladderden er rond tijdens onze 
wandeling. Ook bij het Junner Koeland troffen we de vlinder aan die op het 
verlanglijstje stond, nl. de Kommavlinder. We sloten het seizoen af met een 
sprinkhanenexcursie bij Nijkerk onder leiding van Henk van de Burg. We bezochten 
drie mooie gebiedjes, goed voor contrastrijke sprinkhanensoorten als Zwarte 
Wekkertjes, Gewone Doorntjes, Zompsprinkhaan en de kleurrijke Moerassprinkhaan. 
Natuurlijk leverden we ook ons aandeel tijdens de inventarisatiedag van onze 
afdeling. ’s Ochtends op het terrein van ’s Heeren Loo en ’s middags op het terrein 
van Veldwijk. Hier troffen we geen onverwachte vlindersoorten aan. Op 
nachtvlindergebied hadden we twee inventarisaties. In het kader van de Nationale 
Nachtvlindernacht gingen we opnieuw naar ’s Heeren Loo en in Horst spanden we 
het laken in een schitterende tuin van een boerderij. Helaas troffen we dit jaar 
helemaal geen pijlstaartsoorten aan, maar het nachtvlinderen blijft hoe dan ook altijd 
weer verrassend, waarbij leuke soorten opduiken. We eindigden het jaar met een 
terugblik en vooruitblik, vergezeld van fraaie foto's die werkgroepleden in 2016 
gemaakt hebben en die via de beamer te zien waren.  
 
Vogelactiviteiten 
De activiteiten bestonden dit jaar uit een vogelcursus samen met  
Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe, een Klapekster-lezing, bijzondere aandacht 
voor het inventarisatiegebied (Veldwijk en ’s-Heeren Loo), zeven excursies in onze 
regio en drie excursies buiten dit gebied. 
De vogelcursus KNNV/VBW o.l.v. Hans Fondse, Henk Oliedam, Dimitri Mulder en 
Rob Nijman bestond uit twee cursusavonden en twee bijbehorende excursies: Delta 
Schuitenbeek/Putterpolder en Ermelose hei. 
Vogelexcursies aandachtgebied Veldwijk/’s Heeren Loo: 
Drie vroege-vogelexcursies (april, mei, november) en een (vogel)excursie tijdens de 
inventarisatiedag op 11 juni.  
Zeven vogelexcursies in de regio: Delta Schuitenbeek (2x), Klapeksterexcursie 
Ermelosche hei, Oldenallerexcursie, Nachtzwaluwexcursie Ermelosche hei en 
Veluwemeerexcursies (rondje Randmeer en Harderwijk/Nunspeet).  

(vervolg op pagina 25) 
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                     Zie artikel pagina 27       foto: Anne-Marie Kooistra 
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(vervolg van pagina 20) 
Drie excursies verder weg: Wieringen, Meerkerk (Zouweboezem voor o.a. 
Purperreigers) en Zuidlaardermeer (o.l.v. Emo Klunder). 
Op 18 februari heeft Paul v.d. Poel een lezing gehouden over het boeiende leven van 
de Klapekster. Aansluitend een klapeksterexcursie onder zijn leiding op 
zondagmorgen.De weidevogelexcursie in de Eempolder (april) is vervallen i.v.m. te 
weinig deelnemers. 
 
Werkgroep Natuurgegevens 
Als inventarisatiegebieden werden dit jaar Veldwijk en ’s Heeren Loo gekozen. De 
beide gebieden werden een aantal keren bezocht met als hoogtepunt de 
inventarisatiedag in juni, met excursies gericht op vogels, planten, insecten/ vlinders, 
waterleven en vleermuizen. 
Veel activiteiten op één dag en een goede gelegenheid om met elkaar van 
gedachten te wisselen over allerlei zaken die ons bezighouden. Een belangrijk 
onderdeel van de dag is het versterken van de onderlinge band tussen de leden. Dat 
gaat eigenlijk vanzelf tijdens de excursies, maar vooral ook tijdens de pauzes tussen 
de excursies. Het verzamelen en invoeren van de waarnemingen in 
www.waarneming.nl is tegenwoordig vanzelfsprekend. Veel andere mensen 
profiteren van de kennis, die op die manier met anderen wordt gedeeld. 
De rapportage van landgoed de Vanenburg over de inventarisatie van 1 april 2015 
tot 1 april 2016 werd dit jaar afgerond. Het verslag werd in eigen beheer gedrukt en 
in november aan de directie en beheerder van het landgoed overhandigd. Zij waren 
onder de indruk van het rapport en gaan zeker met de aanbevelingen aan de slag. 
Op de website is  het verslag van de inventarisatie te lezen. 
 
III PROMOTIE EN COMMUNICATIE 
Publiciteit 
In 2016 heeft Jan Willem Jonker de persvoorlichting voor zijn rekening genomen. 
Bij de meeste lokale kranten en websites moet de tekst en het beeldmateriaal 
rechtstreeks op de website worden ingevoerd. Op de websites wordt het meestal wel 
geheel (of ingekort) geplaatst. Maar het is altijd onzeker of het ook in de papieren 
krant wordt overgenomen. In 2016 werden persberichten verzonden m.b.t. de 
volgende activiteiten en excursies van de KNNV: 
De Wandeling te Hulshorst op 10 februari, 
De Wandeling bij Oldenaller op 9 maart, 
Reuzeninsectenwandeling bij Drie op 13 april, 
Ronde-huis-wandeling, boswachterij Nunspeet, op 11 mei, 
Liesbergwandeling bij de Stakenberg, op 8 juni  (werd Bos in Beeld), 
De wandeling 10 augustus (Liesbergwandeling in plaats van 8 juni), 
De wandeling Tijdkijkerpad op 14 september (Afgelasting wegens tropische warmte), 
De wandeling in de Garderense duinen op 12 oktober, 
De wandeling Oud- en Nieuw-Groevenbeek op 9 november, 
De wandeling in het Cyriasische veld op 14 december, 
Klapeksterlezing in het Pakhuis op 18 februari, 
Klapeksterexcursie Ermelosche heide op 21 februari, 
Lezing Zuiderzeepad (deel 1) op 1 maart, 
Presentatie vakantiekampen op 8 maart, 
Wandeling voorjaarsflora bij Oldenaller, Salentein en Schuitenbeek op 2 april, 
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Basiscursus vogels in april en mei i.s.m. VBW Noord-Veluwe, 
Paddenstoelenexcursie Oud-Groevenbeek op 17 september, 
Lezing Zuiderzeepad (deel 2) op 20 september, 
Paddenstoelen excursie bij boshuis Drie op 29 oktober, 
Lezing over de Honingbij en het werk van de imker op 1 november. 
We hadden dit jaar één keer een informatiestand in de Natuurtuin in Harderwijk ter 
gelegenheid van het lustrum van de Hortus. Voor dit soort promoties is nog geen 
opvolger gevonden. Er is een KNNV-banner aangeschaft, die snel en eenvoudig, 
binnen en buiten, kan worden opgezet. De banner is diverse keren gebruikt. 
 
Communicatie 
Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje is, onder redactie van Nico de Jong en Chris 
Herzog, ook dit jaar weer drie keer uitgekomen, zowel op papier als digitaal. In de 
digitale vorm kunnen ook kleurenfoto’s worden opgenomen en kan direct worden 
doorgelinkt naar interessante webpagina’s. De leden kunnen zelf kiezen aan welke 
vorm ze de voorkeur geven. Met ingang van 2016 werd de papieren versie ook 
voorzien van een katern met kleurenfoto's. In 2016 heeft Ati Vijge de distributie van 
het verenigingsblad van John Smal overgenomen. Daarnaast ontvangen de leden 
met internet maandelijkse de reminders met een overzicht van de activiteiten voor 
die maand. In bijzondere gevallen wordt ook tussendoor van de mail gebruik 
gemaakt om de leden te wijzen op belangwekkende nieuwtjes. De maandelijkse 
reminders worden verzorgd door Ria Thijs. 
 
Websitebeheer 
Frank ten Bolscher is de Websitebeheerder van onze afdeling. Standaard worden 
iedere woensdag de aangeleverde teksten en foto's over activiteiten, verslagen en 
nieuwsitems op de site gezet. Eventuele spoedjes worden zo nodig tussendoor 
afgehandeld. Er is een goede wisselwerking met het afdelingsblad. Voor elk kwartaal 
worden de activiteiten in het Linnaeusklokje opgenomen met alle informatie daarbij. 
Die teksten vormen ook de basis voor de website. Tijdens de schoolvakanties neemt 
Volkert Bakker het beheer over. De website wordt erg druk bezocht, wat een leuke 
opsteker is voor de webmaster en de vereniging.  
Ook het Gastenboek op de website wordt veelvuldig gebruikt. Niet alleen om 
interessante waarnemingen met elkaar te delen, maar ook om last minute informatie 
over de activiteiten door te geven. Daarnaast worden via OneDrive allerlei 
interessante bladen, informatie en artikelen via de cloud beschikbaar gesteld. In de 
praktijk neemt het aantal papieren bladen sterk af. 
 

Rapportage De Vanenburg 2015-2016 
Als vierde project in de reeks is nu ook de 
rapportage van het prachtige landgoed De 
Vanenburg in Putten gereed. Het aantal soorten 
en waarnemingen heeft de verwachting van velen 
overtroffen. Maar liefst 11.233 waarnemingen van 
755 soorten zijn in waarneming.nl genoteerd. 
Diverse leden hebben tekstbijdragen geleverd. 
Nog meer leden hebben met excursies en  
locatiebezoeken de basisgegevens verzameld.  

                                          26 



 

Kennismaken met wat meer ongebruikelijke soortgroepen zoals slakken en spinnen 
was erg interessant. Met een soortgroepdeskundige erbij is het dan toch weer 
verbazend wat je dan aan soorten kunt vinden. Graag willen we ook de bijdragen van 
Annemarie Kooistra een keer benoemen. Bij vele excursies en inventarisaties is ze 
aanwezig en ze weet vele soorten op naam te brengen. 
 
Waarnemingen landgoed De Vanenburg 2015-2016: 
 

Soortgroep Soorten Waarnemingen 

Bijen, hommels en wespen 18 157 

Libellen 14 269 

Dagvlinders 17 292 

Nachtvlinders (macro’s) 52 252 

Nachtvlinders (micro’s) 42 161 

Sprinkhanen 10 25 

Vliegen 13 33 

Wantsen, luizen en cicaden 33 517 

Kevers * 29 2562 

Insecten overig 5 12 

Spinnen 15 76 

Slakken 5 90 

Reptielen en amfibieën 3 9 

Vissen 1 4 

Vogels 77 1966 

Zoogdieren 14 85 

Planten 264 3191 

Mossen en korstmossen 13 126 

Paddenstoelen 130 1406 

Eindtotaal 755 11.233 

*hoog aantal door 2352 ingevoerde elzenhaantjes 
 
Maandagmiddag 14 november 2016 om 16.30 uur is het rapport in een prachtige 
zaal aan de Vanenburg aangeboden. Aanwezig was een aantal leden van de KNNV,  
alsmede vijf bewoners en medewerkers van De Vanenburg, waaronder de General 
manager, de heer Bernhard Baan. Onze voorzitter Volkert Bakker hield een korte 
speech waarin hij onder meer inging op het doel en de werkwijze van het 
inventarisatieproject De Vanenburg. Het gaat daarbij om vier zaken: 
• Inzicht verkrijgen in de natuurwaarden op het landgoed, 
• Het delen van (natuur)kennis binnen de vereniging. De hoop bestaat daarbij 

dat hier ook de leden op af komen die nu weinig of niet aan excursies 
deelnemen. Wellicht dat die geboeid raken door een of meer soortgroepen en 
zich daar meer in willen verdiepen. Als je ermee aan de slag gaat, ben je in no 
time specialist. En het is nog leuk ook. 

• En dat is dan ook een derde doel van het project. Genieten van de prachtige 
natuur die het landgoed te bieden heeft. 

• Als laatste is het altijd aardig als er enige adviezen zijn te geven om de natuur  
nog verder te verrijken. Al moet gezegd dat het huidige beheer heeft geleid tot 
een grote diversiteit aan soorten en microbiotopen.  
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Volkert bracht verder nog even de andere 
projecten in herinnering. Zo zijn we 
begonnen met de Ermelosche heide (2012-
2013). Het tweede project was het landgoed 
Nieuw Groevenbeek (2014). En van april 
2015 tot april 2016 werd De Vanenburg in 
Putten in kaart gebracht.  Momenteel (2016-
2017) zijn we bezig met het inventariseren 
van het landgoed Veldwijk en ’s Heeren 
Loo. Het inventarisatieverslag werd 
uitgereikt aan alle aanwezigen. 
Hierna legde Dick Dooyewaard uit hoe het 
onderzoek gedaan is. Hij roemde de 
gevarieerde biotopen en de verscheidenheid aan soorten. Het betrof geen 
wetenschappelijk onderzoek volgens vastgestelde methodes. De verschillende 
werkgroepen hebben op hun eigen wijze hun werk gedaan en soms ook een aantal 
leden op individuele basis. En dan blijkt er toch erg veel kennis aanwezig. De 
inventarisatiedag van 22 augustus 2015 werd voor het voetlicht gebracht. En de 
paddenstoelenexcursie in oktober 2015 onder leiding van Nico Dam waarbij we ruim 
honderd soorten vonden, waaronder enkele zeldzame soorten. Ook de minicursus 
spinnen, gevolgd door een gerichte excursie leverde de nodige resultaten op. 
Vervolgens ging Volkert Bakker in op de aanbevelingen, zoals het handhaven van 
rust en ruimte, het belang van variatie en het maaibeheer, actief randbeheer, 
vlindervriendelijk maaibeheer, met speciale verwijzing naar de mogelijkheden van 
Sinusbeheer en het maaibeheer ten behoeve van de Kwartel. Ook het belang van 
water werd benoemd, waarbij zorg werd uitgesproken over de plannen van het 
Waterschap Veluwe Vallei.  Het Waterschap wil de status van de Puttense beken 
degraderen van a naar c watergangen. Daarmee vervalt het onderhoud van de 
beken en dreigen ze droog te vallen of dicht te slibben. Op termijn kan dat tot gevolg 
hebben dat natuur- en cultuurhistorische waarden achteruit of verloren gaan. Dit 
beleid staat naar mening van de KNNV haaks op het beleid van de Provincie 
Gelderland die het gebied rond de Vanenburg verder wil ontwikkelen als ecologische  
verbinding tussen de Veluwe en het Randmerengebied.  
Tot besluit van het officiële gedeelte nam de heer B. Baan het woord. Hij gaf er blijk 
van dat hij diep onder de indruk was van de resultaten van de inventarisatie. Hij was 
ook blij met het uitgebrachte verslag. De algemene indruk is dat de medewerkers van 
De Vanenburg met recht trots mogen zijn op “hun” landgoed en de prachtige natuur 
die er te bewonderen is.  
Het rapport van de Vanenburg en de rapporten van de voorgaande jaren zijn te 
vinden op de website. Lijkt het u leuk om ook eens mee te helpen of iets meer te 
weten van één of meer soortgroepen of gewoon om meer te genieten van de natuur. 
Kom gerust eens langs op één van de activiteiten. 
 Jan Willem Jonker 
 Lex Groenewold 
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Koninklijke  Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 
Afdeling Noord-West Veluwe 
 
 
Conceptagenda jaarvergadering 25 februari 2017 

 

Lokatie: De Jaarvergadering wordt gehouden in een pand van ons lid mevrouw R. 
Langedijk, Voorthuizerstraat 123, 3881 SG Putten. Komende vanuit de richting 
Putten moet je op een gegeven moment een tamelijk smal pad in aan je linkerhand. 
Dat is iets voorbij Ocean & Lake (een grote winkel aan je rechterhand) en vóór 
tankstation TinQ (links). Het begin van het pad zal met een KNNV-vlag duidelijk 
worden aangegeven. Daarna wijzen ook vlaggen of wegwijzers de verdere route aan. 
Voor de carpool vertrekken we om 10.15 uit Harderwijk en om 10.30 uur uit Ermelo. 

Jaarvergadering Aanvang 11.00 uur 
1. Opening/mededelingen 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen 12 maart 2016 
5. Jaarverslag 2016 
6. Jaarrekening 2016 
7. Kascommissie 
8. Verkiezing kascommissie 2017 
9. Vanuit het bestuur 
10. Begroting 2017 
11. Contributie 2018 
12. Terugblik coördinatorenoverleg 11 januari 2017 
13. Jaarplan 2017 
14. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 
15. Rondvraag 
16. Sluiting van de vergadering 

 
Lunch:  12.45 – 13.30 uur 
 
Middagprogramma:  13.30 – 14.15 uur 

Natura2000 gebied Veluwerandmeren.  
Presentatie door Martin Jansen 
 
Martin Jansen is een zeer ervaren vogelkenner, lid van de 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, van de WetlandWacht 
van Vogelbescherming Nederland voor de Veluwerandmeren en 
coördinator van SOVON voor zeldzame soorten in ons gewest. 
Hij houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar het 
foerageergedrag van Kleine en Wilde zwanen op de 
Veluwerandmeren en met schaarse en zeldzame soorten 
broedvogels, o.a. nachtzwaluw en middelste bonte specht. 
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Hij gaat in op de volgende onderwerpen: 
- Ontwikkelingen schaarse en zeldzame broedvogels 
- Ontwikkelingen m.b.t. overwinterende vogels 
- Terugblik kleine zwanen  seizoen 1916-1917 
- Vogelgriep op de op de Veluwerandmeren. 

 
14.15 - …. 
Na de lezing is er gelegenheid voor een hapje en een drankje 
 

Toelichting 
Bij punt 6: Jaarrekening 2016 

De jaarstukken zullen zodra ze beschikbaar zijn per mail worden verspreid, zodat 
ze op de komende jaarvergadering besproken kunnen worden. 

Heeft u geen mailadres, of is dat bij ons niet bekend (in dat geval ontvangt u geen 
maandelijkse reminder), dan kunt de u de geprinte jaarstukken opvragen bij John 
Smal, telefoon 0341-424275. Heeft u (inmiddels) wèl een mailadres, wilt u dat dan 
aan ons doorgeven? Graag naar john@groenevos.nl. 

 
Bij punt 9: Vanuit het bestuur: 

Nico Hoogteyling, onze (waarnemend) voorzitter, heeft het afgelopen jaar veel 
tijd aan zijn studie besteed en dat zal ook de komende jaren nog nodig zijn. Hij 
zal zich terugtrekken als (waarnemend) voorzitter, maar heeft zich wel 
beschikbaar gesteld om als algemeen bestuurslid verder te gaan. Volkert 
Bakker is dit jaar aftredend als secretaris en is bereid de voorzittershamer 
over te nemen. 
John Smal is in principe aftredend in 2018, maar om gezondheidsredenen zal 
hij al op de jaarvergadering van 2017 zijn taken als penningmeester 
neerleggen.  
Dat betekent wel dat we dus op korte termijn een nieuwe secretaris en een 
penningmeester nodig hebben. 
 

Bij punt 11: Contributie 2018. 
Een belangrijk deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke KNNV. 
Op het moment dat het Klokje moest worden gedrukt was nog niet bekend met 
welk bedrag de landelijke afdracht zal worden verhoogd. Meestal volgen we de 
landelijke ontwikkeling, maar gelet op onze vermogenspositie (verhoudingsgewijs 
royaal en stabiel), stelt het bestuur voor de contributie voor 2018 niet te verhogen 
en een eventuele verhoging van de afdracht vanuit de reserves te compenseren. 

 
Bij punt 14: Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering:  

Wie van de leden wil een keer de Vertegenwoordigende Vergadering, de 
Jaarvergadering van de Landelijke KNNV, meemaken? De vergadering wordt  
gehouden op zaterdag 22 april. 
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 
Afdeling Noordwest Veluwe 
 
 
Conceptnotulen jaarvergadering 12 maart 2016 

 

 

Aanwezig: de bestuursleden Ria Thijs, Volkert Bakker, Dick Dooyewaard, Lex 
Groenewold en John Smal (notulist). Daarnaast 20 leden. 
Afmeldingen van: Wim Wassenaar, Carla en Ton van Peursem, Betty Dekker en 
John Sprik, Wilma Sloof, Anne Norg, Wilma Heijblom en Michiel de Vries. 
  
1. Opening/mededelingen 
Nico Hoogteyling, onze (waarnemend) voorzitter, heeft eind november 2015 moeten 
besluiten zich geheel aan zijn studie te wijden. Omdat we er vanuit gaan dat Nico in 
september zijn studie afrondt en het bestuur hem graag terug wil, nemen de overige 
bestuursleden zijn taken gedurende die periode over.  
Vandaar dat Volkert Bakker optreedt als voorzitter, rond 11.00 uur de vergadering 
opent en iedereen van harte welkom heet. Hij kijkt terug op 2015 en memoreert de 
diverse activiteiten die in het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden. Hij 
constateert dat er sprake is van een bloeiende afdeling. Wel vindt hij het jammer, dat 
het proces dat moet leiden tot een fusie met IVN vertraging heeft opgelopen. Binnen 
onze afdeling zijn en worden initiatieven ontplooid tot samenwerking met IVN-
afdelingen en andere natuurorganisaties in de regio. De voorzitter meldt ook, dat er 
met de werkgroep Landschapsbeheer overleg gaande is over het KNNV-
lidmaatschap van hun deelnemers. 
De schaduwzijde was dat we dit jaar afscheid moesten nemen van Gerard Sprik en 
Gert Bronkhorst, beide van Landschapsbeheer en recent, dus in 2016, nog van Dirk 
Aantjes, de vrouw van Jan Hartman en de vader van Betty Dekker. 
 
2. Vanuit het bestuur 
Lex Groenewold, bestuurslid en vice-voorzitter, is aftredend en stelt zich niet 
herkiesbaar. We hebben helaas nog geen vervanger gevonden voor hem. 
De positie van voorzitter is nog steeds vacant. 
De voorzitter dankt in gloedvolle woorden Lex Groenewold voor zijn jarenlange inzet 
voor het bestuur. Als blijk van dank ontvangt Lex een bos bloemen en een 
waardebon. 
Daarnaast wilde Volkert ook Michiel de Vries bedanken, die coördinator was bij 
Landschapsbeheer, maar om gezondheidsredenen zich heeft teruggetrokken. 
Helaas was hij niet aanwezig. Na de vergadering heeft Volkert Michiel thuis een 
bloemetje bezorgd en hem daar alsnog bedankt. 
 
3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
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5. Notulen 28 februari 2015 
Volkert geeft aan dat er een aantal slordigheden in de conceptnotulen zijn geslopen, 
m.n. met betrekking tot de jaartallen en geeft de juiste data. De conceptnotulen 
zullen op die punten worden aangepast en worden daarna vastgesteld, met dank aan 
de notulist. 
 
6. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag illustreert de eerdere opmerkingen van de voorzitter, dat we kunnen 
spreken van een bloeiende KNNV-afdeling. Hij staat nog even stil bij de belangrijkste 
activiteiten, die dit jaar plaatsvonden. Het verslag zal met alle andere ANBI gegevens 
worden gepubliceerd op de website. 
 
7. Jaarrekening 2015 
In de jaarvergadering van 2014 is besloten ingaande 2014 het boekjaar gelijk te 
houden aan het kalenderjaar. Het gevolg is, dat we pas in de loop van januari, na 
controle door de kascommissie, kunnen beschikken over de geautoriseerde 
jaarstukken. Dat is te laat om nog in het Linnaeusklokje van het eerste kwartaal te 
kunnen publiceren. Dat geldt ook voor de begroting. De jaarstukken zijn, zodra ze 
beschikbaar waren, per mail verspreid, zodat ze op deze jaarvergadering besproken 
kunnen worden. 

Er zijn over de jaarrekening vooraf geen vragen ontvangen en ook nu zijn er geen 
vragen. De jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Kascommissie 
De kascommissie bestand uit de dames Janny Habermehl en Wilma Stoof. Namens 
hen zegt Janny dat de boeken zorgvuldig zijn bekeken waarbij geconstateerd is dat 
de administratie zeer nauwgezet en overzichtelijk is uitgevoerd en dat de jaarstukken 
een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Zij spreekt haar grote waardering uit 
voor het werk van de penningmeester. De kascommissie stelt voor het 
afdelingsbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Aldus 
wordt besloten. De kascommissie wordt bedankt voor de controle 
 
9. Verkiezing kascommissie 2016 
Wilma Stoof is aftredend lid van de kascommissie. Naast Janny Habermehl meldt Ati 
Vijge zich aan als nieuw lid van de kascommissie. 
 
10. Begroting 2016 
John geeft een korte toelichting. Er zijn dit jaar geen bedragen die er uit springen. De 
begroting wordt dan ook zonder wijziging vastgesteld. 
 
11. Contributie 2017 
Een belangrijk deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke KNNV. Op 
het moment dat het Klokje moest worden gedrukt was nog niet bekend met welk 
bedrag de landelijke afdracht zal worden verhoogd. Meestal volgen we de landelijke 
ontwikkeling, maar gelet op onze vermogenspositie (verhoudingsgewijs royaal en 
stabiel), stelt het bestuur voor de contributie voor 2017 niet te verhogen en een 
eventuele verhoging van de afdracht vanuit de reserves te compenseren. Dit voorstel 
wordt aangenomen. 
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12. Terugblik coördinatorenoverleg 13 januari 2016 
Bestuurslid Dick Dooyewaard blikt terug op de coördinatorenvergadering van 13 
januari 2016. Op die vergadering worden altijd de voorstellen besproken voor het 
jaarplan. 
Enkele onderwerpen:  

 er is een nieuw inventarisatiegebied gekozen: ‘s Heerenloo/Emaus en Veldwijk 

 op 11 juni wordt de inventarisatiedag gehouden 

 vanaf 1 april wordt Slingerbos (tegenover het Korfbalveld) de nieuwe 
opstapplaats in Harderwijk.  

Tevens geeft Dick een korte terugblik op het gewestelijk overleg en het overleg met 
de andere natuurverenigingen in de regio. Helaas zijn de gewestelijke en de regio-
excursie dit jaar allebei vastgesteld op 28 mei. 
 
13. Ontwikkelingen 
De punten, die hier aan de orde zouden komen zijn inmiddels bij eerdere 
agendapunten de revue gepasseerd: 

 De vertraging die is opgetreden bij het samengaan van KNNV en IVN. 

 Dat er nu maandelijks gewandeld kan worden met de Wandeling. 

 De nieuwe opstapplaats aan het Slingerbos (tegenover het Korfbalveld) 

 De afdeling viert komend jaar haar 45e verjaardag. 
 
14. Jaarplan 2016 
De voorzitter bespreekt het Jaarplan. Er staan weer veel activiteiten op stapel, 
waaronder een vogelcursus voor beginners samen met de Vogelbeschermingswacht. 
Een vervolgcursus zal (in 2017) worden gegeven door de Vogelbeschermingswacht.  
Enkele opmerkingen en aanvullingen zullen nog worden toegevoegd: 

 Dick Dooyewaard: er moet nog een paragraaf met 3 paddenstoelenexcursies 
worden toegevoegd.  

 Ria Thijs: meldt dat de fotowerkgroep actief zal deelnemen aan de 
inventarisatiedag van 11 juni. 

 Harm Werners meldt dat er ook een excursie naar libellen komt in ‘s-Heerenloo 

 Marian  de Keijzer: er is gevraagd of er ook honden mee mogen met de 
wandeling. De meerderheid van de vergadering is van mening dat dit storend kan 
zijn voor andere deelnemers. Besluit: dit wordt niet toegestaan. 

 Aart Brons: Landschapsbeheer gaat op verzoek dit jaar een keer werken in de 
natuurtuin in Harderwijk. Omdat het om "waterwerk" gaat, krijgen ze 
ondersteuning van Gelders Landschapsbeheer. 

Het Jaarplan aldus vastgesteld. 
 
15. Afvaardiging Vertegenwoordigende Vergadering 
Ellen Smal en Jan Willem Jonker willen graag met Volkert mee naar de VV op 
zaterdag 16 april. 
 
16. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
17. Sluiting van de vergadering 
Om 12.30 sluit de voorzitter onder dankzegging het formele gedeelte van de 
vergadering en bedankt alle leden voor hun komst. 
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Na de middagpauze is er een wandeling in de omgeving onder leiding van Ronald 
van Veen en Gerard Heemskerk, educatieve boswachters van het Gelders 
Landschap voor o.a. het landgoed Staverden. Zij vertellen ons tijdens de wandeling 
enthousiast over het landschap, het beheer en over de dieren die er voorkomen.  
Tijdens de wandeling brengen we een bezoek aan de kapel. Hulpkoster Jaap Stoffer, 
die tegenover deze kapel geboren is, kon over deze kapel en z’n geschiedenis veelal 
uit eigen ervaring veel interessants vertellen.  
Na de wandeling sluiten we af met een hapje en drankje. De catering werd zoals in 
eerdere jaren verzorgd door Nico Hoogteyling, Ria Thijs en Janny Habermehl. 
 
WERKGROEPEN  
 
Fotowerkgroep Camera Natura 
Als algemeen thema willen we dit jaar aandacht besteden aan het verder ontwikkelen 
van een eigen voorkeur, b.v. onderwerp (vogels en/of vlinders, planten, insecten, 
macro en/of landschap, enz.) en stijl: hoe wil je je onderwerp in beeld brengen? Het 
betekent ook op stap gaan om te ontdekken waar en wanneer een onderwerp 
gefotografeerd kan worden. Tijdens de vaste bijeenkomsten gaan we de foto’s met 
elkaar bespreken. Het fotoboek op de website zal van nieuwe foto’s worden voorzien 
en we hopen u in de loop van het jaar weer een goed gevuld album te kunnen laten 
zien. In het afgelopen jaar heeft zich weer een aantal nieuwe leden bij ons 
aangesloten. Mocht u ook belangstelling hebben, dan kunt u altijd onze 
bijeenkomsten bezoeken of meegaan met het buiten fotograferen. De programma’s 
staan in de maandelijkse Reminder genoemd. U kunt ook contact opnemen met de 
coördinatoren Ria Thijs: ria.thijs@planet.nl of Steef Klaassen: steef@solcon.nl. 
 
  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. 
In het jaarverslag elders in dit Linnaeusklokje vermeldden we een aantal 
onderwerpen die in 2016 werden afgerond. Een aantal nieuwe werd alweer 
toegevoegd. Daarnaast zijn ten aanzien van een aantal onderwerpen uit vorige 
Linnaeusklokjes geen verdere ontwikkelingen te melden. Het betreft een 
voorgenomen uitbreiding van restaurant “De Muur” in Putten, reclamemasten in 
Harderwijk, de ontwikkelingen rond Strand Horst in relatie tot het Natura 2000-gebied 
Veluwerandmeren, de wijziging waterpeil Veluwerandmeren in 2021 en paramotor-
activiteiten Oldebroek. 
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Randmeren 
Droompark Bad Hoophuizen 
In het vorige Linnaeusklokje vermeldden we onze ingebrekestelling van de gemeente 
Nunspeet in verband met het uitblijven van een formeel voor beroep vatbaar besluit 
op onze eerdere brieven. Op 6 september jl. ontvingen wij dit besluit. Daarbij was als 
bijlage ter kennisneming een “last onder dwangsom” aan het adres van DroomPark 
Bad Hoophuizen gevoegd om de 
strijdigheden met het 
bestemmingsplan (illegaal 
parkeerterrein in weiland en de al 
jaren aanwezige illegale opslag op 
het voormalige sportveld) uiterlijk op 
17 oktober jl. te beëindigen en 
beëindigd te houden onder verbeuring 
van een dwangsom. Op 13 oktober jl. 
constateerden wij dat er nauwelijks 
stappen waren ondernomen om 
hieraan te voldoen. Reden om op 14 
oktober jl. een bezwaarschrift in te dienen gericht op het open einde van de last 
waarin het middel van bestuursdwang (het uitvoeren door de gemeente op kosten 
van de nalatige) werd gemist. Omdat ons bezwaar tegen het, ondanks eerdere 
toezeggingen, niet terugplaatsen van de landbouwsluis niet in het formele besluit 
was opgenomen, hebben wij  hiertegen opnieuw bezwaar gemaakt in verband met 
het steeds verder toenemend autoverkeer op de Munnekesteeg. Zo werd zelfs een 
vrachtwagen op de fietsroute gezien. Het bezwaarschrift is inmiddels door 
burgemeester en wethouders in behandeling gegeven aan de Commissie  
Bezwaarschriften. Op het moment van dit schrijven is bekend dat de commissie op 
13 december de hoorzitting houdt.Bij het formele besluit was door de gemeente 
eveneens een ontwerp gevoegd van onder andere de door ons voorgestelde 
parkeervoorziening op het voormalige sportveld van Bad Hoophuizen. Een dergelijke 
voorziening op deze plaats wordt namelijk door geboomte aan het gezicht 
onttrokken. Tenslotte ontvingen wij van de gemeente Nunspeet een beslissing op 
onze ingebrekestelling. Deze werd door de gemeente erkend met de uitbetaling van 
een wettelijk daarvoor staande vergoeding  voor het 4 dagen na 2 september jl. 
beantwoorden van onze brief van 19 augustus jl. 
 
Zandwinningproject bij Elburg (Kom van Admiraal van Kinsbergen) 
In het jaarverslag hebben we aan dit onderwerp al enige aandacht geschonken. 
Omdat op onze brief van 17 april jl. van de provincie geen antwoord is ontvangen, is 
de Provincie Flevoland op 2 november jl. bericht dat de verdieping ons inziens is 
uitgevoerd zonder vergunning Natuurbeschermingswet. Destijds is de 
koepelvergunning voor de gezamenlijke IIVR-projecten, waarin dit project was 
ondergebracht,  voor de Veluwerandmeren naar aanleiding van ons bezwaar op 15 
augustus 2012 door de Raad van State vernietigd. Omdat wij aannemen dat de 
provincie achteraf deze vergunning niet meer zal verlenen, is bij eerder genoemde 
brief aangegeven dat bij toekomstige vergunningaanvragen voor activiteiten in het 
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren onder andere het negatieve effect van dit 
project in samenhang met andere negatieve effecten voor het gebied in onze 
zienswijzen en eventuele daarop volgende beroepen zullen worden betrokken. 
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Evaluatie vogelrustgebieden Harderwijk 
Op 25 oktober jl. heeft met de gemeente Harderwijk en onderzoekers, aan de hand 
van de rapportages monitoring natuurwaarden in twee rustgebieden, de afgesproken 
evaluatie na twee jaar plaatsgevonden. De in het laatste kwartaal van 2014 
gerealiseerde rustgebieden dienen als mitigerende maatregelen om significant 
negatieve effecten van een toename aan vaarbewegingen op het Wolderwijd en het 
Veluwemeer op watervogels als gevolg van het project Waterfront met zekerheid uit 
te kunnen sluiten. De realisering van de rustgebieden is opgenomen in het in 2011 
met de gemeente Harderwijk gesloten convenant. De conclusie was dat van het 
rustgebied in het Veluwemeer meer gebruik wordt gemaakt dan van die in het 
Wolderwijd nabij Strand Horst. Een eerste indicatie is echter wel dat de gebieden 
functioneren als rustgebied voor onder andere Natura 2000-soorten. Er was sprake 
van weinig directe verstoringsreacties. De aanwezigheid van de dammetjes heeft 
geen negatief neveneffect gehad voor waterplanten, zoals kranswieren en 
fonteinkruiden en oeverplanten zoals Koninginnekruid en Harig wilgenroosje. Tevens 
werden tijdens de evaluatie mogelijke aanpassingen in de monitoring besproken. 
Afgesproken is dat over drie jaar een algehele evaluatie zal plaatsvinden. 
 
Nestvoorzieningen voor zwaluwen in het Waterfront Harderwijk 
Op 23 november 2016 heeft overleg plaatsgevonden met Nieuwbouw Project 
ontwikkelaar Synchroon over de ook in eerdergenoemd convenant opgenomen 
broedvoorzieningen voor Gier- en Huiszwaluw in te bouwen woningen in het 
Waterfront. De eerste 10 gierzwaluwpannen zijn reeds aangebracht. Daarnaast is het 
plaatsen van overige broedgelegenheden voor Gier- en Huiszwaluw besproken. 
 
Havenhoofdvoorziening strekdam Harderwijk 

In de pers namen we kennis van het voornemen van 
burgemeester en wethouders van Harderwijk om de 
mogelijkheid van een ‘havenhoofd’ aan het einde van 
de strekdam naast het Dolfinarium te onderzoeken. 
Wij hebben B&W er op attent gemaakt dat de 
strekdam valt binnen de begrenzing van Natura 2000-
gebied Veluwerandmeren waarop de natuurwetgeving 
van toepassing is. De consequenties hiervan hebben 
wij eveneens aangegeven. Zo rijst de vraag of in 

verband met negatieve effecten op het gebied een Passende Beoordeling dient 
plaats te vinden op basis waarvan besloten kan worden of een realisatie al of niet tot 
de mogelijkheden behoort.  
 
Kabelbaan Veluwemeer Dronten-Nunspeet 
In de pers verscheen eveneens berichtgeving betreffende een pleidooi van de 
burgemeester van Dronten om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om over het 
Veluwemeer een kabelbaan aan te doen leggen tussen de gemeenten Dronten en  
Nunspeet. Wij hebben zowel burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten, van de gemeente Nunspeet en gedeputeerde staten van Flevoland al in 
deze onderzoeksfase benadrukt dat mogelijkheden hiervan niet alleen bepaald 
worden door technische en financiële haalbaarheid, maar dat ook de consequenties  
voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren onderzocht dienen te worden. Het 
hiervoor gestelde ten aanzien van een Passende Beoordeling geldt ook hier. 
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Verstoring door gebruik strekdam in Veluwemeer bij Elburg 
De scoutingvereniging Admiraal van Kinsbergen in Elburg verhuurt jaarlijks haar 
accommodatie op de strekdam in het Veluwemeer aan onder andere een  
studentenvereniging uit Groningen ten behoeve van introductiedagen. Een deel van 
de strekdam wordt dan omgetoverd in een soort camping met voorzieningen. Tijdens 
dit gebruik is onlangs gebleken dat licht en veel geluid een verstorend effect hebben 
op vogels in de rietzone. Zo werd hierdoor onder andere een slaapplaats van 
Boerenzwaluwen verstoord. De Provincie Gelderland is hiervan schriftelijk in kennis 
gesteld. Na onderzoek door handhavers van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- 
en Vechtstreek heeft de scoutingvereniging besloten de verhuur aan de 
studentenvereniging voor de toekomst te beëindigen. Van de zijde van de Provincie 
Flevoland is ons gevraagd toekomstige verstoring van Natura 2000-waarden te 
melden. 
 
Windmolens Lorentz Harderwijk 
In aansluiting op vermelde in het vorige Linnaeusklokje betreffende het voornemen 
van de gemeente Harderwijk om windmolens te plaatsen op het industrieterrein 
Lorentz, is door ons uitvoerig ingesproken tijdens de vergadering van de Commissie 
Ruimte op 6 oktober jl. Daarbij is de aandacht in het bijzonder gevestigd op 
alternatieve energiebronnen in plaats van windmolens. Voor windmolens achten wij 
de gemeente Harderwijk namelijk te klein. Ook is hier aandacht geschonken aan de 
van oudsher bestaande vogeltrekroutes langs de randmeerkust. Deze 
inspraakbijdrage is gevolgd door een uitvoerige toelichtende brief aan zowel 
burgemeester en wethouders, als aan alle leden van de gemeenteraad met als 
bijlage de tijdens de inspraak toegezegde kaart “windmolenrisico’s trekvogels”. De 
kaart is ontleend aan het rapport “De nationale windmolenrisicokaart voor vogels” 
van Vogelbescherming Nederland. In dit rapport, waarnaar in de brief eveneens is 
verwezen, nemen onder andere vogels van de Veluwerandmeren een belangrijke 
plaats in. Door de gemeente Harderwijk is op 26 oktober 2016 toegezegd dat de  
natuurbeschermings-werkgroep in het MER-traject (Milieu Effect Rapportage) zal 
worden betrokken.  
 
Veluwe 
Ontwerp-Beheerplan Veluwe 
Een zienswijze werd ingediend op het 
ontwerp-Beheerplan Natura 2000-
gebied Veluwe. Een dergelijk plan 
wordt voor elk Natura 2000-gebied 
opgesteld. Het Beheerplan voor de 
Veluwe geeft aan waar de natuur op 
de Veluwe verder wordt  
ontwikkeld zodat wordt voldaan aan  
de Natura 2000-doelstellingen. Het 
geeft tevens aan voor welke 
activiteiten een vergunning moet 
worden aangevraagd op grond van de natuurwetgeving. 
Hierna een greep uit de onderwerpen waarop in onze zienswijze is ingegaan: 
-Het gebruik van identieke termen in het ontwerp-Beheerplan overeenkomstig de 
termen in het Aanwijzingsbesluit van het gebied van 11 juni 2014 van de  
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rijksoverheid, 
-aandacht te schenken aan de aanwezigheid van gradiënten in het gehele gebied ten 
behoeve van aanwezige natuurwaarden en niet alleen de habitattypen in het centrale 
deel van het gebied te versterken, 
-terughoudendheid te betrachten bij het nemen van herstelmaatregelen ten behoeve 
van de ene habitat die ten koste gaan van de andere habitat en de daarin 
voorkomende voor het gebied kwalificerende vogelsoorten, 
-vanwege het verstoringseffect een vergunningplicht in te voeren voor het 
hobbymatig gebruik van ultra-light vliegtuigjes, paramotors en drones, aangezien wij 
dit gebruik niet als bestaand gebruik van voor de aanwijzing kwalificeren,                   
-voor niet vergunningplichtige activiteiten ingevolge de natuurwetgeving een 
meldingsplicht in te voeren in relatie tot de handhavingsproblematiek. 
Compensatie bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom 
Met een dringend beroep op transparantie hebben we van de gemeente Harderwijk 
het document verkregen dat de onderbouwing vormde voor de aan haar verleende 
toestemming om in de buurt van een bestaande dassenburcht in Drielanden-West 
woningen te mogen bouwen. Dat document suggereert dat die toestemming 
verkregen is door naar de vergunningverlener (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, RVO) de indruk te wekken dat de desbetreffende dassenfamilie spontaan 
zou kunnen verhuizen naar een gebied in Ermelo waar geen Dassen zouden wonen. 
Uit diverse rapporten, verklaringen van buurtbewoners en eigen waarnemingen, blijkt 
echter dat daar allang een bewoonde burcht is. Uit door ons uitgevoerde film-
opnames blijkt tevens dat de burcht bij Drielanden nog altijd dagelijks gebruikt wordt 
door de Dassen. Wij hebben de gemeente Harderwijk daarom gevraagd hoe zij denkt 
om te gaan met deze gebleken ‘onverhuisbaarheid’. Daarop is een weinig zeggend 
antwoord gekomen. Nu men met de woningbouw wil aanvangen, is het ons inziens 
hoog tijd voor een alternatief, serieuzer compensatieplan. Ondanks het feit dat de 
burcht in Drielanden-West nog altijd even intensief in gebruik is als voorheen, heeft 
de gemeente Harderwijk besloten de toegang tot voedselgebieden daar af te sluiten. 
Wij hebben de RVO gevraagd of dit is toegestaan en indien nodig in te grijpen. 
 
Overige Zaken 
Renovaties Woningbouwvereniging Uwoon 
Woningbouwvereniging Uwoon is teruggekomen op haar schriftelijke toezegging om 
vooraf inzicht te geven in de ecologische onderzoeken die ten grondslag liggen aan 
voorgenomen renovaties in Elburg, Harderwijk en Ermelo. Schriftelijk is de 
teleurstelling hierover door het bestuur van de Vogelbeschermingswacht (VBW) bij 
het bestuur van de Woningbouwvereniging uitgesproken. Wel is door de VBW aan 
Uwoon toegezegd om in 2017 te inventariseren in welke mate de in 2015 in Ermelo 
aangebrachte gierzwaluwkasten bewoond zijn geraakt. Inmiddels heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen VBW en Uwoon waarin de lucht geklaard is. Daarbij heeft 
Uwoon toegezegd zich te zullen houden aan de RVO-soortenstandaards. In die 
documenten staat beschreven hoe en wanneer vooronderzoek dient plaats te vinden  
en welke maatregelen genomen moeten en kunnen worden. Daarbij lijkt een goede 
basis gelegd om de kans op confrontaties zoals die in 2015 in Ermelo plaatsvonden, 
te beperken. 
 Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 
 Tjalling van der Meer 
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DE    OPMERKER 
 

Adderengebroedsels 
Enkele jaren geleden ging ik op een 
zaterdag in april op stap met een groep 
Ravonners. RAVON staat voor Reptielen, 
Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland. 
We zouden die dag ons geluk beproeven 
in een puur Veluws heideterrein. Omdat de 
zon het aanvankelijk liet afweten, waren de 
verwachtingen niet al te hoog gespannen. 
De voorgaande dagen waren evenwel aan 
de warme kant geweest en dit zal 
ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij 
de vondst van maar liefst twaalf Adders, 
die in een tijdsbestek van twee uur na het 
begin van de excursie werden 
waargenomen. Een resultaat, dat ook de 
deskundigen in de groep lichtelijk verbaasd 
deed staan. Hoewel ik in mijn jeugdjaren in 
het Drentse landschap menig Addertje 
betrapte, weet ik zeker nooit eerder in de 
vrije natuur  zoveel slangen op een en 
dezelfde dag gezien te hebben.  
Voor een van mijn verjaardagen kreeg ik het boekje Ezelsoren cadeau. De Veluwse 
huisschilder Aalbert van der Horst laat ons meegenieten van zijn belevenissen tijdens 
het uitoefenen van het werk op “de heerd”, zoals oude Veluwenaren de huiskamer 
plegen aan te duiden. Met veel plezier nam ik kennis van de door hem beschreven 
belevenissen uit zijn schilderspraktijk. Zoals de volgende anekdote. Op karwei bij een 
kinderrijk gezin maakte hij het volgende mee. Eén van de jongens uit deze familie 
beklom na de middagmaaltijd de schilderstrap alsof het de kansel betrof en galmde 
door de huiskamer: "Gij adderengebroedsels…". Of hij nog meer te berde wilde 
brengen, zullen we nooit te weten komen want hij werd door een vertoornde huisvader 
hardhandig van de geïmproviseerde preekstoel verwijderd. Het jongetje uit het verhaal 
in Ezelsoren  had naar alle waarschijnlijkheid nog nooit een levende Adder 
aanschouwd toen hij de treden van de schilderstrap beklom.  
Uiteraard was het verheugend in het door ons doorzochte terrein zo'n rijke populatie 
van onze enige inlandse giftige slangensoort aan te treffen.  Vipera berus gedijt hier 
kennelijk uitstekend en dat kan helaas niet van alle Veluwse heideterreinen gezegd 
worden. Voor mij vormde het zien van zo veel van deze - alle met de zo kenmerkende 
zigzagstreep getooide - prachtige dieren een feest der herkenning. We zijn in ons lage 
landje bij de zee overigens niet gezegend met een groot aantal slangensoorten. De drie 
soorten die van oorsprong inheems zijn, steken schril af bij het wereldwijde aantal van 
ruim 3000. Wel weer mooi meegenomen dat drie inboorlingen allemaal nog op de 
Veluwe kunnen worden aangetroffen. Van dit trio wordt de Gladde slang vanwege zijn  
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verborgen levenswijze het minst waargenomen. Willen Adder en Ringslang nog wel 
eens zonnend worden aangetroffen, de ‘gladderik’ prefereert lichte bewolking waarbij 
zonnestralen diffuus de aarde verwarmen. Met een variant op een paar gezegden zou 
je kunnen zeggen ‘elk slangetje zont zoals het lekker in z’n vel zit’. 

Harm Werners 
 
Linny 
 

 
 
De grassenfamilie centraal in 2017 
Zoals ieder jaar heb ik ook dit jaar weer een plantenfamilie gekozen die het hele jaar 
door wat extra aandacht krijgt. Dit kan door aandacht in het Linnaeusklokje of tijdens 
een excursie of misschien wel d.m.v. een minicursus. Misschien kunnen we daarvoor 
externe begeleiding zoeken/vragen. Ik ga ermee aan de slag. 
Grassen vind ik zelf een heel lastige familie en de neiging is groot om die maar over 
te slaan. Maar nu er van de hand van Arie van den Bremer een bruikbare basisgids 
voor grassen is verschenen, leek het me leuk om hier eens mee aan de gang te 
gaan. Om het niet al te ingewikkeld te maken, zullen we ons dit eerste jaar beperken 
tot de Grassenfamilie Poaceae (ook wel echte grassen genoemd) en worden de 
Cypergrassenfamilie Cyperaceae en de Russenfamilie Juncaceae (beide 
grasachtigen genoemd) buiten beschouwing gelaten. Grassen vormen een belangrijk 
onderdeel van de voedselvoorziening voor mens en dier. Herkauwers en grazers 
bijv. voeden zich met het blad en ook voor insecten zijn grassen een belangrijke 
voedselbron. Mensen voeden zich met de zaden van bijv. tarwe of rijst. Op aarde 
komen wel 8000 soorten gras voor. In het boek van Arie van den Bremer worden 
ongeveer 150 soorten grassen en grasachtigen besproken, waaronder ongeveer 90 
soorten echte grassen. Echte grassen hebben rolronde stengels die meestal hol zijn. 
Op verdikte delen in de stengel, knopen genoemd, zijn de bladeren bevestigd. De 
bladeren bestaan uit een bladschede en een bladschijf. Bij de overgang van 
bladschede naar bladschijf zit vaak een vliesje, ook wel tongetje genoemd. Dit laatste 
is een belangrijk determinatiekenmerk bij de verschillende grassoorten. De bloeiwijze 
van gras bevindt zich bovenaan de stengel en kan vertakt of onvertakt zijn en is, 
omdat gras een windbestuiver is, niet fel gekleurd. We onderscheiden hierbij aar, 
aarpluim en pluim. De vorm van de bloeiwijze is een belangrijk determinatiekenmerk. 
Ook de plek waar de plant groeit, de biotoop, kan meehelpen het gras op naam te 
brengen. Al vroeg in het seizoen beginnen de eerste grassoorten te bloeien en tot 
laat in het seizoen zijn er bloeiende grassen te vinden, dus er is tijd en variatie 
genoeg om ermee aan de slag te gaan. Ik heb er zin in. 
 Anne-Marie Fondse 
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VANENBURG, een landgoed van statuur 

 

met verrassend veel natuur 

 



 

Digitale nieuwsbrief van de KNNV 
Al ruim 5000 leden van de KNNV ontvangen elke maand de landelijke KNNV 
nieuwsbrief. Hierin vind je nieuws van de KNNV, projecten, excursies, lezingen en 
boeken. Iedereen kan zich voor deze gratis nieuwsbrief aanmelden, ook niet-leden 
van de KNNV. Aanmelden kan via www.knnv.nl of e-mail: bureau@knnv.nl  
De laatste nieuwsbrief is te lezen op: https://www.knnv.nl/digitale-nieuwsbrief . 
 
 
Hersenkraker 
Ik kan iedereen aanbevelen eens op www.soortenbank.nl te kijken of op 
www.verspreidingsatlas.nl, twee zeer informatieve sites over dieren, planten, 
paddenstoelen, mossen en korstmossen etc. Daar zijn ook de meeste namen uit 
onderstaande rijtjes te vinden, samen met een foto of tekening met omschrijving. 
Maar het is natuurlijk leuker om eerst zelf je hersens te laten kraken!  
 
Oplossing 4e kwartaal 2016 
Goudvink = vogel, Goudhaaruil = nachtvlinder 
Zilverstreep = nachtvlinder, Zilverschoon = plant 
Kale jonker = plant, Haarbos = nachtvlinder 
Heksenboter = schimmel, Roodkapje = zweefvlieg 
Mosklokje = paddenstoel, Grasklokje = plant 
Oosterse schone = microvlinder, Gesluierde dame = paddenstoel 
Wulk = schelpdier, Wulp = vogel 
Keep = vogel, Geep = vis 
 
 
 
Nu de nieuwe Hersenkraker 
Wat is het verschil tussen: 
Kromhals en Draaihals 
Builenbrand en Vuurdoorn 
Elfje en Elfenschermpje 
Letterzetter en Secretaris 
Doorntje en Doornenkroon 
Witbol en Zwartkop 
Mansoor en Judasoor 
Druivenpitje en Zeedruif 
 
De oplossing komt in het volgende Linnaeusklokje. 

                                                                         Ati Vijge 
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EEN GROTE GROEP WERKENDE WERKGROEPLEDEN                                       

De meeste lezers kennen de Natuurtuin met directe omgeving. Rond de Natuurtuin 

bevinden zich enkele waterlopen, die we voor het gemak maar Delta Weibeek zullen 

noemen. Langs de zuid- en westkant stroomt de eigenlijke Weibeek richting 

Wolderwijd. Aan de noordzijde loopt, langs het fietspad richting Strand Horst (het 

Palmbospad), de naamloze, maar vaak ook Weibeek genoemde, afwatering van de 

vijvers in de wijk Stadsweiden. Deze mondt uit in de Weibeek. Deze watergang (door 

de tuinvrijwilligers meestal aangeduid als “de sloot”) wordt, samen met de berm van 

het fietspad, sinds begin 2016 beheerd door de natuurtuinvrijwilligers. Door miniem 

onderhoud van de berm door de gemeente en van de watergang door het 

waterschap, verruigde en verrommelde alles afgelopen jaren steeds meer. Door een 

passend maaibeheer van de berm en omzichtig onderhoud 

van “de sloot” proberen we de oude natuurwaarden weer 

terug te krijgen. Hierbij moeten we terdege rekening 

houden met al het moois wat er toch nog zit, zoals 

IJsvogels, Weidebeekjuffers en Snoeken. Vooral nu in het 

eerste jaar moest er toch grootschalig ingegrepen worden 

om de doorstroming te waarborgen. Dat is teveel werk voor 

de Natuurtuinvrijwilligers. Desgevraagd was de Werkgroep 

Landschapsbeheer van de KNNV bereid ons te helpen. 

Zaterdagochtend 24 september meldde zich een 

verrassend grote groep vrijwilligers bij de ingang van de Natuurtuin. De werkgroep 

had een flinke hoeveelheid gereedschap 

meegenomen, maar speciaal 

gereedschap om in en onder water te 

werken, soms lijkend op middeleeuwse 

martelwerktuigen, werd geleverd door 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 

Een medewerker van die stichting gaf 

uitleg en demonstraties. Het was een 

hele toer om al die mensen te laten 

werken zonder elkaar in de weg te lopen. Na een wat rommelig begin is er bijzonder 

veel werk verricht. Een groep heeft een riet- en lisdoddenveld aangepakt dat de 

watergang bijna blokkeerde. Een andere groep is met zagen en tangen een enorme 

wilgenstruik, die van oever tot oever in en over de sloot groeide, te lijf gegaan. Een 

derde ploeg heeft in de Natuurtuin geholpen met harken en afvoeren van maaisel. 

Verder heeft een aantal mensen met lange harken waterplanten verwijderd. De 

gigantische berg afval is met kruiwagens naar de andere kant van de brug gebracht, 

zodat het in de daarop volgende week door de gemeente met een vrachtwagen 

afgevoerd kon worden. We kunnen terugzien op een zeer productieve ochtend met 

een heel goede en gezellige samenwerking tussen de leden van de Werkgroep 

Landschapsbeheer en de vrijwilligers van de Natuurtuin! We hopen dit in de 

toekomst te herhalen. Mede namens alle natuurtuinvrijwilligers HARTELIJK DANK!! 

Chris Herzog, coördinator Natuurtuin Harderwijk 
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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 
Januari        maart  
  7 Nieuwjaarswandeling,  zie nummer    4 Landelijke Vlinderdag en 
 4 van 2016                Landschapsbeheer 
11 Coördinatorenoverleg De Roef    7 Spitsbergen en Pyreneeën 
14 Fotowerkgroep      Pakhuis 
21 Eitjes zoeken Sleedoornpage    8 De Wandeling: Laarwandeling 
24 Fotowerkgroep De Roef     9 Overzet amfibieën 
28 Vogelexcursie     11 Fotowerkgroep 
 Oostvaardersplassen    Landschapsbeheer 
30 Bestuursvergadering    18 Vogelexcursie Veldwijk en 
Februari        ’s-Heeren Loo 
  4 Plantenexcursie bomen en struiken 28 Fotowerkgroep De Roef 
 Veldwijk en ’s-Heeren Loo   april 
  8 De Wandeling vanaf Jacob     8 Fotowerkgroep 
 Catslaan      12 De Wandeling 
  9 Huiskamerbijeenkomst   mei 
 Vlinderwerkgroep    10 De Wandeling 
11 Fotowerkgroep     13 Regio-excursie tussen ’t Harde en 
15 Lezing Weidevogels     Elburg 
18 Vogelexcursie Harderbroek en  20 Gewestelijke excursie Deventer 
 Harderbos       Dagexcursie Vlinders? 
23 Plantenexcursie Amelisweerd  juni 
25 Jaarvergadering Huinen/Putten  10 Fotowerkgroep 
28 Fotowerkgroep De Roef   14 De Wandeling 
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