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BESTUUR        netnummer (tenzij anders vermeld) 0341 
Voorzitter:    Volkert Bakker  voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl 424293 
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Voorlopig postadres:  P.C. Hooftlaan 12 

3852 BE Ermelo 
 
Ledenadministratie:  Ria Thijs   ria.thijs@planet.nl 253509 
 
Penningmeester:  Herbert de Ruiter  penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl 430538 
 
Bestuurslid:   Nico Hoogteyling  niebrie@solcon.nl 554461 
 
Activiteitencoördinator:  Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538 
 

 
Indien u niet per automatische incasso betaalt, wilt u dan uw contributie voor 1 maart 
overmaken? 
 
Contributie 2016: leden i 26,50, huisgenootleden i 13,75, jeugdleden i 19,- 
IBAN: NL64 INGB 0005 4540 51 t.n.v. KNNV afd. Noordwest-Veluwe 
 

Onze KNNV-afdeling is een ANBI. Een donatie aan onze KNNV is dan ook in principe - 
binnen bepaalde regels - fiscaal aftrekbaar. 
 
Een opzegging van het lidmaatschap dient tenminste twee maanden voor aanvang van 
het nieuwe kalenderjaar schriftelijk of per e-mail door het bestuur te zijn ontvangen. 

 
KNNV-website:        www.knnv.nl/noordwestveluwe 
Websitebeheerder:   Ati Vijge webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 560901 
 

REDACTIE 
Redactieadres:       klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 
Redactie:    Chris Herzog  herzog@caiway.nl 425307 
 

Nico de Jong  margnic@gmail.com 769052 
 
Bezorging Linnaeusklokje: Ati Vijge   awvijge@kpnmail.nl 560901 
 
Algemene info:       info@noordwestveluwe.knnv.nl 
 

 
MET UW KNNV IN DE WOLKEN: klik op Onedrive en snuffel eens rond in het 

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 A........ vertelt@ te vinden. Leuke waarnemingen of andere 
wetenswaardigheden kunt u sturen aan webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl. 
 
Voorplaat: De Japanse Duizendknoop Polygonum cuspidatum of Fallopia cuspidata is een 
prachtige exoot die helaas bestreden moet worden. Gelukkig is dat tegenwoordig mogelijk op 
milieuvriendelijke wijze, foto Nico de Jong 
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Van de bestuurstafel 
Het is eind februari en we hebben zojuist onze 
jaarvergadering gehad. Daar wil ik graag wat over 
vertellen. 
Het bestuur voelt zich erg gesteund doordat een 
dertigtal leden aanwezig waren, die enthousiast 
meedachten over wat ter tafel kwam. Het punt dat de 
meeste aandacht vroeg, was dat we het afgelopen jaar 
meer geld hebben uitgegeven dan we hadden begroot. 
Gelet op onze reserves is dat geen probleem, maar 
omdat een deel daarvan structureel is, roept het wel de 
vraag op hoe we hier verder mee gaan. Het was fijn dat 
we direct spijkers met koppen konden slaan. Met 
overweldigende meerderheid is besloten de contributie 
met ingang van 2018 met € 2,- te verhogen, voor 
huisgenootleden € 0.50. Dat geeft vanaf 2018 ruimte. 
Daarmee blijven we landelijk nog steeds één van de 
goedkoopste afdelingen. 
 
Het tweede besluit betreft het Linnaeusklokje. Dat is 
één van onze grootste kostenposten waarop we invloed hebben. Op dit nummer zal al direct 
worden bezuinigd. Ik ben benieuwd of je al ontdekt hebt dat we een kleiner lettertype 
gebruiken en dat scheelt al direct een kleine 10%. Wat veel belangrijker is, is dat we via de 
landelijke vereniging een aanbod hebben gekregen voor een afdelingsblad in full colour. Als 
we het aantal pagina’s kunnen terugbrengen tot 20, is dat voor ons financieel haalbaar. 
Bovendien denken we met het verwerven van advertenties de kosten te kunnen drukken. Het 
bestuur heeft van de vergadering toestemming gekregen om dit verder uit te werken en 
waarschijnlijk kunt u het resultaat in het volgende Klokje al zien. 
 
Aan de bestuurstafel is ook het een en ander veranderd. De jaarvergadering heeft met 
enthousiast applaus laten merken het er mee eens te zijn. John Smal heeft na 11 gezellige 
jaren het penningmeesterschap om gezondheidsredenen moeten opgeven. Dat is heel 
jammer want hij heeft het al die jaren uitstekend gedaan. Gelukkig hebben we Herbert de 
Ruiter bereid gevonden zijn werkzaamheden over te nemen. Elders in dit blad kunt u met 
hem kennismaken. 
Verder is Nico Hoogteyling weer helemaal terug in het bestuur als algemeen lid. Ik ben hem 
opgevolgd als voorzitter, maar dat betekent wel dat we nu geen secretaris meer hebben. 
Dick Dooijewaard is de afgelopen maanden al veelvuldig ingesprongen, maar deze situatie 
kan niet te lang duren. Wie wil ons helpen als secretaris!! Elders kunt u lezen, wat er 
dan van je gevraagd wordt. 
Een woord van dank was er ook voor onze cursuscoördinator Henk Oliedam en webmaster 
Frank ten Bolscher, die besloten hebben te stoppen. We zijn blij te kunnen melden dat Ati 
Vijge het beheer van de website wil gaan overnemen. 
Het mooie weer komt eraan, de vakanties komen in zicht. Het bestuur wenst jullie allen een 
fijne zomer met heel veel activiteiten! 
 Volkert Bakker 
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Welkom nieuwe leden 
De heer J. Postma, Van Pallandtlaan 20a, 3853 EP Ermelo 
De heer M. Van Tol, Nicolaas Beetsstraat 9, 3881 XC Putten 
De heer H. De Ruiter, Zuiderzeepad 18, 3844 JV Harderwijk 
 
Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk 
De KNNV  organiseert  regelmatig activiteiten in het Centrum voor 

erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis te Ermelo. 
Daarbij is van belang te weten dat deze 
accommodatie toegankelijk is voor rolstoelen. 
 
Ledentaxi voor leden naar een avondactiviteit 

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

Naam Adres Postcode Telefoon 

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

Dick Dooyewaard Reviuslaan 9, Ermelo 3852 BS 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 Kerkplein 37, Putten 3881 BH 0341-356291 

 
Kopij voor Linnaeusklokje 4-2017 graag voor 1 september 2017 mailen naar  
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl. Foto’s graag voorzien van de namen van de maker en het 
onderwerp. 
 
Vacature secretaris 
Sinds de jaarvergadering op 25 februari hebben we officieel geen secretaris meer. Dat 
betekent dat de andere bestuursleden nu steeds moeten inspringen. Dat houden we niet 
lang vol. 
Wie wil ons helpen!!! 
 
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 
 

mailto:klokje@noordwestveluwe.knnv.nl
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EXCURSIES EN AVONDEN 
 
donderdag 6 april 2017 
Dagexcursie naar Bronkhorst en de uiterwaarden bij Cortenoever 
Vertrek 8.45 uur Ermelo en 9.00 Harderwijk 
Op deze excursie gaan we naar Bronkhorst, na Staverden het kleinste stadje van Nederland, 
dat op zich al een bezoek waard is. Op de slotheuvel groeit de Bosgeelster, een bolletje dat 
tussen eind maart en half april bloeit met kleine, gele stervormige bloemetjes. ‘s Middags 
bezoeken we aan de andere kant van de IJssel het gebiedje ‘Heijendal’ bij Cortenoever. Hier 
vinden we graslanden en akkertjes op oude rivierduinen. We zouden daar de Weidegeelster, 
Vroege Zegge, Vroege Ereprijs en Heggevogelmuur kunnen vinden. 
Opgeven voor dinsdagavond 4 april bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com tel. 0341-
557276 of 06-12049194. 
 
zaterdag 8 april 2017 
Weidevogelexcursie 3/4 dag Putterpolder, Delta Schuitenbeek en Arkemheenpolder 
Vertrek Ermelo 8.45 uur en Harderwijk 9.00 uur 
Deze excursie is bestemd voor leden van de KNNV Noordwest-Veluwe en de 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en sluit aan bij de lezing over weidevogels van 15 
februari in Veluvine. 
We willen deze excursie laten starten vanaf de parkeerplaats aan het eind van de Arlersteeg. 
We kunnen dan de weidevogelbevolking waarnemen in de Putterpolder en de vogels in de 
Delta Schuitenbeek. Daarna rijden we naar de parkeerplaats bij het gemaal Hertog Reynout 
in de Arkemheenpolder. We kunnen dan een deel van de middag gebruiken om de oude 
Zuiderzeedijk te volgen en de toestand van de weidevogels daar te gaan waarnemen. 
Door SOVON is een broedvogelinventarisatie gehouden in hetzelfde gebied in 2014. Het 
aantal soorten broedvogels was totaal 46. Van de weidevogels werden 142 Kieviten, 79 
Grutto’s, 53 Tureluurs en 8 Scholekster legsels gevonden. De geïnventariseerde oppervlakte 
was 193,2 ha. Beslist een boeiend gebied om te gaan bekijken! 
Gaarne opgave uiterlijk 6 april bij Hans Fondse jmfondse@gmail.com of 0341557276. 
Bij harde wind en regen gaat deze excursie niet door. Zie daarvoor het Gastenboek 
www.knnv.nl/noordwestveluwe. 
 
zaterdag 8 april 2017 
Fotografiewerkgroep: buiten fotograferen 
Vertrek: Harderwijk om 9.00 uur, 
start 9.30 uur op de Gennerdijk 
aan het Zwarte Water. 
We gaan op zoek naar de 
Kievitsbloemen langs het Zwarte 
Water tussen de buurtschappen 
Holten en Genne. Ook het 
landschap is hier de moeite 
waard om te fotograferen. 
 
dinsdag 25 april 2017 
Fotografiewerkgroep: vaste 
bijeenkomst 
Zalencentrum De Roef, 
Zuiderzeepad 1, Harderwijk, 
20.00-22.00 uur 
Het onderwerp is ‘spelen met 
macro’. Lid van onze werkgroep 
Carla Lammertink, fotograaf, laat   
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ons kennismaken met haar foto’s over dit onderwerp en zal onze foto’s bespreken die n.a.v. 
de opdracht zijn gemaakt: spelen met licht en belichting, met diafragma en compositie. 
 
vrijdag 28 april 2017 
Korstmossenexcursie op ‘s Heerenloo 
Vertrek 13.30 uur vanaf de Opstandingskerk, Slangenkamp 2, Ermelo (hoek Fokko 
Kortlanglaan) 
In het kader van ons inventarisatieproject staan tijdens deze excursie de korstmossen 
centraal. 
Arie van den Bremer zal deze excursie leiden. Arie is samen met Leo Spier de auteur van de 
basisgids korstmossen en heeft diverse fotogidsen over mossen en grassen (zie 1 juli) op 
zijn naam staan. Tijdens de wandeling over 's Heerenloo zullen de talrijk aanwezige 
korstmossen op (oude) loofbomen, op tegels en op stenen muurtjes een naam krijgen en zal 
de enorme verscheidenheid in vormen en kleuren van korstmossen zichtbaar worden. Ook 
een paar opvallende (gewone) mossen zullen bekeken worden. Een loep is hierbij erg nuttig. 
De excursie duurt ongeveer 2½ uur en na afloop kan het theehuis bezocht worden. 
 
zaterdag 13 mei 2017 
Regionale excursie A. Vogeltuinen in ‘t Harde 
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.10 uur.  
De excursie van de samenwerkende natuurverenigingen van de Noordwest Veluwe is dit jaar 
in de A. Vogeltuinen op Landgoed Zwaluwenburg in ’t Harde. 
In deze tuinen vinden we fraaie bloemenvelden met een keur aan geneeskrachtige kruiden 
en planten en mede daardoor veel vlinders. Landgoed Zwaluwenburg is nu eigendom van 
het Geldersch Landschap. In de houtwallen broeden vogelsoorten als Grasmus en 
Braamsluiper. In het bos leven de Groene, Zwarte en Bonte Specht, alsmede roofvogels. Zie 
voor meer informatie het artikel elders in dit blad. 
 
zaterdag 13 mei 2017 
Fotografiewerkgroep: buiten fotograferen 
Vertrek: Harderwijk om 9.00 uur, start 9.30 uur parkeerplaats Flediteweg 
We gaan naar de Stille Kern, Zeewolde. Het is een groot natuurgebied in het Horsterwold: 
graslanden, slenken omzoomd door struiken en bos, waar verschillende planten, vogels en 
een kudde Konikpaarden te vinden zijn. De Horsterberg biedt een mooi uitzicht op de Stille 
Kern. Een afwisselend natuurgebied voor alle vormen van fotografie. 
 
zaterdag 20 mei 2017 
Gewestelijke excursie naar Cortenoever of Duursche Waarden 
Vertrek 8.45 uur uit Ermelo of Harderwijk in onderling overleg. 
Opgave uiterlijk 12 mei bij Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl of 0341-554302. 
De afdeling Deventer organiseert dit jaar de excursies voor de afdelingen in het KNNV-
gewest IJsselstreek. De excursies worden gehouden in twee aparte gebieden aan de IJssel 
die ver uit elkaar liggen. 
Een tijdige opgave is noodzakelijk in verband met de keuze van één excursiegebied of in 
onderling overleg opsplitsing over de 2 excursies. Beide excursies starten om 10.00 uur en 
bestaan uit een wandeling met gidsen langs de IJssel. 
Voor meer informatie zie het artikel elders. 
 
zondag 21 mei 2017 
Vlinder- en libellenexcursie Buurserbeek en Bekendelle 
Vertrek: 9.15 uur Harderwijk en 9.30 uur Ermelo  
Opgave voor zaterdag 20 mei bij Harm Werners harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of 
Betty Dekker ecdekker@solcon.nl, 0341 706030 
 
  

mailto:j.jonker380@upcmail.nl
mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:ecdekker@solcon.nl
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Deze excursie staat vooral in het teken van 
een in onze regio niet voorkomende vlinder 
uit de dikkopjesfamilie, namelijk het Bont 
Dikkopje. Vanzelfsprekend is onze aandacht 
langs de beek ook op libellen gericht. En als 
we dan toch op geringe afstand van het 
fraaie stroomgebied van de Slinge 
vertoeven, willen we ook nog wel even een 
kijkje nemen in Bekendelle waar we de 
uiterst zeldzamen Bosbeekjuffer kunnen 
verwachten. 
In circa vier uur struinen zullen we voldoende 
tijd hebben zowel qua flora als fauna 
bijzondere ontdekkingen te doen in het Oost-Nederlandse bekenlandschap. 
 
dinsdag 23 mei 2017 
Avondexcursie bij Tongeren 
Vertrek 18.45 uur Ermelo en 19.00 uur Harderwijk 
In beuken-/eikenbos op vochtige, zure en humeuze grond kun je de Zevenster vinden. Deze 
plant bloeit met witte lang gesteelde bloemen met zeven kroonbladen, zeven kelkbladen en 
zeven meeldraden. Vandaar de naam Zevenster. Dit voor Nederland zeldzame, fotogenieke 
plantje kunnen we vanavond vinden. Ook de omgeving met vochtige heide is ’s avonds 
bijzonder sfeervol. 
Opgeven voor zondagavond 21 mei bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com tel. 0341-
557276 of 06-12049194. 
 
dinsdag 23 mei 2017 
Fotografiewerkgroep: vaste bijeenkomst 
Zalencentrum De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk 20.00-22.00 uur 
We gaan foto’s bekijken en bespreken die het afgelopen halfjaar zijn gemaakt. We bekijken 
de foto’s niet op scherm, maar afgedrukt (afmeting van 13-18 cm). Iedereen kan 3 van 
zijn/haar meest geslaagde foto’s meenemen. 
 
zaterdag 27 mei 2017 
Vroege vogelexcursie Speulderveld en Houtdorperveld 
Vertrek Ermelo 5.45 uur. 
Parkeerplaats bij rotonde Flevoweg N302 en Garderenseweg richting Speuld ca. 6.00 uur. 
We stoppen de excursie uiterlijk om 9.00 uur. 
We zullen in de vroege morgen door het Speulderveld gaan en daarna op de grens van het 
bos en de hei verder lopen. Lang geleden (1970) werden hier nog wel eens korhoenders 
waargenomen. Die zullen we helaas niet zien, maar zo’n grensgebied is altijd interessant 
voor zangvogels. 
 
dinsdag 30 mei 2017 
Middagexcursie  ‘s Heerenloo en Veldwijk 
Vertrek 13.30 uur parkeerplaats bij het theehuis op ’s Heerenloo, Slangenkamp 2-4 Ermelo. 
Het theehuis ligt bij de Opstandingskerk. 
In het kader van het inventarisatieproject van onze afdeling zullen we kijken naar de planten, 
maar ook naar de bomen en struiken die in het gebied voorkomen. Er staan veel 
Rhododendrons; als die bloeien, moet dit een prachtig gezicht zijn. Vanuit ‘s Heerenloo 
wandelen we ook richting Veldwijk en via een andere route weer terug. 
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. 
 
 

Weidebeekjuffers                foto Harm Werners 

 

mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:jmfondse@gmail.com
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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zaterdag 3 juni 2017 
Vlinderexcursie Poppelmondedal en Lanaye 
Vertrek: 7.00 uur Ermelo en 7.15 uur Harderwijk 
Opgave voor vrijdag 2 juni bij Harm 
Werners harmwerners@hotmail.nl 0341 
356291 of Betty Dekker 
ecdekker@solcon.nl 0341 706030. 
Voor deze veraf-excursie moeten we 
vroeg uit de veren. We slaan namelijk 
onze vleugels uit naar het zuidelijkste 
puntje van Nederland en een 
aangrenzend deel van België. In het 
gebied rond de bekende Sint Pietersberg 
ten zuiden van Maastricht  komt de 
grootste variatie vlinders van Nederland 
voor en er bloeien ‘s zomers prachtige 
orchideeën. Dit laatste gaat ook zeker op 
voor het gebied Petit Lanaye. Meer 
aanbevelingen hadden we niet nodig om 
te besluiten deze gebieden - ondanks de te overbruggen afstand en het Pinksterweekend - 
een keertje in het jaarplan op te nemen. We laten ons graag verrassen door de grote rijkdom 
aan bijzondere planten en dieren die hier voor komt. De excursie duurt ongeveer vijf uur en 
wordt begeleid door Betty Dekker en Harm Werners. Wellicht onderbreken we in overleg met 
de deelnemers de terugreis voor een avondmaaltijd. 
 
donderdag 8 juni 2017 
Dagexcursie Nationaal Park Weerribben-Wieden 
Vertrek 08.30 uur Ermelo en 08.45 uur Harderwijk 
Op deze excursie lopen we de Wieden-wandelroute ten zuiden van Wanneperveen. Deze 
wandeling bestaat uit twee lussen t.w. het Kiersche Wijdepad, ruim 4,9 km en het 
Veenweidepad 4 km. Deze wandeling toont het bijzondere gebied van de Wieden in al zijn 
facetten. Zo passeren we bijzondere hooilandjes, weiland, moerasbos en rietland. Bovendien 
komen we langs een eendenkooi. In deze tijd is de flora op zijn mooist en vliegen er bij mooi 
weer bijzondere vlinders en andere insecten. Trek wel goede wandelschoenen aan, want de 
paden kunnen drassig zijn. 
Opgeven voor dinsdagavond 6 juni 2017 bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com tel. 
0341-557276 of 06-12049194. 
 
zaterdag 10 juni 2017 
Fotografiewerkgroep: buiten fotograferen 
Vertrek: Harderwijk om 9.00 uur, start 9.30 uur 
op de parkeerplaats aan de Kallenbroekweg, 
voor de navigatie: Kallenbroekweg 182 
Barneveld 
We gaan naar het ‘Paradijs’, een natuurgebied 
bij Barneveld, waar we o.a. de 
Weidebeekjuffer kunnen vinden. Het gebied is 
een deel van het Paradijspad (klompenpad). 
 
dinsdag 13 juni 2017 
Avond/nachtexcursie Speulderveld en 
Houtdorperveld 
Vertrek Ermelo 22.30 uur, parkeerplaats als 
op 27 mei 22.45 uur. 

Duivelsgrot in het Poppelmondedal  foto Harm Werners 

Tengere Pantserjuffer            foto Aad van de Bos 

mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:ecdekker@solcon.nl
mailto:jmfondse@gmail.com
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We zullen, net als in 2012, gaan luisteren of de Nachtzwaluwen weer actief en hoorbaar zijn.  
Toen hebben we op twee plaatsen die vogels gehoord en gezien boven de hei, maar ook 
jonge Ransuilen, een Steenuil bij een boerderij en Rugstreeppadjes in de plassen gehoord. 
De grote Houtdorper heide is een interessant gebied dat door ons maar weinig bezocht 
wordt. Bij harde wind en regen gaat deze excursie niet door. Opgeven uiterlijk 11 juni bij 
jmfondse@gmail.com of 557276. We hebben toestemming van Henk Jan Zwart (gemeente 
Ermelo) voor deze excursie. 
 
vrijdag 16 juni 2017 
Nachtvlinderinventarisatie Veldwijk 
Start: 23.00 uur, parkeerplaats achter Fornhese, 
Horsterweg 120 in Ermelo. Fornhese ligt na de 
spoorwegovergang richting Horst direct rechts van 
de eerste rotonde. Aan het zandpad tegenover de 
parkeerplaats ongeveer 200 meter verder is de 
inventarisatie op het voormalige sportveld van 
Veldwijk. 
Deze keer leveren we een bijdrage aan de 
voortgezette gebiedenboekinventarisatie. De 
coördinatie is in handen van Betty Dekker en Harm 
Werners. De inventarisatie zal naar verwachting tot 
1.00 uur duren, maar het staat belangstellenden 
vrij om te komen en te gaan. Hou voor de 
weersomstandigheden het Gastenboek in de 
gaten. 
Denk aan een zaklamp. 
 
zaterdag 17 juni 2017 
Middagexcursie naar de Leemputten bij Staverden 
Vertrek 13.30 uur vanaf het hek en parkeerplaats bij de Leemputten. Dit hek is te vinden 
door via de rotonde aan de N302 (Flevoweg) richting Staverden te rijden. Na enkele 
honderden meters bevinden het hek en de parkeerplaats zich aan de rechterkant. 
De Leemputten bij Staverden hoeft voor velen van ons geen nadere toelichting. Het is 
inmiddels traditie om het gebied in ieder geval 1 keer per jaar te bezoeken. Deze keer in juni 
wanneer de orchideeën bloeien. Maar ook vele andere bijzondere plantensoorten zijn in het 
gebied te vinden. We zijn blij dat de gemeente Ermelo ons ook dit jaar weer toestemming 
heeft gegeven om dit bijzondere gebied te bekijken. Omdat het gebied zeer kwetsbaar is, 
mogen we met maximaal 20 personen het gebied bezoeken en zijn we aan strikte regels 
gebonden. De kosten voor deze excursie bedragen € 2,50 per persoon. 
Opgeven bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, tel. 0341-557276 of 06-12049194. 
 
zaterdag 24 juni 2017 
Dagexcursie naar het Kennemerstrand bij IJmuiden en een Zee van Staal bij Wijk aan Zee 
Vertrek 08.45 uur Ermelo en 09.00 uur Harderwijk 
Het Kennemerstrand bevindt zich ten zuiden van de jachthaven van IJmuiden. In dit gebied 
komen veel verschillende en bijzondere vegetatietypen voor met de daarbij horende 
plantengemeenschappen. Het gebied staat bekend om zijn orchideeënrijkdom, waarbij 
mogelijk ook minder algemene soorten gevonden kunnen worden. Een ander gebied dat we 
vandaag bezoeken is het beeldenpark ‘een zee van staal’, bij Wijk aan Zee. Dit beeldenpark 
met grote stalen kunstwerken dateert uit 1999. We kijken hier niet alleen omhoog, maar ook 
omlaag, want tussen de stalen beelden kunnen we Hondskruid vinden. 
Opgeven voor donderdagavond 22 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com tel. 
0341-557276 of 06-12049194. 
 
 

Vlinders op het laken     foto Harm Werners 

mailto:jmfondse@gmail.com
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donderdag 29 juni 2017 
Inventarisatie 's Heerenloo 
Vorig jaar bleef het aantal waarnemingen van insecten wat beperkt door matig weer tijdens 
de excursies. Daarom worden dit jaar tijdens de zomer - in plaats van een inventarisatiedag - 
enkele extra inventarisaties op Veldwijk en 's Heerenloo gehouden door de Werkgroep 
Natuurgegevens. Deze zijn vooral bedoeld voor het op naam brengen van zo veel mogelijk 
soorten vlinders, libellen, kevers en andere kleine beestjes. De inventarisaties duren 
ongeveer 2½ uur en gaan alleen door bij mooi weer. De dag ervoor wordt besloten of het 
doorgaat en wat eventueel de vervangende datum wordt. De deelnemers krijgen hierover 
dan per mail of telefoon bericht. Dit wordt ook gemeld in het gastenboek op de website van 
de KNNV. 
Aanmelden vooraf bij Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 
 
zaterdag 1 juli 2017 
Studiedag grassen o.l.v. Arie van den Bremer 
Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein24, Ermelo 
De KNNV-uitgeverij heeft in december 2014 het Grassenboek van de hand van Arie van den 
Bremer uitgegeven. In maart 2016 volgde de tweede gewijzigde druk. Met deze gids op zak 
kun je in het veld grassen, cypergrassen en russen op naam brengen aan de hand van 
kleurenfoto’s en detailfoto’s. We zijn blij dat de auteur van dit boek een studiedag over 
grassen voor ons wil begeleiden. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur Inleiding over grassen. Hiervoor kunnen door de deelnemers zelf ook grassen 
worden meegenomen, 
12.00 uur Nuttigen zelf meegenomen lunch, 
12.30 uur Vertrek naar het excursiegebied. 
13.00 uur Grassenexcursie o.l.v. Arie van den Bremer in een gevarieerd gebied, 
waarschijnlijk Harderbos. 
De deelname is gratis, koffie en thee voor eigen rekening. 
Het is handig om een loepje en schrijfmateriaal mee te nemen. Er komt een hand-out van de 
PowerPointpresentatie en wie dat wil, kan het Grassenboek vandaag bij Arie met 10% 
korting aanschaffen. 
Het maximum aantal deelnemers is 20. 
Informatie en opgeven voor vrijdag 23 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com tel. 
0341-557276 of 06-12049194. 
 
zaterdag 8 juli 2017 
Dagexcursie naar de omgeving van Stoutenburg 
Vertrek 8.45 uur Ermelo en 9.00 uur Harderwijk 
We lopen (een deel van) het klompenpad en zullen uitgebreid tijd nemen voor de 
natuurontwikkelingsgebieden Bloeidaal en De Schammer. In deze gebieden is het 
authentieke landschap van de Gelderse Vallei in ere hersteld. Er komen 50 soorten 
broedvogels voor en de vegetatie is met Spaanse Ruiter, Blauwe Knoop, Klokjesgentiaan, 
Vlozegge en Rietorchis spectaculair te noemen. Het landgoed Stoutenburg is ook in 
historisch opzicht interessant; Johan van Oldenbarnevelt was rond 1600 de bekendste 
bewoner. De paden kunnen drassig zijn. 
Opgeven voor  donderdagavond 6 juli bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com tel. 
0341-557276 of 06-12049194. 
 
dinsdag 11 juli 2017 
Inventarisatie Veldwijk 
Vertrek: 13.30 uur vanaf de Lucaskerk, Van Limburg Stirumlaan 75, Ermelo 
Zie voor verdere informatie bij 29 juni. 
Aanmelden vooraf bij Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl 
 

mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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zaterdag 15 juli 2017 
Vlinderexcursie Knarbos 
Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk 
Het in de Flevopolder gelegen Knarbos dankt zijn 
naam aan de bij de vissers vanouds bekende 
zandige, visrijke ondiepte in de voormalige 
Zuiderzee. Het gebied is na de inpoldering in de 
jaren zeventig beplant met voornamelijk loofbomen 
en spaarzaam met naaldhout. Het terrein is rijk aan 
vogels, planten en zoogdieren. In het midden van 
het bos ligt een door paarden begraasde natuurlijke 
weide. Deze plaatselijk ruig begroeide open ruimte 
is aangelegd als natuurontwikkelingsproject. Bij een 
grote ondiepe plas is de typische sfeer van een 
veengebied in wording voelbaar. Omdat de geschetste omstandigheden ook aantrekkelijk 
lijken voor vlinders heeft de Vlinderwerkgroep dit gebied opgenomen in het programma. De 
excursie zal ongeveer drie uur in beslag nemen en wordt geleid door Betty Dekker en Harm 
Werners. 
 
woensdag 26 juli 2017 
Avondexcursie Veldwijk en ‘s Heerenloo 
Vertrek 19.00 uur taxiplaats voor station Ermelo 
In het kader van de het inventarisatieproject van de afdeling gaan we de vegetatie bekijken. 
Het te inventariseren stuk wordt gekozen in overleg met Dick Dooyewaard. Misschien 
kunnen we ook nog een stukje ‘s Heerenloo meepakken. 
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. 
 
zaterdag 12 augustus 2017 
Vlinder- en libellenexcursie Kievitsveld en Vossenbroek 
Vertrek: 10.00 uur Ermelo en 10.15 uur Harderwijk 
Opgave voor vrijdag 11 augustus bij Harm Werners harmwerners@hotmail.nl 0341 356291 
of Betty Dekker ecdekker@solcon.nl 0341 706030. 
De vijvers van de voormalige forellenkwekerij bij Vaassen zijn omgevormd tot een 
recreatiegebied, waarbij een deel is ingericht voor natuurontwikkeling. Iets meer noordelijker 
ligt het Vossenbroek. Dit elzenbroekbos wordt afgewisseld met dotterbloemhooiland, 
blauwgras- en heischraalgrasland. Een in 2004 door de KNNV-afdeling Epe-Heerde 
uitgevoerde inventarisatie leverde 22 dagvlindersoorten op. De natte omstandigheden 
maken beide terreinen aantrekkelijk voor libellen. De excursie zal ongeveer drie uur duren en 
wordt geleid door Betty Dekker en Harm Werners. 
 
donderdag 24 augustus 2017 
Inventarisatie 's Heerenloo 
Vertrek: 13.30 uur vanaf de Opstandingskerk, Slangenkamp 
2, Ermelo (hoek Fokko Kortlanglaan) 
Zie voor verdere informatie bij 29 juni. 
Aanmelden vooraf bij Dick Dooyewaard 
dick.dooyewaard@gmail.com 
 
vrijdag 25 augustus 2017 
Nationale Nachtvlindernacht Groevenbeekse heide 
(zuidzijde) 
Start inventarisatie: 22.00 uur; verzamelpunt parkeerplaatsje 
aan de zandweg achter de bosbessenkwekerij De Pollekamp 
aan de Watervalweg 

mailto:jmfondse@gmail.com
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:harmwerners@hotmail.nl
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Ook dit jaar doen we weer mee aan de Nationale Nachtvlindernacht. In heel Nederland 
worden deze nacht de nachtvlinders geïnventariseerd om zo een goed beeld te krijgen van 
de verspreiding en het voorkomen van de soorten in de verschillende natuurgebieden of juist 
aan de rand van stedelijke bebouwing. Altijd een spannende aangelegenheid want we weten 
nooit wat we aantreffen, zowel op het witte doek, als op de bomen die met een licht 
alcoholisch stroopmengsel worden ingesmeerd. Martin Scheper staat ons met zijn kennis en 
expertise weer bij en zorgt voor de nodige apparatuur, waarvoor we hem bij deze alvast heel 
hartelijk bedanken. De coördinatie is in handen van Harm Werners. De inventarisatie zal 
naar verwachting tot 01.00 uur duren, maar het staat belangstellenden vrij om te komen en 
te gaan. Hou voor de weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten. 
 
donderdag 31 augustus 2017 
Driekwart-dag-excursie Renderklippen bij Heerde 
Vertrek 9.15 uur Ermelo en 9.30 uur Harderwijk. 
We lopen een wandeling van 9 km langs de sprengen van de Noordelijke Horsthoekerbeek. 
Via het bos komen we bij de Renderklippen. Dit is een heuvelachtig heideterrein, waar de 
uitzichten, zeker als de heide bloeit, fantastisch zijn. 
Opgeven voor dinsdagavond 29 augustus 2017 bij Anne-Marie Fondse 
jmfondse@gmail.com tel. 0341-557276 of 06-12049194. 
 
vrijdag 15 september 2017 
Inventarisatie 's Heerenloo en/of Veldwijk 
Vertrek: 13.30 uur vanaf de Lucaskerk, Van Limburg Stirumlaan 75, Ermelo 
Zie voor verdere informatie bij 29 juni. 
Aanmelden vooraf bij Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl 
 
woensdag 20 september 
Paddenstoelenexcursie in het Leuvenumse bos 
Vertrek 13.15 uur Ermelo/Harderwijk. Start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het 
begin van de Poolseweg, vlakbij het Rode Koper. 
Ook in september zijn er veel paddenstoelen te vinden. Deze excursie onder leiding van 
Annemarie Kooistra start vanaf de parkeerplaats aan de Poolseweg. Langs de Leuvenumse 
beek en in het Koopmansbos kijken we welke paddenstoelen er staan. We kunnen rekenen 
op verschillende soorten russula's, boleten, melkzwammen en mycena's. En elk jaar worden 
hier ook zeldzame soorten gevonden. 
 
zaterdag 23 september 2017 
Zoutwatervogeldagexcursie Tholen 
Vertrek Ermelo 7.45 uur en Harderwijk 8.00 uur. 
Het is alweer verschillende jaren geleden dat wij de zoute kwelders en slikken rondom 
Tholen bezocht hebben. In de najaarstrektijd van steltlopers zijn deze gebieden erg 
interessant. Wanneer je Tholen rondgaat, kijk je van alle kanten over de oostelijke 
Oosterschelde. Tussen de stenen zijn ook veel schelpen (mossels, alikruiken, nonnetjes 
enz.) en allerlei zeeanemonen te zien. Als het weer onverhoopt minder goed is, kunnen we 
bij het vertrek voor een ander gebied (Flevopolder o.i.d.) kiezen. Dan wordt het een halve-
dag-excursie. Opgeven uiterlijk 21 september bij jmfondse@gmail.com of 557276. 
 
zaterdag 30 september 2017 
Dagexcursie Horst en Telgt, Ermelo 
Vertrek 9.00 uur Ermelo, 9.15 uur Theehuis ’s Heerenloo, Slangenkamp 2-4 Ermelo (bij de 
Opstandingskerk). 
We lopen het Pelserpad. Dit klompenpad  bestaat uit een deel bij Telgt van 6 km en een deel 
bij Horst 9 km en is daardoor goed in te korten. Het is leuk om eens gedetailleerd kennis te 
nemen van het bijzondere en kleinschalige landschap rond Ermelo. Hier komen cultuur en 
natuur samen. De werkgroep landschapsbeheer heeft een bijdrage geleverd aan het 

mailto:jmfondse@gmail.com
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verbeterde deel bij de Zeeweg. Bovendien loopt een deel van de route over ‘s Heerenloo, dat 
onderdeel is van het inventarisatieproject van de afdeling. 
Opgeven voor donderdagavond 28 september bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com 
tel. 0341-557276 of 06-12049194. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijke excursie op 13 mei 2017 van:  IVN-Nijkerk, 

KNNV-Noordwest Veluwe, 
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, 
IVN-Noordwest-Veluwe, 
St. Natuur- en milieubescherming Putten. 

Ook dit jaar wordt er weer een gezamenlijke excursie gehouden door de samenwerkende 
natuurverenigingen van de Noordwest-Veluwe, deze keer in de A. Vogeltuinen op 
Landgoed Zwaluwenburg in ’t Harde. 
In deze tuinen vinden we fraaie bloemenvelden met een keur aan geneeskrachtige kruiden 
en planten en mede daardoor veel vlinders. De tuinen zijn 
gratis te bezoeken en er is gelegenheid om een kop koffie te 
drinken en de landgoedwinkel te bekijken. 
Landgoed Zwaluwenburg is nu eigendom van het Geldersch 
Landschap maar werd al in de 18e eeuw aangelegd. In de 
houtwallen broeden vogelsoorten als Grasmus en 
Braamsluiper. In het bos leven de Groene, Zwarte en Bonte 
Specht, alsmede roofvogels. Het landschap ligt precies op de 
grens van de hoge zandgronden van de Veluwe en de lage 
vruchtbare kleigronden. 
Er zullen twee wandelingen tegelijkertijd van start gaan: 

1 Vogel- en boswandeling o.l.v. Nico Hoogteyling, 
2 Bezichtiging van de bloemenvelden en de aanwezige vlinders 

en andere insecten o.l.v. Annelies Bakker, Harm Werners en 
Betty Dekker. 
Wij zijn ervan overtuigd dat er voldoende kennis zal zijn 
binnen de excursiegroepen om zo’n beetje alles wat we 
tegenkomen op naam te brengen. Tenslotte zijn we met vijf 
verenigingen vertegenwoordigd! 
We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van de 
Vogeltuinen, Eperweg 305, 8084 RB ‘t Harde. De 

wandelingen zullen dan starten om 9.45 uur. De 
verwachte duur is ongeveer 2½ uur. 
Na afloop is het mogelijk om nog wat na te praten 
op het terras van de Landgoedwinkel onder het 
genot van een kopje koffie (voor eigen rekening) 
en de winkel te bezichtigen. 
Introducé’s zijn van harte welkom, zij kunnen op 
deze wijze kennis maken met onze verenigingen. 
Opgave vooraf is niet noodzakelijk. 
Wandelschoenen en eventueel een lunchpakket 
zijn een aanrader. 
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Gewestelijke excursie Cortenoever en Duursche Waarden 
Jubileumexcursie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van KNNV Deventer. 
Datum: zaterdag 20 mei 2017. Tijd: 10.00 uur 
Locatie 1: de Weg naar het Ganzenei, Brummen, parkeren bij de daar aanwezig gidsen 
Locatie 2: Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, 8121 SR Den Nul 0570-745040 
Excursieleiders: IJsselgidsen IVN, medewerkers van Staatsbosbeheer, leden KNNV 
Deventer 
We raden aan waterdicht schoeisel te dragen tijdens de excursie en iets te eten en drinken 
mee te nemen. 
In het kader van het jubileumjaar organiseert de KNNV afdeling Deventer de gewestelijke 
excursie naar de IJssel. Deze ‘jonge’ rivier is in het plan ‘ruimte voor de rivier’ ten zuiden en 
ten noorden van Deventer behoorlijk veranderd. Er zijn nieuwe dijken aangelegd, zodat bij 
hoge waterstanden de rivier meer ruimte krijgt. Daar zullen we tijdens de excursie het een en 
ander van laten zien. De IJssel werd door Thijsse al de mooiste rivier van Nederland 
genoemd en is dat volgens velen nog steeds. 
Onze afdeling strekt zich uit langs een groot deel van de IJssel. Deze gewestelijke excursie 
is dan ook opgesplitst in twee locaties. De zuidelijke locatie ligt bij Cortenoever. De 
noordelijke locatie  bevindt zich in de Duursche waarden. Beide excursies bestaan uit een 
wandeling met gidsen langs de IJssel. Bij Cortenoever is er geen horecagelegenheid. Daar 
moet u voor eigen koffie, thee en lunch zorgen. Bij de Duursche Waarden starten we in het 
infocentrum in Den Nul. Daar lopen we ca. 4 uur langs de IJssel, ook is er een korte route 
van ongeveer een uur. Bij beide wandelingen zijn gidsen en deskundigen aanwezig en zal er 
uitgebreide toelichting zijn op de omgeving en wat we daar tegenkomen. 
 
Cortenoever 
Hier ligt een prachtige kronkelwaard, aan de Weg naar het Ganzenei. Een kronkelwaard is 
ontstaan doordat de rivier steeds grotere bochten ging maken met zijn stroomgeul. Dit deel 
van Cortenoever ligt buitendijks, de uiterwaard overstroomt bij hoog water. Daardoor vindt 
nog steeds afzetting plaats van zand en klei. Het gebied heeft behoorlijk wat reliëf. 
Doordat hier steeds extensief geboerd is, met paarden en weinig bemesting, is het gebied 
een van de parels van buitendijks land. Het land is voor een deel in gebruik als extensief 
akkerland met akkerplanten als Rode Ogentroost, Aardaker en Groot Spiegelklokje. Deels is 
het hooiland met planten als Kruisbladwalstro, Brede Ereprijs en Knikkende Distel. Het 
gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en op wegen en paden vrij toegankelijk. Twee 
ervaren IJsselgidsen zullen de deelnemers hier uitleg geven over het gebied. 
Om 10.00 uur verzamelen op de Weg naar het Ganzenei, Cortenoever, Brummen. Vanaf de 
nieuwe IJsselbrug te Zutphen eerst terugrijden naar Zutphen. Tegenover de afslag naar 
Brummen rechtsaf de Cortenoeverseweg op. Daarna links de Piepenbeltweg en tenslotte de 
Weg naar ’t Ganzenei. Parkeren bij de gidsen daar aanwezig. Eigen drinken en eten 
meenemen. 
 
Duursche Waarden 
Het eerste natuurontwikkelingsproject langs de grote rivieren vond plaats in dit gebied. In 
1989 werd begonnen met het omvormen van de uiterwaard bij Fortmond tot een meer 
dynamisch rivierlandschap. De keuze op de kronkelwaard tussen Olst en Wijhe had 
verschillende redenen: de aanwezigheid van goed ontwikkelde natuurkernen welke in bezit 
waren van Staatsbosbeheer en het brede doorstroomprofiel bij Fortmond. Hierdoor was er 
ruimte voor nevengeulen en bosontwikkeling. 
Startpunt was een oeverwal met een rijke stroomdalvegetatie en daarachter gras -en 
hooilandpercelen gescheiden door knotwilgen en meidoornhagen, kleigaten met rietvelden 
en moerasvegetaties en restanten van een oude nevengeul. 
De struweel - en bosvogels  profiteren van de uitbreiding van het hardhout- en 
zachthoutooibos. 
Naast de Bever verblijven sinds 2013 een tot twee juveniele Zeearenden in en nabij de 
Duursche Waarden, en gedurende de trek worden regelmatig pleisterende Zwarte Ooievaars 
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waargenomen. 
Hoewel het aantal bijzondere plantensoorten de afgelopen 25 jaar bijna is verdubbeld van 15 
naar 29 (o.a. Kleine Ratelaar, Zachte Haver, Distelbremraap, Rode Ogentroost) hebben zich 
toch relatief weinig nieuwe soorten kunnen vestigen in vergelijking met andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de rivieren. Aan de rand van de Duursche waarden ligt 
het in 2012 geopende infocentrum. Buiten in het bloemrijke grasland is een boomgaard 
aangelegd met onder andere oude rassen. Een ooievaarsnest en een zwaluwentil ontbreken 
niet. Ook is er de mogelijkheid in het centrum gebruik te maken van de horecagelegenheid 
(o.a. koffie/lunch). 
 
Cursus Vogelherkenning 
Afgelopen jaar hebben de KNNV en de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe een cursus 
vogelherkenning georganiseerd. Telkens proberen we een ander biotoop (leefgebied) uit te 
kiezen. Dit keer richten wij ons op de vogels in het weidegebied en de watervogels. Na een 
stukje theorie gaan we naar buiten om de zojuist opgedane kennis in praktijk te brengen. De 
cursus wordt verzorgd door ervaren vogelkenners. Het theoriegedeelte is voorzien van 
prachtige foto's van Bart Stornebrink maar ook door scherpe tekeningen en natuurlijk het 
geluid van de soorten. 
Deze cursus is het vervolg van de cursus die in 2016 gegeven is. Maar nieuwe cursisten zijn 
ook hartelijk welkom. De cursus wordt gehouden tussen Ermelo en Putten op drie 
zaterdagmorgens van 8.30 tot 12.30 uur op 25 maart, 29 april en 20 mei 2017. De kosten 
van deze cursus bedragen € 25,-, dit is inclusief koffie/thee en een CD met vogelgeluiden. 
Wij raden aan om laarzen en een verrekijker mee te nemen. Meer informatie kunt u 
verkrijgen bij Dimitiri Mulder 06 41924290. Je kunt je aanmelden tot woensdag 15 maart 
aanstaande via sahasrala@hotmail.com. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en de 
locatie. 
 
VERSLAGEN 
 
Lezing op woensdagavond 15 februari in De Veluvine te Nunspeet 
Wolf Teunissen (SOVON) over “Boerenlandvogels” en Flip Nijhoff over het “Weidevogelplan 
Randmeerkust”. 
Wolf Teunissen begon zijn lezing over de achteruitgang van de boerenlandvogels waarbij 
ook de weidevogels behoren. Omdat dit door SOVON (Stichting Ornithologisch 
Veldonderzoek Nederland) voor deze vogelsoorten op wetenschappelijke methode moet 
worden onderzocht, kwamen hier veel grafieken en statistieken aan de orde. Daarna volgden 
de (mogelijke) oorzaken van de sterke achteruitgang van met name de weidevogels. Deze 
zijn: 
-intensivering agrarisch bodemgebruik, zaken als verdroging, bemesting en maaibeheer, 
-predatie door rovers, zoogdieren als vossen en marterachtigen en vogels als kraaien en 
reigers. 
De spreker maakte ook duidelijk dat eenvoudige maatregelen als bijvoorbeeld bejagen van 
vossen doorgaans niet het gewenste effect hebben omdat daar wezels en hermelijnen weer 
van profiteren. 
Na de pauze ging de heer Teunissen in op de achteruitgang van de Kievit (”Vogel van 
2016”). De overlevingskans van kuikens van weidevogels is tegenwoordig maar zeer 
beperkt. Ook maakte hij duidelijk dat veel nestbeschermers (paaltjes en metalen korfjes) ook 
een negatieve invloed kunnen hebben. Door SOVON wordt veel onderzoek gedaan naar de 
doeltreffendheid van aangepast maaibeheer en reservaten. 
Daarna kwam Flip Nijhoff aan het woord over de activiteiten van Werkgroep Vrijwillige 
Weidevogelbescherming Randmeerkust. Deze groep is zeer actief in de weidegebieden van 
Polsmaten tot de grens met Overijssel. Het betreft een gebied van meer dan 5000 ha. Er is 
inmiddels een samenwerking met meer dan 100 boeren (m/v). Voor de inventarisatie van 
weidevogels beperkt deze werkgroep zich tot de klassieke vijf: Kievit, Grutto, Scholekster, 
Tureluur en Wulp. Van deze vogels zijn achtereenvolgens 969, 101, 39, 20 en 3 legsels 

mailto:sahasrala@hotmail.com


21 
 

gevonden. Daarna zijn ook de resultaten van de legsels nagegaan. Ook wordt met de 
betrokken boeren overlegd over beweiding, maaibeheer en het maken van vluchtgebiedjes 
en drasgebiedjes voor de weidevogels en hun kuikens. Dat dit een geweldige inzet vraagt 
van de boeren en vrijwilligers is duidelijk. 
Na afloop van de lezing werd aan KNNV en VBW de mooie brochure Weidevogelplan 
Randmeerkust overhandigd. Hiervoor hartelijk dank. 
De sprekers Wolf Teunissen en Flip Nijhoff dank voor de interessante en boeiende verhalen 
over het moeilijke bestaan van onze weidevogels. 
 Hans Fondse 
 
WERKGROEPEN 
 
Vlinderwerkgroep 
Na een succesvolle zoektocht naar de eitjes van de Sleedoornpage en een gemoedelijke 
huiskamerbijeenkomst begin dit jaar kijken we nu reikhalzend uit naar het echte 
vlinderseizoen. We gaan dit jaar voor het eerst richting de Sint Pietersberg, helemaal onder 
Maastricht, waarbij we ook even de grens zullen oversteken. Het zal geen verbazing wekken 
dat we voor een dergelijke excursie al vroeg uit de veren moeten en ook pas laat in de avond 
zullen terugkeren. Verder kijken we ook dichterbij huis naar zowel vlinders als libellen. We 
blijven betrokken bij het inventarisatieproject voor het gebiedenboek over de terreinen 
Veldwijk en ’s Heerenloo. De nachtvlinderinventarisatie op het terrein voor Veldwijk staat al 
vast, maar verdere inventarisatiemomenten zullen op afroep plaatsvinden. Informatie 
hierover zal in het Gastenboek verschijnen, hou deze dus nauwlettend in de gaten. Dat geldt 
ook voor een spontaan te organiseren rupsenexcursie. Van te voren is nooit te voorspellen 
waar en wanneer er diverse soorten te vinden zijn. Wel zo fijn dus, dat het Gastenboek 
bestaat voor dergelijke oproepen. De vlinderexcursies worden vermeld onder het 
excursieprogramma elders in dit blad. 
We wensen iedereen een fijne en vlinderrijke zomer toe! 
 Harm Werners en Betty Dekker 
Natuurbeschermingswerkgroep 
De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt gevormd door 
leden van onze vereniging en leden van de Vogelbeschermingswacht 
Noord-Veluwe 
 
 
. 
De afgelopen periode passeerden weer tal van 
natuurbeschermingsonderwerpen. Zoals gebruikelijk brengen wij u 
hiervan in deze bijdrage op de hoogte. 
Ten aanzien van enkele onderwerpen uit vorige Linnaeusklokjes zijn 
geen verdere ontwikkelingen te melden. Het betreft een voorgenomen uitbreiding van 
restaurant ‘De Muur’ in Putten, de  ontwikkelingen rond Strand Horst in relatie tot het Natura 
2000-gebied Veluwerandmeren, de wijziging van het waterpeil Veluwerandmeren in 2021 en 
de plaatsing van windmolens op bedrijfsterrein Lorentz in Harderwijk. 

 
Randmeren 
Ontwerp-Beheerplan IJsselmeergebied 
Een zienswijze werd ingediend op het ontwerp-Beheerplan Natura 2000-
gebied IJsselmeergebied.  
Overheden zijn namelijk verplicht om voor hun Natura 2000-gebieden een 
dergelijk plan op te stellen. Het plan IJsselmeergebied omvat verschillende 

deelgebieden. Hierna een aantal onderwerpen waarin op onze zienswijze betreffende het 
deelgebied Veluwerandmeren is ingegaan. 
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-Uitbreiding van het  plan dient plaats te vinden met een paragraaf waarin beschreven wordt 
hoe de monitoring geregeld wordt (wie, wat, hoe, hoe vaak), hoe de bevindingen geduid 
worden en hoe deze tot bijstelling van instandhoudingsdoelstellingen kunnen leiden. 
-Ten onrechte zijn geen maatregelen opgenomen om de teruglopende biomassa van 
mosselen te compenseren met alternatieve prooien ten behoeve van duikeenden die 
voordien op mosselen foerageerden. 
-Er is geen handhavingsparagraaf opgenomen, terwijl de beheerder voorziet dat ‘naleving’  
volstaat om doelstellingen voor de niet-rietvogels alsnog te realiseren. 
-Het plan boekt effecten in van al gerealiseerde compensaties voor eerdere nadelige 
effecten; dit lijkt op dubbeltelling. 
 
Droompark Bad Hoophuizen 
In het vorige Linnaeusklokje hebben we melding gemaakt van het bij de gemeente Nunspeet 
ingediende bezwaarschrift in verband met de trage, dan wel achterwege blijvende 
verwijdering door DroomPark van onder andere de parkeervoorzieningen in het open 
weilandengebied Hierdense Poort. Voorafgaand aan de hoorzitting van de Commissie 
Bezwaarschriften op 13 december 2016 liet de gemeente weten dat op 6 november aan de 
opgelegde ontruimingen was voldaan. Nadat DroomPark verklaarde dat inmiddels ook inzaai 
van het weiland had plaatsgevonden, is tijdens de hoorzitting dit onderdeel van het 
bezwaarschrift door ons ingetrokken.  
Vervolgens hebben we tijdens de zitting uitvoerig bepleit om, in  verband met geconstateerd 
toenemend sluipverkeer op de Munnekesteeg, de landbouwsluis terug te plaatsen nabij het 
bruggetje over de Killenbeek. Als alternatief hiervoor hebben we een aanwijzing als officieel 
fietspad voorgesteld omdat een geslotenverklaring voor motorvoertuigen 
overtredingsgevoeliger is dan een officieel aangewezen fietspad. Bij beslissing van B&W van 
Nunspeet van 31 januari 2017 werden we op dit onderdeel niet ontvankelijk verklaard omdat 
men van mening was dat het niet terugplaatsen van de landbouwsluis niet was aan te 
merken als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dat deze beslissing 
dan ook niet voor beroep vatbaar was. 
Medio december 2016 werden we door bureau Rho-Adviseurs verrast met een 
inrichtingsplan voor DroomPark Bad Hoophuizen. In het plan was de door ons voorgestelde  
parkeervoorziening opgenomen op het door geboomte omzoomd voormalig sportveld. 
Verbazingwekkend was wel de voorgenomen realisering van een nieuwe parkeervoorziening 
voor elektrische voertuigen in het weiland met daarbij een door Natuurmonumenten aan te 
leggen natuurspeelplaats in combinatie met natuurontwikkeling.  Daarnaast werden onder 
andere verlenging van landhoofden en de aanleg van twee nieuwe eilanden in het 
Veluwerandmeer gepland in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 
Bij brief van 2 januari 2017 zijn wij uitvoerig ingegaan op de inhoud van het plan en hebben 
daarbij op een aantal onderdelen onze bedenkingen dan wel bezwaren geuit. Hieraan 
hebben wij de mededeling toegevoegd dat ieder plan door ons zal worden beoordeeld op 
niets anders dan hetgeen is vastgelegd in wet- en regelgeving van Gemeente (waaronder 
bestemmingsplannen), Provincies (waaronder Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000), Rijk 
(waaronder nieuwe Natuurbeschermingswet) en Europese Unie (waaronder Vogel- en 
Habitatrichtlijn). Onze brief werd uitvoerig beantwoord en medio januari gevolgd door een 
aangepast inrichtingsplan. Uit dit plan was het weiland nu geschrapt, terwijl de voorgenomen 
plannen in het Veluwemeer buiten het plan werden gehaald om hiernaar pas op termijn een 
nader haalbaarheidsonderzoek te doen.  
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Tenslotte hebben wij op 6 februari jl. aan Rho en het management van DroomPark een 
toelichting gegeven op het gestelde in onze brief zodat we hiermee voorkomen dat we 
opnieuw het verwijt krijgen - zoals tijdens de behandeling van eerdergenoemd bezwaarschrift 

in de Commissie Bezwaarschriften - 
dat we geen enkel overleg zouden 
willen voeren. Tijdens dit overleg 
hebben wij de sluiproutesituatie 
Munnekesteeg opnieuw ingebracht, 
zulks mede in verband met de in de 
plannen genoemde te verwachten 
toename van de verkeersintensiteit 
motorvoertuigen met 32% door de 
herontwikkeling van het park. 
Overigens hebben wij onze 
standpunten vooraf afgestemd met de 
Gelderse Natuur- en Milieufederatie en 
Natuurmonumenten. Het was 
verrassend van Natuurmonumenten te 
vernemen dat onder andere de 

natuurspeelplek zonder overleg door DroomPark was gepland, maar dat dit plan helemaal 
niet bestond op deze plaats. In de ledenfolder van Natuurmonumenten die begin dit jaar aan 
alle leden werd toegestuurd, was ook een heel andere plaats opgenomen. 
 
Havenhoofdvoorziening strekdam Harderwijk 
In het vorige Linnaeusklokje vermeldden we 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 en de brief die we hierover aan B&W hebben 
verzonden. 
Van gemeentezijde werd geantwoord dat een onderzoek naar de effecten hiervan op het 
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren deel uitmaakt van het onderzoek naar haalbaarheid 
van het voornemen. 
 
Kabelbaan Veluwemeer Dronten-Nunspeet 
Eveneens hebben we in het vorige Linnaeusklokje melding gemaakt van het 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.  
Op onze brieven aan zowel burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, van de 
gemeente Nunspeet en gedeputeerde staten van Flevoland hebben we nog geen reactie 
ontvangen. 
Wel vernamen we in januari via de website van de provincie Flevoland dat de provincie de 
gemeente Dronten wil helpen om voor dit plan een haalbaarheidsonderzoek op te stellen. De 
kabelbaan zou het toerisme in het gebied een impuls kunnen geven. In deze berichtgeving 
werd eveneens aangegeven dat een kabelbaan consequenties kan hebben voor de 
plaatselijke natuur en de bevaring van het Veluwemeer. 
 
Veluwe 
Compensatie bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom 
Rond 2006 gaf de gemeente Harderwijk aan huizen te willen bouwen in de buurt van een 
bestaande dassenburcht bij Drielanden. De gemeente kon daartoe een vergunning van het 
Rijk krijgen op voorwaarde dat elders een nieuw leefgebied voor dassen gecreëerd zou 
worden. Naar aanleiding van vragen van onze kant meldde de gemeente ons in 2008 dat 
daartoe een zoektocht richting Ermelo begonnen was maar dat de locatie vanwege lopende 
onderhandelingen met grondeigenaren nog niet bekend gemaakt kon worden. In 2012 
verkreeg Harderwijk de definitieve vergunning toen de keuze gevallen was op een gebied 
aan de Zeeweg in Ermelo. Het Rijk stelde wel als voorwaarde dat de snelheid op wegen daar 
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naar 30 km per uur teruggebracht moest worden, een snelheidsremmende weginrichting zou 
worden aangelegd op twee gespecificeerde plekken, en een bepaalde lengte aan 
dassengeleidingsraster zou worden aangebracht. 
In 2016, Jaar van de Das, werkte de 
KNNV mee aan een inventarisatie van 
bestaande dassenburchten op de West-
Veluwe. We kregen daartoe inzicht in 
historische burchtlocaties en ontdekten dat 
de locatie aan de Zeeweg al minimaal 
vanaf 1999 bij dassen als leefgebied in 
gebruik was. Die burcht verdiende daarom 
het predikaat ‘nieuw leefgebied’ helemaal 
niet en mocht volgens ons zodoende niet 
als compensatie voor het verloren 
leefgebied in Drielanden worden 
beschouwd. We hebben de 
correspondentie tussen gemeente 
Harderwijk en het Rijk vervolgens 
opgevraagd en bestudeerd. We 
concludeerden dat gemeente Harderwijk onjuiste informatie aan het Rijk had verstrekt. Op 
grond daarvan hebben we de vergunningverlener gevraagd om de vergunning te 
heroverwegen. De vergunningverlener (sinds 1 januari 2017 is dat de Provincie Gelderland) 
buigt zich nu over ons verzoek. Overigens hebben we ook aangifte gedaan van het feit dat 
Harderwijk het leefgebied in Drielanden ontoegankelijk heeft gemaakt vóór het nemen van 
alle verplichte verkeersmaatregelen aan de Zeeweg en vóór het overleggen van een 
monitoringsrapportage. Naar aanleiding van onze persberichten en vragen aan de 
autoriteiten hebben ook de gemeenteraadsleden Holleman (Gemeentebelang Harderwijk 
Hierden) en Wilhelm (Burgerbelangen Ermelo) en het lid van Provinciale Staten Van der 
Veer (Partij voor de Dieren) inmiddels vragen gesteld aan de desbetreffende colleges. De 
Harderwijker wethouder Teeninga (Christen Unie) hield tot nu toe vol in alle opzichten aan de 
vergunningsvoorwaarden voldaan te hebben. Op verzoek van de Provincie Gelderland 
overweegt de gemeente nu echter wel een aanvullend gebaar richting das en KNNV te 
maken. Daartoe hadden wij op 23 februari j.l. overleg met ambtenaren van de provincie en 
de gemeente. Dit gesprek verliep positief en heeft geresulteerd in de afspraak dat we de 
komende weken gezamenlijk naar een oplossing zullen zoeken.  
 
Voorontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand Harderwijk 
Op verzoek van de gemeente Harderwijk werd een zienswijze ingediend op het voorontwerp-
bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand. Het plan is onder andere gericht op planologische 
aspecten rondom de Boekhorstlaan, de Zandlaan en de omgeving van het Van der 
Valkhotel. 
De constatering in het plan dat op gronden met de bestemming Natura 2000 geen gebouwen 
mogen worden opgericht, is uiteraard onderschreven. In lijn daarmee is de voorgenomen 
uitbreiding van Hotel Van der Valk niet in het voorontwerp opgenomen. De Raad van State 
vernietigde op 17 augustus 2016 de hiervoor verleende vergunning Natuurbeschermingswet. 
Omdat we niet verwachten dat het plan negatieve externe effecten zal hebben op het Natura 
2000-gebied Veluwe is ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Wel is 
aangegeven dat wij strikt zullen toezien op eerbiediging van de voorwaarden die in de 
verleende Flora- en Faunawetontheffing zijn opgenomen.  
Tenslotte onderschrijven wij het standpunt van de Provincie Gelderland dat er geen enkele 
behoefte is aan uitbreiding van kantoorlocaties. Vanuit die optiek achten ook wij het zinvol 
om in plaats daarvan aan de Zandlaan e.o. een zonnepark bestemmingsplantechnisch 
mogelijk te maken. 
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Overige Zaken 
Paramotoractiviteiten Oldebroek 
In het Linnaeusklokje 4e kwartaal 2016 maakten we al melding van het ingediende 
bezwaarschrift tegen het verlenen van de verklaringen van geen bezwaar voor 
paramotoractiviteiten in de gemeente Oldebroek. Op 1 november 2016 werd de zitting door 
de Commissie Bezwaarschriften gehouden. 
Voor het gebruik van gemotoriseerde  schermvliegtuigen bestaat ingevolge de 
luchtvaartwetgeving een landelijke vrijstelling onder voorwaarde dat de aanvrager ook 
beschikt over een verklaring van geen bezwaar in verband met de openbare orde en 
veiligheid van de burgemeester van de gemeente waar men wil opstijgen en landen. 
Er werden maar liefst 12 bezwaarschriften ingediend. De beslissing op alle bezwaren was 
dan ook teleurstellend. Een aantal bezwaarmakers werd niet ontvankelijk verklaard. Een 
drietal bezwaarschriften waarin ook aandacht werd gevraagd voor natuurwaarden werd 
ongegrond verklaard omdat het geen openbare orde en veiligheid betreft. 

Overigens werd het bezwaarschrift 
van onze verenigingen bij besluit van 
6 februari 2017 niet ontvankelijk 
verklaard omdat men de mening was 
toegedaan dat dit te laat was 
ingediend omdat een inzendtermijn 
van zes weken na publicatie hier niet 
van toepassing was, maar de 
verzenddatum van het besluit aan 
aanvrager. Wel adviseerde de 
Commissie de burgemeester deze 
datum in de toekomst bij publicaties 
te vermelden. 
Wat voor effect overvliegende 
paramotors op vogels hebben, bleek 

overigens op 20 januari jl. toen twee paramotors meenden over het Wolderwijd richting 
Veluwemeer te moeten vliegen met een enorme vogelverstoring, waaronder van zo’n 600 
Kleine Zwanen, tot gevolg. Is de herkomst van afgebeelde opvallende paramotor misschien 
Oldebroek? 
 
Renovaties Woningbouwvereniging Uwoon 
In het vorige Linnaeusklokje is al aandacht geschonken aan de contacten met Uwoon inzake 
de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het resultaat van ecologische onderzoeken in 
verband met voorgenomen renovaties. Het voor begin november 2016 afgesproken overleg 
over behoud en vaste verblijfplaatsen van vogels bij renovatieprojecten heeft 
plaatsgevonden en is als constructief ervaren. Wij hopen hiermee confrontaties, zoals die in 
2015 in Ermelo plaatsvonden, te voorkomen. 
Wel blijft bij renovatieprojecten in het algemeen waakzaamheid geboden. Zo zijn wij op dit 
moment opnieuw in overleg met Uwoon over de wijze van uitvoering van een renovatie in 
Elburg. 
 Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 
 Tjalling van der Meer 
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Even voorstellen... 
25 februari ben ik, Herbert de Ruiter, door de Algemene 
Vergadering van onze vereniging benoemd tot 
penningmeester. Ik ben me ervan bewust dat het nog 
best een klus gaat worden om de tientallen bevlogen en 
actieve leden van onze vereniging financieel enigszins in 
het gareel te houden. Maar met mijn jarenlange ervaring 
op administratief- en bestuursgebied in de commerciële- 
en niet-commerciële wereld, mijn opleidingen o.a. als 
boekhouder en assistent accountant moet dat lukken. 
 
Mijn raakvlakken met de natuur liggen voornamelijk in 
mijn tijd dat ik voor studie en werk in het buitenland 
woonde en werkte. Ik genoot van wat ik zag en 
meemaakte op mijn tochten, wereldwijd, door woestijnen, 
oerwouden, rivieren, bergen en langs kusten en last but 
not least de luchten. Nu geniet ik van de vele kleine 
dingen die er te zien zijn in onze tuin: de flora, vogels en 
vissen. 
 
Ik zal het bestuur niet verjongen, maar hopelijk wel 
versterken om zo in mijn nieuwe functie een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan het floreren van onze vereniging. 
 
De grasachtigen centraal in het plantenseizoen 2017 
Voor het 2e en 3e kwartaal van 2017 heb ik geprobeerd een gevarieerd programma samen te 
stellen, wat bij het excursieoverzicht in dit Linnaeusklokje is terug te vinden. Voor dit seizoen 
heb ik de grasachtigen centraal gesteld. We zijn blij dat de auteur van de Basisgids Grassen, 
Arie van den Bremer, (uitgave KNNV) in dit kader op 1 juli een studiedag voor ons zal 
verzorgen (zie overzicht activiteiten). 
In het vorige Linnaeusklokje kondigde ik aan ons dit jaar te beperken tot de grassen, en de 
cypergrassen en russen buiten beschouwing te laten. Hier kom ik op terug, want alleen al het 
onderscheid kunnen maken tussen een gras, een cypergras of een rus is een eerste vereiste 
wanneer je je in de grasachtigen wilt verdiepen. 
Voor nu alvast een voorproefje van de belangrijkste kenmerken. De grasachtigen zijn te 
verdelen in 3 families: de grassenfamilie, de cypergrassenfamilie en de russenfamilie. 
Wat zijn nu de voornaamste kenmerken vaneen gras, een cypergras of een rus? 
Grassenfamilie: Op de buisvormige stengel  zijn knopen (verdikkingen) aanwezig en de 
stengel is meestal hol. De bladeren hebben een bladschede en een bladschijf en op de 
grens hiervan een tongetje, wat een belangrijk determinatiekenmerk is. Bladeren tweerijïg. 
Cypergrassenfamilie: Hieronder vallen zeggen en niet-zeggen, waaronder biezen. De 
planten groeien in pollen of dichte zoden. 
Zeggen hebben een driekantige stengel, zonder knopen. De bladeren staan in drie 
richtingen. De doorsnede hiervan is U-, V- of W-vormig. Aan de onderkant is een 
geprononceerde middennerf. 
Niet-zeggen, zoals bijv. biezen, hebben een ronde, driehoekige of platte stengel. De 
bladeren zijn plat, rond, afgeplat en vaak gevuld. 
Russenfamilie: hieronder vallen veldbiezen en russen. Stengels rond, elliptisch of driekantig,  
meestal maximaal 3mm. 
Veldbiezen: vaak behaarde vlakke bladeren en bloeiwijze met bijschermen. Bloeien meestal 
in het voorjaar. 
Russen: Holle of platte met merg gevulde stengels en bladeren. 
Deze kenmerken zijn de meest globale per familie. In het veld gaan we dit, als de planten 
bloeien, verder uitdiepen en bestuderen. 
 Anne-Marie Fondse 
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DE       OPMERKER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parasneeuwplu 
Eekhoorntjes behoren tot de meest gefotografeerde wilde dieren. Ze hebben een hoog 
aaibaarheidsgehalte, al zal ik niemand aanraden dit eens uit te proberen. Zeker is, dat ze 
voor veel mensen een positieve bijdrage leveren aan hun natuurbeleving. 
In januari werden we een behoorlijk aantal keren vergast op winterse neerslag. Tijdens een 
forse sneeuwbui zag ik hoe een eekhoorn handig gebruik maakte van z’n fraaie pluimstaart. 
Door deze als een paraplu over zich heen te vouwen bleef het diertje zelf gevrijwaard van de 
sneeuwvlokken. Vond het een fabuleuze oplossing en heb bijzonder genoten van dit 
merkwaardige tafereeltje. 
 Harm Werners 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Deze eekhoorn is niets te dol 
 
Hij vermomt zich gewoon als oliebol 
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Het Geel, een besmettelijke  vogelziekte die vooral duiven treft 
Maandag 2 januari 2017 lag er ‘s morgens een dode Houtduif op mijn oprit. Hij lag erbij alsof 
hij tijdens de wandeling gewoon omgevallen was. 
Deze duif heb ik gemeld bij het Dutch 
Wildlife Health Centre (DWHC) te 
Utrecht. Op hun website heb ik een 
formulier ingevuld en langs de 
elektronische snelweg opgestuurd. 
Ongeveer een uur later werd ik al 
gebeld door DWHC. En rond 12.00 uur 
werd de (verpakte) duif opgehaald voor 
onderzoek. 
Donderdag 19 januari kreeg ik de 
uitslag. Inclusief een volledig 
onderzoeksrapport. Het onderzoek naar 
dit dier is inmiddels afgerond. De 
ingestuurde duif was een volwassen 
mannelijke Houtduif, matige bespiering, 
geringe vetreserves. Het dier is 
vermagerd en doodgegaan door 
uitgebreide, necrotiserende (met 
afstervend weefsel) ontsteking van het 
mondslijmvlies, keelontsteking en 
ontsteking van de krop. De ontstekingen 
zijn veroorzaakt door de parasiet 
Trichomonas spec. Dit ziektebeeld heet 
"Het Geel". 
 
Mocht U een dode vogel aantreffen, raakt u hem dan niet met blote handen aan. Meld de 
gevonden dode vogel aan het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), Yalelaan 1, 3584 CL  
Utrecht, tel. 030-2537925, e-mail: dwhc@uu.nl 
Van DWHC krijgt u verpakkingsinstructies. Zoals hierboven omschreven, komen ze de vogel  
snel ophalen voor onderzoek. 
Op donderdag 2 februari 2017 stond er in het regionale dagblad De Stentor een artikel over 
een recente uitbraak van deze vogelziekte die vooral duiven treft. Er zijn al tientallen 
meldingen uit Gelderland. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Utrecht is de ziekte 
opgedoken. Het eerste Gelderse geval kwam uit Ermelo, een duif. 
“Het Geel” heet zo omdat het een ontsteking betreft bij de snavelholte en de krop, bij de 
slokdarm van de vogel, die een gele kleur heeft. 
 Ermelo, 3 februari 2017 
 Jan Willem Jonker 
 
 
Oplossing Hersenkraker 1e kwartaal 2017 
 
Kromhals is een plant, Draaihals is een vogel 
Builenbrand een paddenstoel, Vuurdoorn een struik 
Elfje is een insect, Elfenschermpje is een paddenstoel 
Letterzetter is een insect, Secretaris is een vogel 
Doorntje is een sprinkhaan, Doornenkroon een zeester 
Witbol is een gras, Zwartkop is een vogel 
Mansoor is een plant, Judasoor is een paddenstoel 
Druivenpitje is een paddenstoel, Zeedruif is een kwal 
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Nu de nieuwe Hersenkraker. Wat is het verschil tussen: 
 
Blauwtipje en Oranjetipje 
Krakeling en Bitterling 
Platbek of Kruisbek 
Hanenpoot en Hanenkam 
Nonnetje en Monnikskap 
Haarmuts en Kaalkopje 
Elzenvlag of Spaanse Vlag 
Smele en Smelleken 
 
De oplossing komt in het volgende Linnaeusklokje. 
 Ati Vijge 
 
De levende natuur 

is de titel van een boekje van Dr. Jac. P. Thijsse, verhalen door J.E. Sluiters geselecteerd uit 

het in 1958 bij uitgeverij Ploegsma verschenen werk De levende natuur. 

Deze uitgave dateert van 1962, en ik kreeg het boekje in bezit op de laatste Algemene 

Ledenvergadering in februari 2017. Het leek me leuk om eens te lezen wat er toen 

voorbijkwam dat de moeite van het noteren waard was. En ook om dan in Het Klokje iets te 

vertellen over wat ik aan wetenswaardigs tegen ben gekomen. Zomaar begonnen met ‘het 

bloempje met de scheur’, geschreven in 1922. 

De heer Thijsse wandelt in de  droge zomer van 1921 een weekje door Brabant ‘de streek 

der vennen.’ Het stuk Rosepdal en Belversven vindt hij het mooist. Het hele gebied heeft 

verschillende typen vennen en is daarom een heel interessant natuurmonument. 

De Lobeliabloem is de bloem met de scheur uit de titel, bloeiend met licht lavendelkleurige 

bloempjes. Verder ziet Thijsse een zeer zeldzame biesvaren, Isoëtes lacustris, iets waar hij 

bijzonder blij mee is. 

Hij gaat een hele voormiddag in het Diaconieven zitten. Wie doet zoiets nog in onze tijd? 

Doordat de waterstand op sommige plekken heel laag was en op andere nog redelijk ziet hij 

‘blondinen en brunetten door elkaar’. Dan volgt een beschrijving van de Lobelia die ik zo 

poëtisch vind dat ik hem helemaal citeer: 

‘In de jonge knoppen is de kroonbuis rondom gesloten; de open bloem vertoont een netjes 

gevormde, goed begrensde diepe inkerving. Wanneer en hoe die precies ontstaat weet ik 

nog niet. Het is net of de dikke prop van de helmknoppen of de grote stempel geen ruimte 

genoeg kunnen vinden in de kroonbuis. De stempel steekt eerst na enige dagen zijn ruige 

kop uit de bloem naar buiten’.  

Ik probeer het me voor te stellen, die ruige kop.  

Thijsse gaat verder: ‘daar kwam een klein Akkerhommeltje opdagen, dat met al de 

kenmerken van een volslagen routine de bloempjes onder handen nam.’  Een dichterlijke 

vrijheid, die handen. ‘Hij ging bovenop de bloem zitten, op de kroonbuis, stak zijn kop tussen 

de twee bovenste kroonslippen door en kon dan met zijn tong door drie plooien in de 

onderste kroonslippen de honing bereiken.’ 

Prachtig toch? Wat een gedetailleerde beschrijving van een waarneming. Ik verheug me nu 

al op de andere verhalen in het boekje. Het Belverven kon ik terugvinden; het ligt bij 

Oisterwijk in de buurt; het Rosepdal is niet bekend. Of is er iemand onder u die weet of het 

nog bestaat? 

 Ellen Smal 
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Een ander verhaal uit het boekje dat ook erg aansprekend is geschreven, over ‘de 

bijenstad’. Thijsse schreef dit in 1899. 

De beschrijving van een bijtje is weer van grote klasse: ‘geheel met stuifmeel bedekt’ tot de 

drie kraaloogjes bovenop de kop, die netjes schoongeveegd werden. Dan kwamen de 

voelsprieten aan de beurt, die ‘door het kunstig schuiertje’ aan de voorpoten werden 

gladgestreken. 

Thijsse doet wat experimenten; zo strooit hij fijn wit zand voor de ingang van de woningen 

om alle uiterlijke kenmerken te verwijderen. De bijen vinden de juiste woning toch, omdat er 

altijd iemand thuis bleef, ‘die de terugkerende dwaalgeesten kon zeggen of ze terecht waren 

of niet’. De portierster heeft ook tot taak om goed volk van kwaad volk te onderscheiden. Je 

hebt bijvoorbeeld te maken met de Sphecodes-bij, zwart-met-rode vrijbuiters die het nest 

willen veroveren voor hun eigen broedsels. 

Thijsse is een echte onderzoeker; hij schroomt niet om een hele stad te ontmantelen om zijn 

dorst naar kennis te laven.  In dit geval gaat het om de stad van de halictus rubicundus, een 

graafbijtje dat ongeveer 1 cm. groot is. De soort behoort tot de korttongen, met 

stuifmeelharen aan de poten en in de voorvleugels drie achterrandcellen. (Hoe gedetailleerd 

wil je het hebben? E.S.) 

 Hij graaft een nest uit, midden in de bijenstad, ‘op de vanouds bekende manier, die al een 

halve eeuw eerder door de grootmeester der bijen- en wespenonderzoekers, Fabre, is 

aangewezen.’ Daarbij ontdekt hij  de cerceris ornata, de graafbijdoder. ‘Ornata, de versierde 

in geel-zwart. Forse kaken, brede schouders, lange vleugels en een gesteeld, lenig 

achterlijf’. 

Thijsse eindigt met een verhaal over een waarneming van de onderzoekers George en 

Peckham, die ooit een graafwesp hebben gevonden die tijdens afwezigheid van het vrouwtje 

op het nest past. Het gaat om de Trypoxylon rubrocinctum. De mannetjes van de halictus zijn 

echter ‘echte nietsdoeners, die met een verfijnde luiheid een lang-gesteelde boterbloem 

opzoeken en zich daarin zoetjes in de dut laten wiegelen’.  

Heerlijke beelden. En de tijdgeest spreekt ook uit zijn woorden: mannetjes zijn nietswaardige 

wezens die hele dagen liggen te verslapen, terwijl de ‘arme wijfjes ’voor dag en dauw op 

moeten’.  Even verderop schrijft Thijsse: ‘Men zegt zelfs dat ze ’s nachts werken bij de 

maneschijn’.  En hij eindigt met: ‘Maar dat wil ik eerst zien‘.  

Grappig hoe we kennelijk ook zulke kleine dieren menselijk eigenschappen als luiheid 

toedichten, terwijl het maar helemaal de vraag is of die vrouwtjes zich zo achtergesteld 

voelen. De portierster ‘zegt’ ook iets tegen de dwaalgeesten die hun huis niet kunnen vinden. 

 Ellen Smal 
 
Merkwaardig bankje 

Op mijn vraag over het vreemde gat van het bankje in 

de Westbroekse Zodden (Linnaeusklokje IV 2016) 

heb ik meer dan tien reacties gehad. Dank daarvoor. 

Binnen het gat dient een boom geplant te worden 

zodat de bank niet meer verplaatst of gestolen kan 

worden.  Wanneer de boom groot is geworden, kan 

deze ook voor de nodige schaduw  zorgen op warme 

zomerdagen. 

 Hans Fondse 
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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 

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

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

Paddenwerkgroep    Hans Fondse  jmfondse@gmail.com 557276 

Henk Oliedam  henk.oliedam@upcmail.nl 551643 

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

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

Vlinderwerkgroep    Betty Dekker  ecdekker@solcon.nl 706030 

Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl 356291 

Coördinator vogelactiviteiten   Hans Fondse  jmfondse@gmail.com 557276 

Ronald Vossebelt ronald@roaldvossebelt.nl 844277 

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

          Annemarie Kooistra aekooistravroegop@hotmail.com 557545 

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
april 
  6 Dagexcursie Planten 
  8 Fotowerkgroep 
  8 Dagexcursie Vogels 
12 De Wandeling 
25 Fotowerkgroep 
28 Middagexcursie Korstmossen 
29 Cursus Vogelherkenning 
mei 
10 De Wandeling 
13 Regio-excursie tussen ’t Harde en 
 Elburg 
13 Fotowerkgroep 
15 Bestuur 
20 Gewestelijke excursie Deventer 
20 Cursus Vogelherkenning 
21 Dagexcursie Vlinders 
23 Avondexcursie Planten 
27 Vroege Vogelexcursie 
30 Fotowerkgroep 
30 Middagexcursie Planten 
juni 
  3 Dagexcursie Vlinders 
  8 Dagexcursie Planten 
10 Fotowerkgroep 
13 Avondexcursie Vogels 
14 De Wandeling 

16 Nachtinventarisatie Vlinders 
17 Middagexcursie Planten 
24 Dagexcursie Planten 
27 Fotowerkgroep 
29 Inventarisatie 
juli 

1 Studiedag Grassen/excursie 
8 Dagexcursie Planten 

10 Bestuur 
11 Inventarisatie 
15 Middagexcursie Vlinders 
26 Avondexcursie Planten 
augustus 
  9 De Wandeling 
12 Dagexcursie Vlinders 
24 Inventarisatie 
25 Nationale Vlindernacht 
31 Dagexcursie Planten 
september 
  9 Fotowerkgroep 
13 De Wandeling 
15 Inventarisatie 
20 Middagexcursie Paddenstoelen 
23 Dagexcursie Vogels 
25 Bestuur 
26 Fotowerkgroep 
30 Dagexcursie Planten 

   


