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Van de bestuurstafel
De vakanties zijn weer achter de rug. Ik hoop dat u heeft geno
ten van het mooie weer en de zomerse pracht van de natuur.
Maar gelukkig is er de komende maanden ook veel te beleven!
De herfst met zijn roodbruingele kleurenpracht of zijn mystieke
sfeer als het nevelig is of de mooie vergezichten op een echte
koude vriesdag.
Voor u ligt het nieuwe Linnaeusklokje. Een deel van onze leden
leest het Klokje alleen nog digitaal en we hadden bijna de stap
gemaakt naar volledig digitaal. Maar … we hebben er op de
jaarvergadering uitgebreid over gesproken en voor een aantal
leden voldoet een digitaal Klokje niet. Ze vinden het plezierig
het Klokje te kunnen lezen op de bank en vinden het handig als
het makkelijk te pakken is van de leestafel voor de activiteiten.
Daarom is besloten voorlopig door te gaan met de gedrukte
versie en dan maar gelijk een luxe. De laatste jaren hebben we
al een aantal kleurenfoto’s op de middenpagina afgedrukt, maar
dat was wat behelpen. Nu dus in kleur met de foto’s direct bij
de artikelen, we horen graag of het u bevalt.
Het viel de redactie op dat er op het Klokje geen jaargang stond
en wij vroegen ons af waarom niet. Het antwoord vond ik in het
jubileumklokje van mei 1996 toen de afdeling 25 jaar bestond
in een stukje van Tjalling van der Meer.
De afdeling is opgericht in 1971. Het eerste jaar werden de ex
cursie-aankondigingen nog per keer aan de leden gestuurd. Dat
veranderde in 1972 toen de afdeling gebruik ging maken van het
afdelingsblad van de Vogelbeschermingswacht, de Anser. Net
als nu waren er goede contacten met de Vogelbeschermings
wacht en waren er leden die lid waren van beide verenigingen.
Dat heeft tot mei 1976 geduurd. 

Vanaf dat moment heeft de afdeling een eigen verenigingsblad
gekregen, met als naam: “Met open oog door de natuur”. Maar
door het vertrek van de toenmalige secretaris verdween ook de
titel en ging het blad als “Afdelingsnieuws” door het leven. Na
een vergeefse poging om het blad een naam te geven in 1981,
kreeg het afdelingsnieuws in 1988 de naam: “Linnaeusklokje”,
vernoemd naar een op de Veluwe voorkomend plantje en tevens
de samenvoeging van de oorspronkelijke naam van de beroemde
Zweedse natuurkundige Carl Linnaeus die in Harderwijk pro
moveerde en een klokje als aankondiger van nieuws. 
Ik wens u veel leesplezier.
Volkert Bakker

Voorplaat
Deze Wespenspin Argiope bruennichi werd op 21 augustus
2017 door Jan Haaima gefotografeerd in de Natuurtuin te
Harderwijk. De Wespenspin, ook wel Tijgerspin genoemd, is
voor het eerst in de jaren tachtig in Nederland waargenomen
maar pas de laatste jaren in heel Europa aan een opmars
bezig.
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MET UW KNNV IN DE WOLKEN: klik op Onedrive en snuffel eens rond in het ledenarchief!

BESTUUR   netnummer 0341  
Voorzitter Volkert Bakker voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl 424293
Secretaris vacant secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl   
postadres (voorlopig) 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
KNNV-website   www.knnv.nl/noordwestveluwe   
Webmaster 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 Ati Vijge awvijge@kpnmail.nl 560901
Algemeen   info@noordwestveluwe.knnv.nl   

Indien u niet per automatische incasso betaalt, wilt u dan uw contributie voor 1 maart overmaken?
 
Contributie 2017: leden € 26,50, huisgenootleden € 13,75, jeugdleden € 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.
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  Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538
  Peter Pfaff p.pfaff38@gmail.com   
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Welkom nieuwe leden
Mevr. S.S.J. Kiezebrink, Tonnenberg 45, 3852 PC Ermelo

Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk
De KNNV  organiseert  regelmatig activiteiten in het
Centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis te

Ermelo. Daarbij is het 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

Opstapplaatsen voor excursies
Harderwijk: Slingerbos, een zijweg van de Oranjelaan bij het Shell-station 
iets voorbij nummer 12 tegenover de fietsenstalling van het Korfbalveld. 
Voor navigatie: Slingerbos 12, Harderwijk.
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor Kerkelijk Centrum.

Kopij voor Linnaeusklokje 1-2018 graag voor 1 december 2017 mailen naar 
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl. Foto’s graag voorzien van de namen van de maker
en het onderwerp.

AFDELING
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Wandeling 10 mei 2017
We waren blij verrast om 35 wandelaars te verwelkomen (met
dank aan de PR van Jan Willem). De startplaats was bij de oprit
van De Essenburgh.
Het eerste gedeelte van de wandeling ging over een verharde
weg maar vanaf De Bloemkampen liepen we over een prachtig
pad naar de Kievitslanden. We hoorden veel vogels zingen en
zagen verschillende vlinders. Anne vertelde over het kleine
landgoed Barrebos. De groep splitste zich. Een deel ging via het
bos naar de startplaats en de andere groep ging via landgoed
Hulshorst naar de startplaats.
We kregen veel positieve reacties en er was belangstelling voor
volgende wandelingen!
Anne en Marian

VERSLAGEN 
Gemeenschappelijke vogelexcursie van KNNV Noordwest-Ve
luwe en Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe op zaterdag
8 april 2017 in de Arkemheenpolder en langs de Delta
Schuitenbeek
Om 9.15 uur startten we met twaalf deelnemers op de parkeer
plaats langs de Arlersteeg vlakbij het Putter stoomgemaal. Eerst
volgden we de dijk richting Nulde. Direct hoorden we in het riet
het geluid van Rietzangers en van Blauwborsten. Door rustig te
wachten, kregen we de Blauwborstjes regelmatig te zien, voor
fotografen een unieke kans voor het maken van foto’s van dit
fraaie vogeltje. Iets verder waren in het weiland talloze Kieviten,
Grutto’s en Tureluurs te zien en vooral te horen. Ook zagen we
tientallen Kemphanen met allerlei bonte kragen. Op de grote
plassen op het weiland veel Krakeenden, Bergeenden, Slobeen
den en Wintertalingen. Wat ganzen betreft nog veel Brandgan
zen, Grauwe Ganzen en enkele Canadese Ganzen. Op het brede
water van de Delta Schuitenbeek waren, naast andere soorten
eenden, de fraaie Krooneenden goed te zien. Langs de dijk vlogen
steeds groepen Graspiepers, duidelijk op trek.
In de middag vervolgden we de excursie vanaf de parkeerplaats
bij het stoomgemaal Hertog Reinout. We spraken daar een (voor
ons) zeer bekende weidevogelbeschermer die paaltjes plaatste
bij nesten. We kregen te horen waar en hoeveel weidevogelnes
ten in het gebied achter het gemaal geregistreerd waren. Door
SOVON is in 2014 een totale inventarisatie gemaakt van alle
boerenlandvogels in de Arkemheenpolder en de Delta Schuiten
beek. Dit is via internet te vinden. Deze polder hoort met de
Eempolder tot de gebieden in Nederland met zeer hoge dichthe
den aan weidevogelnesten. Beslist gebieden om zeer zuinig mee
te zijn! In de middag waren de weidevogels en rietvogels duide
lijk al wat stiller geworden. Wel zagen we enkele paartjes
Smienten in het weiland en twee Buizerds in de bomen. Ook
werd een vliegende Zeearend waargenomen.
Mede dankzij het mooie weer was het een geslaagde excursie die
we om half drie beëindigden.
Hans Fondse
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EXCURSIES EN AVONDEN 
zaterdag 7 oktober 2017
Mineerdersexcursie ’s Heerenloo
Vertrek: 13.30 uur vanaf de Opstandingskerk/Het Theehuis,
Slangenkamp 2 in Ermelo
Violet Middelman en Remco Vos laten ons vanmiddag kennis
maken met de interessante leefwijze van de bladmineerders.
Hierbij zullen we ons vooral toespitsen op de mineersporen van
de kleine nachtvlinders, micro's genaamd. De rupsjes leven
tussen de verschillende bladlagen van een bepaalde boom, struik
of plant en eten ervan. Ze verraden hun aanwezigheid doordat
de blaadjes beschadigd raken. Aan de hand van het type vraat
spoor en de plant waar de soort op voorkomt, kunnen we uit
zoeken om welke soort het gaat. Bij droog weer zien we de mi
crovlinders wellicht ook nog vliegen.
Waarschuwing vooraf: “Na deze mineerdersexcursie kun je
nooit meer normaal naar bladeren kijken!”, aldus Violet Middel
man.
Deze excursie zal ongeveer 3 uur duren.

zaterdag 14 oktober 2017
Fotografiewerkgroep, buiten fotograferen bij het Solse Gat
Vertrek Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur, start om 13.30
uur op de parkeerplaats van het Restaurant het Boshuis in Drie,
Sprielderweg 205, Drie (Ermelo). Let op: deze activiteit is - in
tegenstelling tot gebruikelijk - op de middag gepland. We gaan
weer naar het Solse Gat omdat dit altijd een inspirerend gebied
is om te fotograferen. Het thema is  “In de ban van de herfst”:
Hoe wil je jouw beleving van de herfst in beeld brengen?

Solse Gat

zondagmiddag 15 oktober 2017
Excursie Delta Schuitenbeek
Vertrek Ermelo 13.15 uur, Harderwijk 13.30 uur, 13.45 uur
parkeerplaats eind Arlersteeg iets voorbij Putter stoomgemaal
Het is de gewoonte om in de tijd van de vogeltrek de Delta
Schuitenbeek te bekijken omdat daar in die tijd massaal eenden
en watervogels voorkomen. Omdat het parkeren bij Postiljon
Nulde wat lastig is geworden, kunnen we daar het best onder de
A28 door gaan en dan een paar kilometer verder via de Arlersteeg
doorrijden tot aan de dijk. Vanaf dat parkeerplaatsje lopen we
dan richting Nulde. Bij harde wind en regen vervalt deze excur
sie; zie daarvoor ons Gastenboek.

dinsdag 24 oktober 2017
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk van 20.00 tot 22.00 uur
Deze avond verwelkomen we gastfotograaf Jaco van Toor. Jaco
is natuurfotograaf en heeft verschillende exposities gehad, o.a.
in de Schapendrift in Ermelo. Voor de pauze houdt hij een pre
sentatie van eigen werk met uitleg. Na de pauze bespreekt hij
foto’s van de leden. Iedereen kan 2 à 3 foto’s meenemen op een
usb-stick. Misschien heb je vragen over de door jou gemaakte
foto’s. Het uitgangspunt is: Hoe kun je jezelf verbeteren als
hobbyfotograaf en/of kun je ideeën opdoen?

zaterdag 28 oktober 2017
Paddenstoelenexcursie naar het Speulderbos
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo, 13.30 parkeer
terrein Boshuis Drie
De Speulder- en Sprielderbossen staan bekend als één van de
mooiste en oudste bosgebieden van ons land. Dit bos bevat
eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door
flinke hoogteverschillen (Solse gat) en een grote variatie in
bostypen. U heeft hier kans op een grote verscheidenheid aan
paddenstoelen.  Allerlei hout- en korstzwammen op levende en
dode bomen, zoals de Tonderzwam en de Roodgerande Hout
zwam. En allerlei soorten boleten, amanieten en mycena's. Er
worden vaak onverwachte soorten gevonden.
De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door
Annemarie Kooistra.
Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek van de
KNNV of de excursie doorgaat.
Deelnemers zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen
meerijden, wordt verzocht dit van te voren door te geven aan
Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538.

zaterdag 28 oktober 2017
Nacht van de nacht
Locatie: Schaapskooi Ermelo
Om 19.15 vindt de opening plaats. Daarna is er tot ongeveer 22.00
uur een gevarieerd programma in het kader van de landelijke
actie ‘Nacht van de Nacht’. Doel hiervan is aandacht te vragen
voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en mensen be
wust maken van het belang en de schoonheid van donkere
nachten.
KNNV Noordwest-Veluwe organiseert dit samen met Stichting
Schapedrift, Astra Alteria, NMP Ermelo en het Groennetwerk.
Een programma voor jong en oud: Een doedelzakspeler, verha
lenvertelster voor kinderen en presentaties over wildbeheer,
nachtvlinders en nachtdieren. Daarnaast doorlopende activitei
ten zoals door telescopen naar de sterren kijken, demonstraties
met laserpointer en stellarium (om de nachthemel driedimensi
onaal te bekijken) en een foto-presentatie + uitleg over natuur
fotografie.  De KNNV geeft presentaties over nachtdieren en
vogelgeluiden en over nachtvlinders. 
Deelgenomen kan worden aan wandelingen over de hei om een
indruk te krijgen van de stilte en de duisternis. Aanmelding
vooraf is niet nodig. Voor informatie: dick.dooyewaard@gmail.
com.
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schaapskooi		Ermelo	
bij	en	in	het	bezoekerscentrum	

	

	

	

	

	

	

Toegang	gratis					 		19.15	tot	ongeveer	22.00	uur	
Voor	meer	informatie:	www.schapedrift.nl	

				KNNV									 			Astra	Alteria										 St.	NMP	Ermelo								 	Groennetwerk										St.	Schapedrift								
	

	

-	lezingen	o.a.	over	nachtdieren	en	energiebesparing	
-	nachtwandelingen	
-	stellarium-presentatie	(sterrenhemel)	
-	kijken	door	telescopen		
-	informatie	over	sterren,	energie,	natuur	
-	schminken	als	vleermuis	of	spin		
-	(nacht)	gedichten	door	Ton	van	Mourik			
-	natuurfoto’s	van	Jaco	van	Toor		
-	opening	door	doedelzakspeler	Jan	van	Doornum		

	

	

	
	

	

	
	

28	oktober	2017	
2014ober	2014	
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zaterdag 11 november 2017
Fotografiewerkgroep, buiten fotograferen bij het Stoomgemaal Hertog
Reynout
Vertrek Harderwijk 9.15 uur, start om 9.30 uur op de parkeer
plaats van het Stoomgemaal Hertog Reynout, Zeedijk 6 Nijkerk
Het thema voor deze maand is: “Water/wind/regen”. Het foto
graferen met de sluitertijden als instelling wordt niet zoveel
gedaan, maar dit thema nodigt ertoe uit om hier eens mee te
experimenteren.

zaterdag 11 november
Paddenstoelenexcursie in Zandenbos bij Ronde Huis (Nunspeet)
Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk, 13.30 uur
vanaf parkeerterrein bij Transferium Nunspeet
In het gevarieerde bosgebied bij Nunspeet, onderdeel van het
Zandenbos, stond vroeger het Ronde Huis. In het verleden zijn
hier vijvers aangelegd en exotische bomen geplant. Daardoor is
het een fraai wandelgebied. En door de vennen en uiteenlopen
de beplanting geeft het kans op veel en bijzondere soorten
paddenstoelen. In voorgaande jaren werden grote aantallen
Gekraagde Aardsterren en Draadknotszwammen gezien. Daar
naast een grote variatie aan boleten, russula’s en korstzwam
men.
De excursie duurt ongeveer 2½ uur en wordt geleid door Anne
marie Kooistra.
N.B.: Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek van
de KNNV of de excursie doorgaat.

donderdag 16 november 2017
Van Aalscholver tot Zoetwaterkwal door Ronald Messemaker
Ronald Messemaker is 24 jaar werkzaam als boswachter bij de
Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Het laagveenge
bied geeft hem zoveel inspiratie dat hij daar de komende jaren
nog veel kan fotograferen. Naast de fotografie reist hij de hele
wereld rond om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Uiteraard
gaat de camera dan ook mee.
Deze lezing met als titel ‘Van Aalscholver tot Zoetwaterkwal’
laat alle facetten van de bijzondere flora en fauna van dit
grootste laagveenmoeras van West-Europa zien. De vier seizoe
nen staan centraal, beginnend met de winter en eindigend met
de winter.
Recent is het boek Vogels van het Nationaal Park Weerribben-
Wieden verschenen van Obe Brandsma, Jeroen Bredenbeek en
Ronald Messemaker. Het boek is op deze avond te koop voor
€ 25,-. Ronald zal desgewenst het boek signeren.
Deze avond wordt weer georganiseerd in samenwerking met de
Vgelbeschermingswacht en vindt plaats in het multifunctioneel
centrum De Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk. Aanvang: 20.00
uur.

dinsdag 21 november 2017
Vlinderwerkgroepavond
20.00 tot 22.00 uur in De Witte Heide, Kerklaan 5a (linker zij-
ingang), Ermelo
We kijken tijdens deze bijeenkomst in woord en beeld terug op
het voorbije en bespreken de plannen voor het nieuwe seizoen.
Omdat onze vaste locatie in deze periode niet beschikbaar is,
wijken we evenals vorig jaar uit naar de thuisbasis van de

Stichting Natuur- en Milieu-Platform Ermelo.
Uiteraard is elke belangstellende van harte welkom en roepen
we iedereen op foto’s of USB-sticks met opnamen van vlinders,
libellen en andere insecten van het afgelopen jaar mee te nemen.
Voor zover de tijd het toelaat, zal Harm een beknopte presenta
tie verzorgen over nachtvlinders.
Betty Dekker en Harm Werners

Geelschouderspanner, foto Harm Werners
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zaterdagochtend 25 november 2017
Vogelexcursie kustzone Veluwemeer
Vertrek Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
We kunnen weer kijken op de door Natuurmonumenten ge
maakte natuurontwikkelingsgebieden van de oeverzones, kij
ken vanaf het torentje bij de Hierdense beek, kijken bij Hoop
huizen en bij Polsmaten en verder (als daar nog tijd voor is) bij
de ruïne van het oude kerkje bij Doornspijk. Deze excursie duurt
tot ongeveer 12.30 uur. Bij slecht weer gaat deze niet door.

dinsdag 28 november 2017
Fotografiewerkgroep, vaste bijeenkomst
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk van 20.00 tot 22.00 uur
Dit is de laatste vaste bijeenkomst van het jaar en we sluiten af
met het bekijken en bespreken van foto’s die je in het afgelopen
jaar hebt gemaakt. Iedereen kan ca. 5 foto’s meenemen op een
usb-stick.

zaterdag 9 december 2017
Fotografiewerkgroep, buiten fotograferen op het Kootwijkerzand
Vertrek Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur, start op de
parkeerplaats. Neem de N302 langs Nieuw-Milligen en onder de
A1 door naar Kootwijk.
Ga almaar rechtdoor, deze weg heet Heetweg. Na Kootwijk de
Heetweg nog even blijven volgen tot links de weg Houtvester
van het Hofweg. Die ingaan en doorrijden tot de parkeerplaats.
Let op: deze activiteit is - in tegenstelling tot gebruikelijk - op de
middag gepland.
Het thema is: “Beleving”: Probeer niet alleen te fotograferen wat
je ziet, maar met name wat je ervaart.

Kootwijkerzand

zaterdagochtend 23 december 2017
Excursie “voetrondje Ermelose heide”
Vertrek Schaapskooi Drieërweg, Ermelo 9.00 uur
Ik stel voor om eerst het fietspad te volgen tot de weg naar
Apeldoorn, dan linksaf parallel aan die weg en daarna linksaf
richting kazernes. We lopen het laatste deel langs en door het
bos terug naar de schaapskooi. Het is de route die we bij zomer
se Nachtzwaluwinventarisaties ook steeds namen. Laten we goed
kijken of we nu de Klapekster al kunnen zien. Eind januari van
dit jaar is dat mij wel een keer gelukt. Het is de bedoeling om
stevig door te lopen omdat de totale afstand zo’n acht kilometer
is. Bij slecht weer gaat het niet door.

woensdag 27 december 2017
Eindejaarsplantenjacht op landgoed Oud Groevenbeek 
Vertrek 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Putterweg
(N303) tussen Ermelo en Putten, komend van Ermelo aan de
rechterkant bij de kruising Watervalweg, te herkennen aan het
grote welkomstbord van Natuurmonumenten.
De afgelopen jaren heeft Floron steeds een eindejaarsplanten
jacht georganiseerd en ik ga ervan uit dat dit ook nu weer gaat
gebeuren. Floron wil graag weten welke planten er midden in
de winter nog bloeiend te vinden zijn. Omdat er in de winter
weinig naar planten gekeken wordt, is hier maar weinig over
bekend. De plantenjacht brengt hier verandering in. Het is leuk
om net als vorig jaar weer mee te doen. We kiezen voor Oud-
Groevenbeek met misschien ook een stukje heide. Er is boven
dien een erg leuk theehuis dat altijd op woensdag geopend is,
dus wellicht ook de 27e.
Voor informatie over de plantenjacht van voorafgaande jaren
zie www.floron.nl.
Opgave en informatie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.
com, 0341-557276 of 06-12049194. Houd ook het gastenboek in
de gaten.

zaterdag 6 januari 2018
Nieuwjaarswandeling
Vertrek: 9.00 uur
Aangezien de vorige keer de wandeling niet door kon gaan
vanwege slechte weersverwachtingen gaan we het in 2018 weer
proberen.
De traditionele nieuwjaarswandeling voor 2018 is zoals gebrui
kelijk op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. De wandeling
gaat door een prachtig natuurgebied met heidevelden en bossen.
De exacte locatie is zoals altijd bij deze wandeling nog een ver
rassing. De kans dat we wild zien is zeer groot, dus een kijker
meenemen wordt aangeraden. De wandeling is in principe 15
km, maar voor wie dit te ver vindt, is er een mogelijkheid voor
een verkorte versie van 9 km. Er is geen horeca onderweg.
We rijden met eigen auto's in ongeveer 45 minuten naar het
vertrekpunt van de wandeling en weer terug.
Opgave na de kerstdagen bij Ton van Peursem, 0341-423002 of
avanpeursem@hetnet.nl.
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Thijsse bezoekt Rottum in 1911
Ja, kennelijk kon dat nog in die tijd, afvaren naar Rottum. Das
war einmal;  in het boekje dat de wandelingen van Thijsse nog
eens dunnetjes overdoet (Onbekommerd van Kees Duinker) staat
deze tocht dan ook niet vermeld. Maar toch leuk om eens te
kijken wat Thijsse bij dit avontuur zoal tegenkomt.
Hij vaart met Pinksteren af op de ‘Ada van Holland’, “de radertjes
klauwden rustig door het Oude Vlie.” Ze komen heel vroeg in
de ochtend op Rottum aan, en er zong nog maar één vogel, de
grauwegors. Thijsse beschrijft de zang als: “Hij begon altijd met
een tamelijk behoorlijk slagje van een toon of drie, vier, maar
dan leek het opeens of hij een obstructie in zijn keel kreeg, en
dan kwam eindelijk de rest van ’t liedje proestend en krakend
tevoorschijn. De Groninger volksnaam voor de grauwe gors is
dikschieterlierelier, een nabootsing van zijn liedje.”
Als ze de oever van Rottum betreden, vliegt een duizendtal (!)
witte vogels de lucht in, het zijn grote sterns (sterna cantiaca). De
lucht was ook vol met zilvergrijze zeezwaluwen(sterna macrura),
dat is een soort visdiefje. Er wordt op Rottum lustig gebroed,
maar in die tijd mocht er wel, beperkt, geraapt worden. De
landvoogd, de heer Toxopeus, had een grote schuur met een
eiervoorraad, bijna uitsluitend van zilvermeeuwen en grote
sterns. Ze gaan door naar Duitsland via Borkum en leveren zes
cent per stuk op. Dat lijkt me voor die tijd een behoorlijk bedrag.
Na een eerste verkenning van het eiland keren ze terug bij de
landvoogd ”die voor ons een varkentje had geslacht.” Dat was
kennelijk niet eens bijzonder; het klinkt mij als een bijna
voorwereldlijke gastvrijheid in de oren. Thijsse meldt nog dat

de schipper en zijn kornuiten ook een avontuur wilden hebben
en met toestemming op eierjacht gingen. “Op deze manier
kregen wij nu eens een ouderwetse razzia te aanschouwen, een
beeld ervan, hoe in vroeger tijd op vele Hollandse en Duitse
Waddeneilanden door de bevolking werd huisgehouden.”
Het is 1911, dat verklaart misschien dat er zo onbevangen over
een razzia wordt gesproken. De Eerste Wereldoorlog moest nog
beginnen. Toch was het begrip razzia dus al wel bekend.
Thijsse gaat weer helemaal los als hij beschrijft: “’t is niet te
zeggen hoe heerlijk het is om ongezien te vertoeven in een vo
gelkolonie en de dieren te zien leven zonder angst of bezorgd
heid.” Waarschijnlijk doelt hij erop dat ze nog niet bang zijn
voor de mens, maar ze zullen wel bezorgd zijn geweest als na
tuurlijke vijanden hun eieren of jongen belaagden. Hoewel be
zorgd zijn een menselijke eigenschap is, die vogels hopelijk niet
hebben. Als je het hele verhaal leest, zie je vooral de rijkdom aan
vogels die er in de tijd nog te zien was. Maar ook toen al was
Thijsse er blij mee, kennelijk was het niet vanzelfsprekend dat
er overal in Nederland “uitmuntende en praktische” natuurbe
schermers hun werk deden. De heer Toxopeus had die waarde
ring wat Thijsse betreft verdiend.
En ik blijf achter met een gevoel van, tja, goed dat Rottum niet
vrij toegankelijk is, maar jammer dat we er niet zelf een kijkje
kunnen nemen om te zien wat er veranderd is.
Ellen Smal
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Veluwse vogelspin
Natuur blijft boeien(d). Weer iets bijgeleerd. Op het fietspad op
de Groevenbeekse hei kroop een spin. Het viel mij op, dat het
diertje over voor een spin forse kaken (als een stel bokshand
schoenen) beschikt. Uiteraard moest ik daar het mijne van
weten. Toen ik de foto aan een spinnendeskundige liet zien,
kreeg ik als informatie dat mijn spin een Mijnspin is. Mijnspin
nen leven ondergronds, vandaar de naam. Mannetjes verlaten
hun mijngang alleen om een vrouwtje te zoeken. Die kunnen ze
vinden door af te gaan op geursporen. Met die enorme kaken
trekken ze insecten - meestal mieren - hun holletje binnen. Als
je het een beetje griezelig vindt, heb ik een leuke mededeling:
Mijnspinnen behoren tot de vogelspinnen!
Harm Werners

Ermelose Oeverzwaluwen
Aan de Kolbaanweg in Ermelo wordt een tankstation gebouwd.
Op een vrijdag in mei 2017 bleef er na het werk een hoop zand
liggen, bestemd om er de nieuwe ondergrondse leidingen mee
af te dekken. Toen de graafmachinist maandagmorgen terug
keerde op het werk, bleek het onmogelijk zijn karwei af te
maken. In de steilste delen van de zandberg waren ongeveer 70
ronde gaten zichtbaar.
Een groep Oeverzwaluwen, Riparia riparia, had van de gelegen
heid gebruik gemaakt er nesten in aan te brengen en de gemeen
te heeft, na een melding van deze ontdekking door Jan Timmer,
besloten dat het bouwterrein niet meer betreden mag worden
zolang de vogels daar broeden.
Aanvankelijk werd in de pers (regionale en nationale kranten en
ook ‘Vroege vogels’ op NPO-radio 1) gemeld dat de blokkade tot
eind augustus zou kunnen duren doordat deze vogelsoort soms
meteen een tweede broedperiode inzet. Maar uiteindelijk is op
18 juli 2017 de hele berg platgereden, hopelijk nadat deskundi
gen hebben vastgesteld dat dit verantwoord was.
Nico de Jong
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Het moet toch niet gekker worden 

Een Veluwse spin met bokshandschoenen 
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Ellen Smal meldt ons het volgende:
 
In De Stentor van 18 maart 2017 staat dat Britse wetenschappers
enkele hommels hebben geleerd een balletje in een rond doel te
duwen op een klein speelveld. Het onderzoek toont aan dat de
diertjes complexe taken kunnen leren die ze in de natuur nooit
uitvoeren.
Te zien op Youtube: ball-rolling bees.
 
Gelezen in Down to Earth, het aprilnummer:
De app van Huisje Boompje Beter biedt tips voor een klimaatver
anderingbestendige tuin. Wat dat dan ook mag zijn!

AGENDA    

oktober    

zaterdag  7 Mineerdersexcursie
zaterdag 14 Fotowerkgroep middag
zaterdag 14 Landschapsbeheer Natuurtuin
zondag 15 Vogelexcursie Delta Schuitenbeek
dinsdag 24 Fotowerkgroep avond
zaterdag 28 Paddenstoelenexcursie
zaterdag 28 Nacht van de Nacht
maandag 30 Gewestelijke vergadering KNNV

november    

zaterdag  4 Landschapsbeheer
zaterdag 11 Fotowerkgroep
zaterdag 11 Paddenstoelenexcursie middag Nunspeet
dinsdag 15 Regionaal overleg groene organisaties Nijkerk
donderdag 16 Lezing De Wieden
maandag 20 Bestuursvergadering
dinsdag 21 Vlinderwerkgroep avond
zaterdag 25 Vogelexcursie ochtend
zaterdag 25 Landschapsbeheer
dinsdag 28 Fotowerkgroep

december    

zaterdag  9 Fotowerkgroep
zaterdag 16 Landschapsbeheer
zaterdag 23 Vogelexcursie Ermelose hei
woensdag 27 Plantenjacht

januari    

zaterdag  6 Nieuwjaarswandeling

Indien onbestelbaar:  
A.W. Vijge, Cronjéstraat 5, 3851 ZN Ermelo


