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Van de bestuurstafel
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we al weer diep in de
herfst. Vallend blad, korte dagen, maar ook paddenstoelen en
veel vogels op de voedertafel. En, het tweede Linnaeusklokje
nieuwe stijl!
De eerste smaakte duidelijk naar meer, complimenten aan de
redactie. Het is bijna eng om als gewoon lid voor zo’n mooi en
glamorous blad te schrijven…! Toch is het van, voor en door ons
allemaal, dus doe uw best!
In dit ‘Klokje’ is het ook de eerste keer dat we een 4-maandelijks
excursieprogramma plaatsen, de verschijningsdata worden ge
lijkmatiger verdeeld over het jaar. Dit blad zal op andere data
op uw mat liggen en let dus ook op de veranderde
kopijsluitingsdata!
Als ‘(bestuurs-)lid op een laag pitje’ krijg ik wat minder mee  van
het verenigingsleven. Dan is het nogal wat om een voorwoord
te schrijven voor het Linnaeusklokje. Immers, waar zal ik het
eens over hebben?
Ik vraag mij dit af in mijn kleine ‘boshuisje‘ en kijk naar de vele
vogels die op de voedertafel zitten.
Er bungelt een koolmees aan de vetbol die er geduldig, rustig
pikkend omheen draait. Ik vind het een fijne vogel. Ze zijn
voorspelbaar, betrouwbaar en altijd paraat! Als er weinig belang
stelling is voor het voer van de overige vogelvrienden, komt er
altijd nog wel weer een koolmeesje eten.
Ik zie ook matkoppen en zwarte mezen die snel, vluchtig en
onrustig de schaal bezoeken en binnen twee seconden alweer in
de boom zitten, alwaar zij het opgepikte voedsel verorberen.
Maar ze zijn prachtig, elegant en zo fijntjes dat het ze alleen

maar aantrekkelijker maakt. Ook de prachtig pastel gekleurde
boomklever komt om de 5 minuten langs. Hij is altijd duidelijk
aanwezig. Alleen al vanwege zijn wervelende en enthousiaste
aankomst, waardoor alles en iedereen verschrikt wegvliegt.
Vervolgens gaat hij ‘aan tafel’ waarbij hij als een gek het onin
teressante zaad uit de koker om zich heen sproeit. Dat alles om
dat ene zaadje te pakken te krijgen dat hij zo graag wil hebben,
is het lompheid of focus?
De heggenmus en de merels, die bescheiden en onopvallend
onder de tafel rondscharrelen, hebben in ieder geval voordeel
bij dit gedrag. Zij pikken daar weer alles op wat door de boom
klever en de snelle mezen op de grond wordt gegooid.
En tenslotte zijn er natuurlijk ook regelmatig de (wel zéér aai
bare) roodborsten die onder de mensen altijd vertedering oproe
pen, maar die elkaar als soortgenoten ‘s winters niet kunnen
luchten of zien…
Allemaal verschillende vogeltjes met verschillende eetgewoon
tes, afmetingen, gedragingen, geluiden, enz. Toch geeft het, alles
bij elkaar, een prachtig beeld waar ik uren naar kan kijken. En
het komt allemaal goed. Uiteindelijk krijgt elke vogel voldoende
van hetgeen waarvoor hij  komt.
Waar doet mij dit nou toch aan denken…. Natuurlijk, een in
koppertje, het lijkt de KNNV wel!
Ook binnen onze vereniging verschillen we in hoge mate van
elkaar. Elk lid is uniek en heeft een eigen motivatie, belangstel
lingsgebied en karakter. De een zoekt gezelligheid of aanspraak,
de ander gaat voor de soortenkennis en een wetenschappelijke
benadering. Maar een ieder heeft zo weer zijn eigen insteek. In
zekere zin zijn we allemaal wel eens een beetje aan het ‘boom
kleveren‘ of kunnen we ons spiegelen aan de roodborst. Maar
gelukkig zijn er ook veel ‘matkop-‘ en ‘koolmeesmomenten‘!
Alles bij elkaar is het een prachtig beeld!
Ik wens u allen voor het nieuwe jaar toe dat het beeld mag
blijven kloppen en dat u ieder voor zich aan uw trekken komt
binnen de afdeling. Maar ook wens ik dat we voor elkaar de
voorwaarden en de ruimte scheppen waarin ieder zichzelf kan
zijn en zich prettig voelt.
Alvast een gelukkig en gezond, of gezonder, nieuwjaar.
Nico Hoogteyling
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MET UW KNNV IN DE WOLKEN: klik op Onedrive en snuffel eens rond in ons afdelingsarchief!
 
Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Mail ons op: info@noordwestveluwe.knnv.nl.

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 herzogchris74@gmail.com 425307
  Nico de Jong margnic@gmail.com 769052
Bezorging Ati Vijge awvijge@kpnmail.nl 560901

Indien u niet per automatische incasso betaalt, wilt u dan uw contributie voor 1 maart overmaken?
 
Contributie 2018: leden € 28,50, huisgenootleden € 14,25, 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.

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
Paddenwerkgroep Hans Fondse jmfondse@gmail.com 557276
  Henk Oliedam henk.oliedam@upcmail.nl 551643
Natuurbeschermingswerkgroep      

met Vogelbeschermingswacht Marcel van den Berg marcelwilma@live.nl 419141
Coördinator plantenactiviteiten vacature     
Coördinator promotieactiviteiten Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl 554302
Cursuscoördinator Dorine Buitenweg d.buitenweg@hotmail.com 414010
Vlinderwerkgroep Betty Dekker ecdekker@solcon.nl 706030
  Harm Werners harmwerners@hotmail.nl 356291
Coördinator vogelactiviteiten Hans Fondse jmfondse@gmail.com 557276
  Ronald Vossebelt ronald@ronaldvossebelt.nl 844277
Coördin. Paddenstoelenact. 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

Voorplaat
De spechtinktzwam Coprinopsis picacea is van de zomer tot de herfst te vinden in gematigde gebieden op kalkrijke, lemige
bodems, meestal alleenstaand in de buurt van beuken. Deze is op 1 november 2015 gefotografeerd door Ati Vijge.
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Het Pakhuis is
rolstoeltoegankelijk
De KNNV organiseert regel

matig activiteiten in het Centrum voor erf
goed, natuur en milieu Het Pakhuis te Ermelo.
Daarbij is het van belang te weten dat deze
accommodatie toegankelijk is voor rolstoelen.

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
Bij twijfel over het doorgaan van excursies, b.v. in verband met
het weer, wordt men geadviseerd het Gastenboek op de website
te raadplegen.
Kopij
Kopij voor Linnaeusklokje 2-2018 graag voor 1 april 2018 (let op:
dit wijkt af van voorgaande jaren) mailen naar de redactie: klok
je@noordwestveluwe.knnv.nl. Er is een overzicht van wensen
van de redactie voor het aanleveren van kopij. Wie dat nog niet
heeft, kan het aanvragen bij de redactie.

Verslagen
Verslag van de excursie naar de Renderklippen op 31 au
gustus 2017
Met zijn tienen maakten we een excursie naar de Renderklippen
bij Heerde. Ik had gehoord dat daar het uitzicht over de bloei
ende heide fantastisch moest zijn vanwege het heuvelachtige
terrein. Helaas was de heide al een klein beetje over het hoogte
punt van bloei heen. Toch viel er nog veel te genieten. De Ren
derklippen zijn ontstaan in de middeleeuwen toen door boskap
en intensieve landbouw op de Veluwe zandverstuivingen ont
stonden. De Renderklippen zijn stuifduinen uit deze tijd en de
naam betekent: op en neer gaande heuvels.

Paddenstoelenexcursie 20 september 2017
Deze excursie werd gehouden in het Koopmansbos, een onder
deel van het Leuvenumse bos.
Met aangenaam weer namen 18 personen deel aan deze excursie.
Er werden voor deze tijd van het jaar veel soorten gevonden, wel
60.
Enkele van deze soorten waren: Spitsschubbige Parasolzwam,
Gekraagde Aardster, Witte Kluifzwam, Gestreept Nestzwamme
tje, Beukenridderzwam, Sparrenveertje en niet te vergeten de
Vliegenzwam en het Eekhoorntjesbrood.
Annemarie Kooistra

Paddenstoelenexcursie 28 oktober 2017
Er waren 18 deelnemers voor deze wandeling in het Speulder-
en Sprielderbos. Tijdens het grootste gedeelte van de excursie
bleef het gelukkig droog. Aan het eind van de wandeling begon
het te regenen.
We zagen nog heel wat soorten. Enkele hiervan waren: Hout
knotszwammen (ook wel Dodemansvingers genoemd), Goud
vinkzwam, Roodgerande Houtzwammen en Trechtercantharel
len. Ook de Kostgangerboleet werd gevonden. Voor de verschil
lende fotografen was er genoeg keus.
Annemarie Kooistra

Paddenstoelenexcursie 11 november 2017
We begonnen onze tocht met een beetje regen maar spoedig
werd het weer droog. Zeven deelnemers waren er voor deze
wandeling. We vonden o.a. 4 soorten Trilzwammen; een Gewo
ne Heksenboleet (heel groot); Draadknotszwammen; Narcisama
niet en Gele Ringboleet. Aan het einde van de route gekomen,
hoorden we jachthoorngeschal: er vertrok een excursie onder
leiding van een SBB-boswachter vanaf de parkeerplek.
Annemarie Kooistra

we terug, waar we vlakbij de parkeerplaats nog wat napraten en
genieten van softijs op het terras van uitspanning "de Schaaps
kooi".
Anne-Marie Fondse

We beginnen de wandeling bij de schaapskooi van waaruit de
herder met zijn schapen over de heide trekt, om de heide vrij te
houden van gras. Er is ook een informatiecentrum, waar we meer
te weten komen over de schaapskudde en het natuurgebied de
Renderklippen. Ook is er een uitkijktoren, van waaruit het ge
bied nog verder te overzien is.  We wandelen dwars over de heide
richting de nabijgelegen sprengen van de drie Horsthoekerbe
ken. Deze zijn in het derde kwart van de 17e eeuw gegraven voor
het aandrijven van molens. Deze sprengen zijn redelijk goed
bewaard gebleven en zijn uit cultuurhistorisch oogpunt interes
sant. Op de oevers groeit Dubbelloofvaren. Via de heide lopen
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kooikersplassen, zoals de Boommarter, het Ree, de Bosuil en de
Koekoek. Ook toonde Ronald plaatjes van (bijzondere) Orchi
deeën, zoals de Groenknolorchis.
Waar voorheen de Grote Vuurvlinder nog in de Wieden voor
kwam, is deze nu alleen nog te vinden in de Weerribben. Ronald
liet ook nog foto’s zien van Paapje, Hazen, Zilveren Maan,
Grauwe Klauwier, Aardbeivlinder, drie soorten sprinkhanen.
Vanuit de Vogelkijkhut de Auken (en andere): Purperreiger,
Kwak, Lepelaar, Waterral, Porseleinhoen, Waterhoen en het
Kleinst Waterhoen.
Zomer: Boomvalk en Ooievaar. Dan is ook de Zoetwaterkwal
Craspedacusta sowerbii te zien. Deze is opgedoken in de wateren
rondom Giethoorn, een invasieve exoot uit China.
Herfst: Grote Oeverspin die een watersalamander had gevangen;
Visarend, Ganzen en een (jonge) Klapekster. De spreker eindigde
met enkele zoogdieren, met name Otter, Hermelijn en Bunzing.
Het was een uitermate leerzame en goedbezochte lezing. Ruim
veertig belangstellenden waren aanwezig.
De avond was georganiseerd door de KNNV afdeling Noordwest
Veluwe in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht
Noord-Veluwe.
Recent is het boek Vogels van het Nationaal Park Weerribben-
Wieden van Obe Brandsma, Jeroen Bredenbeek en Ronald Mes
semaker verschenen. Dit boek is te verkrijgen voor de prijs van
€ 25,- Indien u het wilt aanschaffen, dan kunt u het aanvragen
door een email te versturen naar onze secretaris, zie pagina 3
van dit blad.
Hans Fondse en Jan Willem Jonker

Verslag presentatie over Weerribben en Wieden

“Van Aalscholver tot Zoetwaterkwal”
Op donderdag 16 november jl. kwam Ronald Messemaker, bos
wachter van Natuurmonumenten, een presentatie geven over
zijn werk in de Wieden en Weerribben in de omgeving van
Giethoorn. De lezing vond plaats in het multifunctioneel cen
trum “De Roef” in Harderwijk. Nadat Rob Nijman iedereen had
welkom geheten, stak Ronald van wal. Ronald is 24 jaar werk
zaam als boswachter bij de Vereniging Natuurmonumenten in
De Wieden.
Dit laagveengebied geeft hem zoveel inspiratie dat hij daar de
komende jaren nog veel kan fotograferen. Naast de fotografie
reist hij de hele wereld rond om zo veel mogelijk vogelsoorten
te zien. Uiteraard gaat de camera dan ook mee.
Tijdens de lezing liet hij alle facetten van de bijzondere flora en
fauna van dit grootste laagveenmoeras van West-Europa zien.
De vier seizoenen stonden centraal, beginnend met de winter en
eindigend met de winter. Hij begon te vertellen dat dit gebied
bekendheid kreeg door de film ‘Fanfare’ die in 1958 in Giethoorn
opgenomen werd en geregisseerd werd door Bert Haanstra. Het
was een van de succesvolste films uit de Nederlandse filmge
schiedenis. Hierdoor raakte Giethoorn in trek bij toeristen.
Momenteel is Giethoorn ook weer in het nieuws vanwege de
overlast door Chinese toeristen.
Ronald vertelde over de monitoring van het gebied, de 90 vrij
willigers die daarbij ingezet worden, de eendenkooien, de
Zwarte Stern club, de Watersnip (het gebied is inmiddels uitge
groeid tot een 10.000 ha groot natuurgebied), over de rietmaai
(die op 16 april moet stoppen), over de 125 pachters die riet
snijden, over Giethoorn en zijn grachten en typische bebouwing,
over planten, vogels en insecten, ‘s winters openstelling ten
behoeve van schaatsers. Vervolgens werden we getrakteerd op
prachtige foto’s van Grote Zilverreiger, Bokje, Baardmannetje,
Roerdomp, Zeearend, Aalscholver, Velduil, Rietgors, Blauw
borst, (ook de Roodgesterde Blauwborst, een dwaalgast, kwam
aan de orde), Wulp, Watersnip, een paartje baltsende Watersnip
pen, Roodborsttapuit. Er werd ons nog een ruime blik gegund
in het Nationaal Park Weerribben–Wieden. Nog meer prachtige
foto’s van o.a. Tureluur.
Ook gaf Ronald een toelichting op de vossenjacht. Omdat bepaal
de zeldzame soorten in dit Nationale Park bedreigd worden door
de vos, wordt er vossenjacht bedreven, hetgeen succes heeft. De
vogels brengen nazaten groot. Nog meer foto’s van Kleine Plevier,
IJsvogel, Heidekikkers, Geoorde fuut (met de felrode ogen) en
Rietzanger, Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger; en de Krabben
scheer, de voorbode van laaglandveen, voorts Zwarte Sterns en
hun monitorders. Ronald gaf hierbij een korte toelichting op de
gang van zaken bij de broedbescherming en de wijze van moni
toring.
Na een korte pauze ging de spreker nog even door over de
Krabbenscheer. En hij verluchtigde zijn spreekbeurt met fraaie
plaatjes van de broedende Zwarte Sterns, Groene Glazenmakers
(en andere libellen). Daarna kwam de Otterskooi aan de orde en
de oude cultuur van de eendenkooien alsmede het leven van een
kooiker. En bosbewoners, aangepast aan het leven in en om de

Aan het werk in De Zandkamp

Natuurtuin De Zandkamp krijgt vorm
Er is een mooi begin gemaakt met het opknappen van de Na
tuurtuin in wording aan de Zandkampweg aan de rand van Er
melo-West. Zaterdag 25 november gingen de leden van Werk
groep Landschapsbeheer van de KNNV aan de slag met het
knotten van elzen en wilgen en het weghalen van bramen. Hulde
voor deze inzet, want daarmee ligt een gedeelte van het terrein
rond de vijver er weer opgeruimd bij.
 
Opknappen en omvormen
Het gebied De Zandkamp ligt tussen de Zandkampweg en de
Konijnenwal in Ermelo (toegang via de Arendlaan en vervolgens
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De locatie van De Zandkamp

de Konijnenwal). In het gebied ligt op dit moment de visvijver.
Het Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen. Er is een zand
wal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide. De twee
laatste zijn in beheer bij de heer Van den Broek, imker. Het is
de bedoeling om het gebied naast en rondom de visvijver op te
knappen en om te vormen tot een natuurtuin. Nieuwe struiken
en planten kunnen dan ruimte bieden aan insecten, vogels,
kikkers, hagedissen, enzovoorts. Daarnaast zijn er ideeën om de
visvijver op te knappen en een wandelpad eromheen en een
steigertje erin aan te leggen. Zo wordt het aantrekkelijker voor
educatie aan schooljeugd en zal er een mooi wandelgebiedje
kunnen ontstaan.

In de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp, ontstaan vanuit de
Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo zitten im
kers, vertegenwoordigers van de hengelsportvereniging De
Snoek, de KNNV Noordwest-Veluwe, het Pelserpad en de
buurtvereniging Horst en Telgt.
 
Studenten maken plan
Handen uit de mouwen is een goede start, maar er komt meer
bij kijken. Een uitgewerkt plan zal helpen om in kaart te brengen
hoe de omvorming naar een natuurgebiedje het beste aangepakt
kan worden. Daarom is hulp ingeroepen. Maandagmorgen 21
november was het koud en nat maar 6 HBO-studenten Toege

paste Biologie van Aeres Hogeschool uit Almere zijn wel wat
gewend. Leden van de werkgroep ook, dus gingen Dick Dooije
waard, Ineke Jonker, Ferry Schaap en Gert Schuurman het veld
in. Het terrein aan de Zandkampweg werd verkend en er werden
water- en bodemmonsters genomen.
De studenten gaan een projectplan maken om de natuurtuin te
kunnen realiseren. Het idee is om het klompenpad dat door dit
terrein loopt te versterken. Het doel is een landschapspareltje
met inheemse flora en fauna zoals deze oorspronkelijk in dit
gebied voorkwamen. Het geheel sluit mooi aan bij de inzet van
buurtbewoners, een initiatief dat prima past in gemeentelijke
ideeën over inzet van bewoners in het openbare groen. 

Wilt u meedenken of meehelpen, neem dan contact op via in
fo@nmpermelo.nl of tel. 0341 554126.

Twee actieve medewerkers overleden
Dit jaar betreuren we het verlies van twee energieke medewer
kers die lange tijd hebben bijgedragen aan het plaatsen van de
paddenafzetting langs de Jhr. Dr. Sandbergweg en het overzetten
van padden, kikkers en salamanders naar de vijver op Leuvenum.
Ook hebben ze jarenlang met grote inzet en op hun eigen speci
fieke manier medewerking verleend aan de werkgroep land
schapsbeheer om natuurgebieden te onderhouden, de een zon
der veel woorden en de ander met veel humor. Maar beiden
hebben ze ongetwijfeld veel genoegen beleefd aan het samen
met de werkgroep bezig zijn in de natuur.
 
Ko Bolijn
Op 17 maart 2017 overleed Ko Bolijn op de leeftijd van 82 jaar.
Naast amfibieënoverzetten en natuurbeheerswerkzaamheden
nam hij ook regelmatig deel aan vogelexcursies van de KNNV,
zeker als deze langs de Oosterschelde gingen.
 
Dick van Schaik
Op 12 september 2017 overleed Dick van Schaik zeer plotseling,
net 69 jaar, links op de foto bij het paddenbord, februari 2017.
Bij het plaatsen van de afzetting was Dick altijd de energieke
“motor” van de werkgroep. In Harderwijk en omgeving was Dick
bekend door de vele verenigingen waar hij bij betrokken was.
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Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep

 
Zoals gebruikelijk brengen we u in deze bijdrage
weer op de hoogte van de natuurbeschermingsont
wikkelingen in de afgelopen periode in onze omge
ving.
Voor wat betreft de volgende nderwerpen uit eerde
re bladen van onze verenigingen waren er geen
ontwikkelingen: nestvoorzieningen voor zwaluwen
in het Waterfront Harderwijk, DroomPark Bad
Hoophuizen, ontwerp-beheerplan Natura 2000-ge
bied IJsselmeer voor wat betreft onderdeel Velu
werandmeren en het ontwerp-beheerplan Natura 2000-gebied Veluwe.

Randmeren
Windmolens op bedrijfsterreinen Lorentz in Harderwijk
Een zienswijze werd in juli bij de gemeente Harderwijk inge
diend ten aanzien van de voorgenomen plaatsing van windtur
bines langs het Veluwerandmeer. Daarin is onder andere aange
geven dat niet wordt ingestemd met de wijze waarin te onder
zoeken locatievarianten zijn ingeperkt. Gevraagd is verder
waarom voorbijgegaan is aan de windmolenrisicokaart van Vo
gelbescherming Nederland/SOVON. Op de kaart worden de
kusten van de Veluwerandmeren door de aanwezigheid van met
name overwinterende trekvogels en enkele schaarse broedvogel
soorten aangemerkt als gebieden met een hoog risico waar van
plaatsing van windmolens zou moeten worden afgezien. De
Veluwerandmeren zijn niet voor niets als Natura 2000-gebied
aangewezen. Daarnaast vormen windmolens, aldus genoemde
kaart, in de omgeving van de kustzones van onder andere de
randmeren potentiële risico’s voor trekvogels in verband met
een van oudsher bekende trekroute. Op de zienswijze is nog geen
reactie ontvangen.
 
Havenhoofdvoorziening strekdam Harderwijk
Onder andere mede als gevolg van onze reactie vanwege de
consequenties voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
is door de gemeenteraad van de voorgenomen aanleg van een 
havenhoofdvoorziening aan het einde van de strekdam naast het
Dolfinarium afgezien. Als alternatieve locatie is een havenhoofd
op de dam van het Strandeiland voorgesteld. In verband hiermee
is de gemeente er van onze zijde op gewezen dat volgens het in
december 2011 schriftelijk met onze verenigingen gesloten
convenant de strekdam ontoegankelijk dient te blijven in ver
band met de ligging daarvan in het Natura 2000-gebied Velu
werandmeren. Van de zijde van de gemeente is bevestigd dat
men zich hiervan bewust is. Wij wachten de uitslag van het
onderzoek af.
 
Kabelbaan Veluwemeer Dronten-Nunspeet
Van de Anteagroep, die zich onder andere bezighoudt met water-
en kustbouw, werd een uitnodiging ontvangen voor een gesprek
over de voorgenomen kabelbaan tussen Dronten en Nunspeet.
Het betreft hier een initiatief van de Gondolagroep, een groep
ondernemers uit Dronten en Nunspeet. Zo wordt er onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid voor wat betreft ecologische aspec

ten. Volstaan kon worden met een schriftelijke verwijzing naar
de brief die in november 2016 aan de provincie Flevoland en de
gemeenten Dronten en Nunspeet is gestuurd om een Passende
Beoordeling uit te voeren. Alleen zo kan duidelijkheid worden
verkregen voor wat betreft de consequenties van het plan voor
de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen van het Natura
2000-gebied Veluwerandmeren.
 
Ontwerpbestemmingsplan Strandboulevard 27 (camping Strandparc
Nulde)
In september werd een zienswijze ingediend in verband met de
voorgenomen uitbreiding van camping Strandparc Nulde. In de
zienswijze, die was gericht op de Voortoets Wet Natuurbescher
ming (verstorings- en verslechteringstoets), is geadviseerd om
op zijn minst een Passende Beoordeling uit te voeren die zich
richt op effecten van de campinguitbreiding voor Slobeend en
Brilduiker, soorten die zich onder de instandhoudingsdoelstel
ling bevinden om op die wijze de door de Wet Natuurbescher
ming verlangde zekerheid te verkrijgen.
 
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Strand Horst
In oktober werd een zienswijze ingediend in verband met de
voorgenomen ontwikkelingen van Strand Horst. Gezien de
omvang van deze ontwikkelingen die mede betrekking hebben
op aanwezige rietzones in het gebied, is aangedrongen op het
alsnog uitvoeren van een geactualiseerde Passende Beoordeling
waarin minimaal de effecten op Roerdomp, Grote Karekiet,
Brilduiker en Slobeend betrokken dienen te worden. Alleen op
die manier kan namelijk de door de Wet Natuurbescherming
verlangde zekerheid verkregen worden over het uitblijven van
negatieve effecten voor in het bijzonder genoemde soorten
waarop de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied
van toepassing zijn.
 
Zienswijze ontwerp-peilbesluit IJsselmeergebied, waaronder Veluwerandmeren
Zowel in het bij het ontwerp-besluit gevoegde Milieueffectrap
port als in de Natuurtoets en de beantwoording van onze eerde
re zienswijze van 7 oktober 2015 wordt vermeld dat de peilen in
de Veluwerandmeren niet wijzigen. De beantwoording van onze
zienswijze vermeldde echter ook dat er mogelijk wel effecten
kunnen ontstaan als gevolg van peilwijzigingen in onder andere
IJsselmeer en Markermeer. Deze effecten zijn onderwerp van
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onderzoek. Behalve dat om de uitslag van dit onderzoek is ver
zocht, is tevens verzocht in een op te stellen monitoringspro
gramma in verband met de genoemde effecten ook de peilen van
de Veluwerandmeren kritisch te volgen. Bij het winterpeil is het
namelijk in het bijzonder van belang of de bereikbaarheid van
voedsel voor grondelende vogelsoorten zoals Kleine Zwaan en
verschillende eendensoorten gewaarborgd is.

Kitesurfovertredingen en handhaving
De afgelopen maanden is geconstateerd dat de aantallen kite
surfovertredingen buiten de aangewezen zones (Strand Horst
gehele jaar en Strandbad Elburg gedurende de zomerperiode)
onrustbarend toenemen. Gedurende het winterhalfjaar heeft dit
door de aanwezigheid van veel overwinterende vogels op de

randmeren omvangrijke verstoringen tot gevolg. Met de Omge
vingsdienst Flevoland-Gooi&Vechtstreek en Handhaving Ge
meente Harderwijk voor wat betreft de strandjes in de gemeen
te zijn afspraken gemaakt om verstoringen zoveel mogelijk
tegen te gaan. Meldingen van kitesurfers (datum, tijd, plaats,
aantal) via e-mail tjalling.ellen@caiway.nl worden zeer op prijs
gesteld! Deze worden na ontvangst direct doorgegeven aan de
betreffende handhavende instantie.
 
Veluwe
Voorontwerp bestemmingsplan Bouw en Infrapark Harderwijk
Naar aanleiding van onze in mei 2017 ingediende zienswijze
heeft op verzoek van de gemeente Harderwijk en Bouw en In
frapark in september een gesprek plaatsgevonden. Onze kern
punten waren de toegenomen verkeersbewegingen en de daar
mee verbonden parkeerproblemen en toegenomen stikstofdepo
sitie in en langs het Natura 2000-gebied Veluwe. Tijdens dit
overleg hebben we onze in de zienswijze opgenomen standpun
ten opnieuw onder de aandacht gebracht.
 
Uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk
Zoals verwacht doet Van der Valk Hotel Harderwijk een nieuwe
poging tot uitbreiding in het Natura 2000-gebied Veluwe. Zo
werden wij benaderd voor een gesprek door Van Bommel Fauna
Advies die hiertoe een Passende Beoordeling voorbereidt. Wij
hebben de vertegenwoordiger tijdens dit gesprek verwezen naar
de uitspraak van de Raad van State van 17 augustus 2016 naar
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aanleiding van ons ingestelde beroep tegen de verlening van een
vergunning Natuurbeschermingswet.
Vooruitlopende op de nieuwe uitbreidingspoging is de gemeen
te Harderwijk voornemens om 2,5 hectare bosgrond te verkopen
aan Van der Valk. Een besluit hierover moet nog door de ge
meenteraad worden genomen. Inmiddels hebben wij de fracties
van de gemeenteraad benaderd met een beargumenteerd ver
zoek hiermee niet akkoord te gaan. Immers er is nog geen on
herroepelijke nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning van
uit de provincie. Deze kan pas worden verleend na gereedkoming
van een Soortbeschermingsplan Zwarte Specht van de provincie.
De gereedkoming van dit plan is verdaagd tot in de loop 2018
omdat men op ‘kennislacunes’ is gestuit. Daarnaast is er nog een
compensatieplan nodig en een wijziging van het bestemmings
plan Buitengebied. In deze geest is door ons ingesproken in de
vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad op
26 oktober jl. Er volgde mede aan de hand hiervan een uitvoeri
ge discussie in de Commissie, gevolgd tijdens de raadsvergade
ring van 23 november jl. door een nagenoeg raadsbrede indie
ning en aanneming van een amendement (wijzigingsvoorstel)
op het voorstel van B&W. Het bosgebied wordt nu verkocht onder
de opschortende (uitstellende) voorwaarde van het verkrijgen
van de juiste vergunningen, waaronder mede een noodzakelijk
compensatieplan. De koopovereenkomst wordt echter door de
gemeente ontbonden wanneer niet uiterlijk voor 1 januari 2023
met de bouw kan worden gestart.

Overige Zaken
Compensatie bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom
Het overleg met de gemeente Harderwijk over de dassen in
Drielanden is opnieuw in een impasse geraakt. Gebleken is dat
de gemeente zich verzet tegen de aanzegging van de Provincie
Gelderland om aan de locatie Zeeweg in Ermelo alsnog alle
maatregelen te nemen die aan de in 2012 verleende vergunning
verbonden zijn. Het gevolg hiervan was dat de Provincie Gelder
land is teruggekomen op een eerder besluit om onder andere
snelheidsremmende maatregelen op te leggen aan de Zeeweg in
Ermelo. Wij zijn van mening dat de nu ingetrokken verplichting
de regionale dassenpopulatie verder onder druk zet en dat er
evenmin redenen bestaan om af te zien van handhaving van de
destijds afgesproken vergunningsvoorwaarden.
Op 8 november 2017 is bij Provinciale Staten dan ook een be

zwaarschrift ingediend tegen het besluit van de provincie om
terug te komen op een eerder genomen besluit. Verzocht is onder
andere om de gemeente Harderwijk te gelasten dat de afgesloten
dassentunnels in de Groene Zoomweg per direct worden hero
pend en dat de rasters langs de Groene Zoomweg binnen uiterlijk
vier weken daarna worden hersteld om te voorkomen dat de in
het gebied aanwezige dassen verkeersslachtoffer worden. Boven
dien is verzocht inrichtingsmaatregelen voor te schrijven die de
maximumsnelheid aan de Zeeweg alsnog terugbrengen naar
maximaal 30 km per uur en aan te geven op grond van welke
jurisprudentie de gemeente Harderwijk wel en wij niet voor een
herbeoordeling van besluiten uit de periode 2012-2016 in aan
merking komen.
 
Reclameborden buitengebied Nunspeet

Bij de gemeente Nunspeet werd op 13 november jl. melding
gemaakt van de aanwezigheid van een drietal reclameborden in
het open weidelandschap met de vraag of dergelijke uitingen in
het buitengebied zijn toegestaan. Daarnaast hebben wij aan
dacht gevraagd voor een gewenst open karakter van het buiten
gebied zonder verrommeling door onder andere reclameborden.
Onze brief werd door de gemeente Nunspeet al kort daarop be
antwoord met onder andere de mededeling dat men het met de
strekking van onze brief volledig eens was en dat handhavend
tegen de gesignaleerde reclame-uitingen wordt opgetreden.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer

leden in actie op het landgoed Staverden, foto Ati Vijge

Fotografiewerkgroep Camera Natura 
We staan weer voor een nieuw jaar. In de periode tot de zomer
vakantie willen we ons met name richten op zwart-wit fotogra
fie en landschapsfotografie. Deze onderwerpen kwamen naar
voren uit een kleine enquête die we onder de leden hebben ge
houden. Dit betekent ook dat we zo goed en kritisch mogelijk
de resultaten met elkaar willen bespreken op de vaste bijeen
komsten. Daarna gaan we bekijken welke foto’s in het fotoboek
geplaatst kunnen worden.
Tijdens het buiten fotograferen proberen we ons zo veel mogelijk
te houden aan het vastgestelde thema of de opdracht. Het is
eveneens een goede gelegenheid om van elkaar te leren.
Mocht dit je aanspreken en wil je ook eens kennis maken met
de fotografiewerkgroep, neem dan contact op met Steef Klaas
sen, steef@solcon.nl of Ria Thijs, ria.thijs@planet.nl.
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Excursies en
avonden
zaterdag 6 januari 2018
Nieuwjaarswandeling
Vertrek: 9.00 uur Harderwijk, 9.15 uur Ermelo
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.

zaterdag 13 januari 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen op Schovenhorst
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur, Parkeerplaats
landgoed Schovenhorst ca. 13.30 uur, Garderenseweg, Putten
(de eerste parkeerplaats vanaf Garderen)
In tegenstelling tot gebruikelijk is de activiteit op een middag
gepland. Het landgoed heeft o.a.  een Arboretum en een Pine
tum, een heel geschikte omgeving voor landschap-, macro-, of
zwart-wit fotografie.

dinsdag 23 januari 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harder
wijk
Onderwerp: zwart-wit fotografie.

dinsdagavond 16 januari 2018
Minicursus Tuinvogels herkennen
Aanvang: 19.00 uur. Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein 24,
Ermelo. Deelname gratis.
Welke vogels zie je in jouw tuin? Het verschil tussen de mus en
de merel ken je misschien wel. Maar wat is het verschil tussen
de pimpelmees en de koolmees? Of zit er een ringmus of huismus
op de voedertafel?
De KNNV afdeling Noordwest-Veluwe organiseert samen met
Jaarrond Tuintelling en Vogelbescherming Nederland een mini
cursus Tuinvogels als voorbereiding op de Nationale Tuinvogel
telling van 27 en 28 januari 2018. Deelnemers kunnen na afloop
van de cursus alle algemene tuinvogels herkennen. De cursus
bestaat uit twee delen, één theoriegedeelte en één praktijkex
cursie.
De minicursus is geschikt voor deelnemers die meer van tuin
vogels willen weten. Ook leuk voor beginnende vogelaars.
Meld je aan via https://www.knnv.nl/aanmeldformulier-tuinvo
gelcursus-knnv-afd-Noordwest-Veluwe.
Contactpersoon: Dorine Buitenweg, secretaris@noordwestvelu
we.knnv.nl, 06 19075882.

zaterdag 27 januari 2018
Minicursus Tuinvogels herkennen
Tijd: 10.00-13.00 uur. Start vanaf Het Pakhuis, Molenaarsplein
24, Ermelo.
Vandaag zal blijken of we op 16 januari 2018 (zie hiervoor)
voldoende geleerd hebben.
Contactpersoon: Dorine Buitenweg, secretaris@noordwestvelu
we.knnv.nl, 06 19075882.

zondagmiddag 28 januari 2018
Vogelexcursie Oldenaller
Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur, Oldenaller 13.30 uur
We lopen eerst langs het huis Oldenaller en kijken over de nieuw
ingerichte weilanden in de richting van het Randmeer. Lang
geleden, in 1992, heeft onze KNNV-afdeling zich beziggehouden
met nestbescherming (stokken en beschermkorven). Het resul
taat bij boer Van Beek was toen niet indrukwekkend: 2 Kieviten,
1 Scholekster en 1 Meerkoet. Wel waren er tientallen nesten van
Blauwe reigers hoog in de bomen. Met name het weiland is de
laatste jaren plassiger gemaakt. Mogelijk zijn de weidevogels al
voor een gedeelte aanwezig. We zullen ook nog een deel van het
landgoed aan de andere kant van de weg bezoeken.
Opgave uiterlijk 26 januari 2018 bij Hans Fondse, jmfondse@g
mail.com, 0341-557276.
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zaterdag 10 februari 2018
Fotografiewerkgroep: buiten fotograferen bij Fortmond
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur, Parkeerplaats Fortmond ca. 10.00
uur
Onderwerp: zwart-wit fotografie in de praktijk. 
Fortmond ligt aan de IJssel. Op het terrein staan de restanten
van een oude steenfabriek, een uitkijktoren en een korte wan
deling is uitgezet door het ooibos.

dinsdag 13 februari 2018
Lezing over Metamorfose van vlinders door Marian Schut
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. Locatie: Het Pakhuis, Mole
naarsplein 24, Ermelo.
De volledige gedaanteverwisseling is een van de boeiendste as

pecten van het vlinderle
ven. Met zo’n thema kan
deze lezing op voorhand
eigenlijk al niet stuk.
Daarnaast worden ook
nog eens vlinderopna
men getoond die gemaakt
zijn in het Nationaal Park
De Hoge Veluwe. In dit
gebied is Marian kind aan
huis en inventariseert ze

allerlei insectengroepen.
Groot Avondrood, foto Marian Schut
Daarnaast is ze actief binnen de Insectenwerkgroep van de
KNNV-afdeling Apeldoorn. Ook mogen we haar gerust een uit
muntend fotografe noemen. De kans is groot dat iemand, die
wel eens naar een vlindernaam heeft gezocht via de site Vlinder
net.nl, een of meer foto’s van haar hand is tegenkomen.
Wie interesse heeft in vlinders mag deze lezing niet missen.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.

zaterdag 17 februari 2018
Sleedoornpage-eitjes zoeken in Nunspeet
Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk, 13.30 uur
Transferium Nunspeet
Zullen we dit jaar net zo
veel eitjes van de Slee
doornpage vinden als het
afgelopen jaar? Ook dit
jaar gaan we weer op
zoek. In deze tijd van het
jaar zijn de sleedoorns
nog kaal zodat de takvor
ken goed onderzocht
kunnen worden op de
aanwezigheid van eitjes
van deze kleine dagvlin
der. De eitjes zijn zo klein
als een speldenkopje,
maar steken wel duidelijk
wit af tegen het donker
gekleurde hout. Door de verborgen leefwijze van de Sleedoorn

page krijg je deze niet vaak te zien. Daarom is het zoeken naar
eitjes veel lucratiever. We gaan op verschillende locaties in
Nunspeet zoeken, daar waar de sleedoorns op de zonkant staan.
Het is handig om een loep of loeppotje mee te nemen. Deze
zoektocht wordt begeleid door Betty Dekker in samenwerking
met de Vlinderstichting en zal ongeveer 3 uur in beslag nemen.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.
 

Klapekster foto Paul van de Poel

zondag 18 februari 2018
Klapeksterexcursie op de Ermelosche hei
Vertrek: Harderwijk 9.40 uur, Ermelo 9.50 uur, schaapskooi van
Ermelo 10.00 uur
Op zondag 18 februari gaan we onder leiding van Paul en Loes
van de Poel op zoek naar de klapekster die in de winter op de
Ermelosche Heide verblijft. In november is pas het eerste
exemplaar waargenomen. Er zullen hopelijk ook interessante
prooien aanwezig zijn, die door de klapekster zijn gespietst of
geklemd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen dat
driehoornmestkevers, vroeg wakkere reptielen, muisachtigen of
zelfs kleine vogels zijn. Garanties kunnen nooit gegeven worden
natuurlijk! Uiteraard kijken we niet alleen uit naar de klapek
sters, maar letten we ook op de andere fauna. Vooraf aanmelden
is niet nodig.

Driehoornmestkever foto Paul van de Poel
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dinsdagavond 20 februari 2018
Paddenstoelen herkennen van foto's
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein 24,
Ermelo. Toegang gratis.
Op deze avond is iedereen welkom, lid of geen lid van de KNNV.
Iedereen die foto's heeft met paddenstoelen erop en graag wil
weten hoe die soort heet, kan komen. We gaan dan samen met
enkele paddenstoelenkenners de foto's bekijken en proberen, zo
nodig met behulp van boeken of via internet, de namen te
achterhalen. Een waarschuwing vooraf: Het zal lang niet altijd
mogelijk zijn om de exacte naam te bepalen!  Maar dan is het
misschien wel mogelijk om de familienaam vast te stellen en te
vertellen hoe u dat kunt herkennen. In sommige gevallen zijn
foto's van zowel onder- als bovenkant nodig of is zelfs microsco
pisch onderzoek nodig. Maar laat u daardoor niet afschrikken;
kom en breng uw foto's mee. Foto's bij voorkeur op usb-stick,
zodat ze getoond kunnen worden met beamer op scherm. Maar
foto's op telefoon, laptop, tablet of op papier kunnen ook. En
heeft u geen foto's maar wilt u ze wel van anderen zien, dan
bent u ook welkom. Voor meer informatie of aanmelden Dick
Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com, 0341-254538.

dinsdag 27 februari 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harder
wijk
Onderwerp: We gaan de resultaten bekijken en bespreken van
de zwart-wit foto’s, max. 5 foto’s p.p. mee te nemen op usb-stick.

donderdag 8 maart 2018
Huiskamerbijeenkomst Vlinderwerkgroep
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Putterbrink 2, Putten.
Ook dit jaar houden we weer de jaarlijkse huiskamerbijeenkomst
van de Vlinderwerkgroep. Dit keer zijn we te gast bij Lydia
Berghuis. We gaan ons hier verdiepen in de wereld van de insec
ten, en de vlinders in het bijzonder. Daartoe kan iedereen
meegebrachte foto’s op een USB-stick inbrengen en maken we
gebruik van de beamer van onze afdeling. Ook zonder meege
brachte foto’s is iedereen natuurlijk van harte welkom deze
interessante avond in informele sfeer mee te maken.

dinsdagavond 13 maart 2018
De natuur in Slovenië, de Ebro-delta en de Pyreneeën
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein 24,
Ermelo
Bent u al weer plannen aan het maken voor de vakantie? En lijkt
het u leuk om te horen hoe het bevalt om met andere KNNV’ers
en IVN’ers van de natuur te genieten? Kom dan 13 maart naar
Het Pakhuis waar Peter Pfaff en Volkert Bakker vertellen over
hun ervaringen van vorig jaar.
Peter: in mei 2017 was ik 12 dagen met de KNNV op vakantie in
Slovenië, een relatief modern en goed ontwikkeld Balkanland.
We hebben ons vooral gericht op het zuidwestelijk deel van
Slovenië. Daar was ook meer dan genoeg te zien, dankzij onze
van oorsprong Hollandse gastheer Paul Veenvliet, die nu met
vrouw en kinderen in Slovenië woont. Ik neem u tijdens mijn
presentatie graag mee naar het komende en weer verdwijnende

Cerknikameer, mijn observaties van de Bruine Beer, de karstver
schijnselen, het oudste oerbos van Slovenië en de kuststreek
nabij de grens met Kroatië.
Volkert: eind april reden we richting Spanje om daar te gaan
kamperen met de KNNV. Eerst een week langs de kust aan de
Middellandse Zee voorbij Barcelona bij de monding van de Ebro.
Een volledig vlak gebied dat door de vele meren en ondiepe
plasjes erg geschikt is voor vogels en planten. We hadden geluk,
want net die week werden de rijstvelden bevloeid en begon de
rijst te groeien, die daar op grote schaal wordt verbouwd.
Daarna zijn we weer teruggereden naar Alquézar in de Sierra de
Guara, een voorgebergte van de Pyreneeën, waar we ook een
week bleven. Ik laat u graag de verschillen zien met de eerste
week want dit is een heel ander gebied, maar juist daarom zo
leuk.

zaterdag 17 maart 2018
Fotografiewerkgroep: buiten fotograferen bij de Vrijenberger spreng bij
Loenen
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur, Vrijenber
gerspreng ca. 10.00 uur
Onderwerp: landschap- of macro-fotografie. De spreng heeft een
waterval. Hoe je het onderwerp wilt fotograferen, heeft o.a. te
maken met gebruik van filters, sluitertijden, enz.
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dinsdagavond 20 maart 2018
Paddenstoelen herkennen van foto's
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein 24,
Ermelo. Toegang gratis.
Op deze avond is iedereen welkom, lid of geen lid van de KNNV.
Iedereen die foto's heeft met paddenstoelen erop en graag wil
weten hoe die soort heet, kan komen. We gaan dan samen met
enkele paddenstoelenkenners de foto's bekijken en proberen, zo
nodig met behulp van boeken of via internet, de namen te
achterhalen. Een waarschuwing vooraf: Het zal lang niet altijd
mogelijk zijn om de exacte naam te bepalen!  Maar dan is het
misschien wel mogelijk om de familienaam vast te stellen en te
vertellen hoe u dat kunt herkennen. In sommige gevallen zijn
foto's van zowel onder- als bovenkant nodig of is zelfs microsco
pisch onderzoek nodig. Maar laat u daardoor niet afschrikken;
kom en breng uw foto's mee. Foto's bij voorkeur op usb-stick,
zodat ze getoond kunnen worden met beamer op scherm. Maar
foto's op telefoon, laptop, tablet of op papier kunnen ook. En
heeft u geen foto's maar wilt u ze wel van anderen zien, dan
bent u ook welkom. Voor meer informatie of aanmelden Dick
Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com, 0341-254538.

dinsdag 27 maart 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harder
wijk
Het onderwerp is: fotograferen van objecten. Iedereen neemt
eigen apparatuur mee: camera, objectieven, statief, flitser? Wat
je denkt nodig te hebben. Je kunt uiteraard zelf ook objecten
meenemen.

zaterdag 31 maart 2018
Vogelexcursie Eempolder
Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
De Eempolder hoort tot de weidevogelrijkste gebieden van Ne
derland. In 2016 werd op 310 ha. het aantal nesten geteld:
Grutto 394, Kievit 324, Tureluur 296, Slobeend 75, Gele kwik
staart 49, Scholekster 45 en nog een aantal andere akkervogels. 
Wanneer we dan gaan lopen vanaf de parkeerplaats bij de
theetuin Eemnes (Meentweg 131, Eemnes), maken we de Natuur
monumentenwandeling van 8 km door de Eempolder en kijken
of de honderden weidevogels al actief bezig zijn. Deze excursie
duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Bij regen of storm vervalt deze excursie.
Opgave uiterlijk 29 maart 2018 bij Hans Fondse, jmfondse@g
mail.com, 0341-557276.

woensdagavond 11 april 2018
Steenuilenexcursie
Vertrek: 20:00 uur vanaf parkeerplaats bij de Westerkerk, Oude
Nijkerkerweg 4 te Ermelo
Op woensdag 11 april is er een steenuilenzoektocht door de
buurtschappen Horst en Telgt. We gaan onder leiding van Lex
Groenewold per fiets langs de plaatsen waar eerder steenuilen
zijn gezien of gehoord. Steenuilen zijn vaak al vroeg in de avond
actief. Mogelijk fietsen we ook langs andere plekken waar
steenuilen zijn gesignaleerd. Aanmelden vooraf is niet nodig. Bij
slecht weer wordt de excursie een week later gehouden.

zaterdag 14 april 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen in de natuurtuin Harderwijk
Start om 9.00 uur in de Natuurtuin.
Onderwerp : “nieuw leven in de natuur” Nu alles begint uit te
botten, groeien en bloeien, geeft de natuurtuin voldoende mo
gelijkheden om te fotograferen.

dinsdag 24 april 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harder
wijk
Onderwerp: het bekijken en bespreken van de foto’s die in maart
en april zijn gemaakt, max. 5 foto’s p.p. mee te nemen op een
usb-stick.

DE                                                                            OPMERKER

Kaalkopkauw
Kaalkopkauw vind ik wel een leuke alliteratie. Sinds we midden
in het dorp en driehoog wonen kunnen we niet om de kauwtjes
heen. Het zijn pientere en gezellige vogels. Achilles Cools, die
tot voor kort in Natura de column ‘Nagedacht’ voor zijn rekening
nam, heeft zo’n beetje zijn levenswerk gemaakt van de studie
naar deze interessante vogelsoort. Zo heeft hij ontdekt dat ze
over een enorm uitgebreid arsenaal aan geluiden beschikken,
waaronder 41 basisgeluiden. Daarnaast heeft elke kauw ook nog
eens een eigen stemgeluid. Voor het slapen gaan verzamelen ze
zich in de bomen en horen we voortdurend hun ‘gekakel’. En
altijd weer vliegt de hele groep als op commando een paar keer
op om na een korte vlucht al dan niet opgesplitst weer terug te
keren.
Ik keek even vreemd op toen op de rand van het terras een jonge
kauw met een kale kop verscheen. Dit merkwaardige verschijn
sel schijnt vaker voor te komen. Volgens kauwenexpert Cools
plukken sommige ouders de schedel van hun kroost kaal. Hij
veronderstelt dat ze dit uit zindelijkheid en liefde doen. Je zult
maar zulke liefdevolle ouders hebben. De veren groeien weer
aan, maar dat duurt wel even.
Harm Werners
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Zwavelzwammen in de storm
Op woensdag 13 september 2017 werd mijn aandacht getrokken
door een wonderlijk mooi tafereel. Aan een oude Amerikaanse
eik met een doorsnede van meer dan een meter zaten tot op
grote hoogte vele kersverse exemplaren van de Zwavelzwam
Laetiporus sulphureus.
Rond 10.15 uur stond ik deze Zwavelzwammen te fotograferen.
Vanaf plusminus zes meter hoog tot op de grond hingen deze
zwammen. In totaal telde ik ruim 150 stuks. Om de tel niet kwijt
te raken, liep ik rondom de boom om alle groepen te fotografe
ren om ze nog na te kunnen tellen.
Ongeveer drie kwartier later stak de wind op en vond ik het tijd
worden om naar huis te gaan. Om toch nog na te genieten van
deze prachtige zwavelzwammen ging ik nog een keer langs deze
boom. Daar schrok ik wel even. In de korte tijd was de top van
de boom eruit gewaaid. Die lag nu onder de boom waar ik kort
ervoor nog stond te fotograferen!
Dat neemt niet weg dat de Zwavelzwammen er nog steeds on
verstoorbaar mooi stonden te pronken met hun diverse kleuren
geel en oranje.
De meeste exemplaren zijn ongeveer 20 tot 30 cm breed.
Jan Willem Jonker

foto Johan Degewij

Zur höhlen Eichen: KNNV-kamp in Oost-Duitsland
Misschien klinkt het vreemd maar John en ik waren nog nooit
met een regulier KNNV-kamp mee geweest. Wel allerlei span
nende verhalen gehoord over ‘chocs’ en, bij echte KNNV-ers
gebruikelijk, met behulp van veel naslagwerken diepgaand on
derzoek van plant en dier.
Dit kamp had als hoofdattractie de doortrekkende kraanvogels,
die elk jaar een paar weken in dit gebied zijn. Tegen de avond
vliegen ze met zijn allen luid trompetterend naar de meren in
Müritz Nationalpark om staand in het ondiepe water de nacht
door te brengen. Safety in numbers, en in het water zijn ze
veilig voor bijvoorbeeld vossen. Ik hoorde dat er ook wasberen
in het gebied wonen, maar of die kraanvogels lusten, is mij niet
bekend. Kraanvogels brengen geluk volgens een Japans verhaal.
John heeft in zijn jonge jaren geleerd kraanvogels te vouwen,
die als je ze aan hun staart trekt echt kunnen vliegen. Op de
Hemelvaartkampen in het verleden maakte hij daar furore mee.
Volkert vertelde ons over dit herfstkamp en ik was direct en
thousiast. We konden met hem en Marja in zijn riante auto
meerijden en zagen onderweg al de eerste vogels in de wei zitten.
Verder konden we olifanten op ons lijstje noteren, en een paar
herten.
De camping Zur höhlen Eichen bleek een aardige familiecam
ping te zijn. Echte die-hards zetten er hun tent(je) op en er waren
ook een paar mensen met de camper gekomen. De luxepaardjes
hadden een geriefelijk huisje gehuurd.
De eerste choc! Het bleek dat er al een ‘convo’ was opgezet, dat
is een grote tent waarin we met zijn allen in een kring konden
zitten. En daar was de grote ketel met echte goed doorgeroerde
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ouderwetse warme chocolademelk…het rook lekker maar voor
mij is het een veel te zware traktatie, dus ik hield het bij zelf
meegebrachte thee.
Elke avond wordt er in die tent verteld wat er de volgende dag
aan excursies is gepland, en als er al excursies zijn gemaakt,
worden die uitgebreid besproken in een sfeerverslag, met lijsten
van waarnemingen erbij. Voor mij heel interessant om te horen
hoeveel sommige KNNV-ers weten van bijvoorbeeld paddenstoe
len. We leerden over eindmorenen en over een paddenstoel die
in een dier kon veranderen, heel bijzonder.
Wat mij uiteindelijk het meest aansprak was de onwerkelijke
stilte in de bossen. Er waren reuzeneiken en -beuken te bewon
deren, naast naaldhout. Als ik niet rondfietste, las ik het bijzon
dere boek ‘Het verborgen leven van bomen’ van Peter Wohlle
ben; hij noemt zich houtvester, mooi ouderwets woord. Hij
werkt in een gebied van 1200 hectare in de Eifel en door zijn
verhalen keek ik met andere ogen naar het bos.  Vandaag staat
in Trouw een verontrustend bericht over de bossen: Koos Dijk
sterhuis vertelt over het Vals Elzenvlieskelkje, een paddenstoel
tje dat dood en verderf teweegbrengt in essenland. En uit de VS
is een verwoestende eikenziekte gearriveerd: sudden oak death,
die ook beuken, berken en kastanjes kan besmetten. Het grote
woudsterven lijkt te beginnen, schrijft hij. 
In dit woud is daar nog niets van te merken. Het miegelde er van
de paddenstoelen, er waren verschillende mierenhopen van de
rode bosmier en het rook echt herfstig. Daarbij was het prachtig
weer. Overal stonden jagershutjes, maar gelukkig zag ik nog
genoeg sporen van herten en zwijnen.

Getipt door de eigenares van de camping ging ik een paar och
tenden naar een plek toe waar herten graasden. Af en toe
hoorde je ze ook burlen en ik heb ze uitgebreid kunnen bewon
deren. Zij vonden mij ook interessant, maar dat duurde niet lang,
ze verdwenen al gauw met grote spoed tussen de bomen. Een
mooie ervaring, je kunt ze natuurlijk ook bij ons op de Veluwe
zien maar dan ben ik zelden op die tijd ter plaatse.
Al met al een aanrader, zo’n herfstkamp. Het smaakte naar meer,
bedankt Volkert.
Ellen Smal

Oplossing hersenkraker uit een vorig Linnaeusklokje (2e en
3e kwartaal 2017)
Blauwtipje is een zeenaaktslak en Oranjetipje een dagvlinder
Krakeling is een nachtvlinder en Bitterling een plant 
Platbek is een libelle en Kruisbek een vogel
Hanenpoot is een gras en Hanenkam een paddenstoel
Nonnetje is een watervogel en Monnikskap een plant 
Haarmuts is een mos en Kaalkopje is een paddenstoel
Elzenvlag is een paddenstoel en Spaanse Vlag een dagvlinder 
Smele is een gras en Smelleken een vogel
Ati Vijge

Jaarvergadering
De Jaarvergadering op 10 maart 2018 zal worden gehouden in
de Steenenkamer, Waterweg 34, 3882 RC Putten. Aanvang 11.00
uur. Wij zorgen voor een lunch en ’s middags is er een wandeling
op Oldenaller.
Op de vorige jaarvergadering is afgesproken dat de stukken niet
meer in het Linnaeusklokje zullen worden gepubliceerd, maar
apart per e-mail worden verzonden. De stukken, dat zijn de
agenda, het jaarverslag, het jaarplan en de financiële stukken.
Als u het op prijs stelt enkele of alle stukken nog per post te
ontvangen, wilt u dat dan even laten weten aan de secretaris
(0341-424293), dan zorgen we daarvoor.
 
Vacatures
Wij zijn nog steeds op zoek naar een secretaris, of in ieder geval
iemand, die een gedeelte van dat werk op zich wil nemen.
Daarnaast zijn we sinds kort ook op zoek naar iemand, die de
plantenactiviteiten wil gaan coördineren.
Secretaris
Voor de eerstgenoemde functie zijn we al een jaar aan het zoeken
en het begint nu echt nijpend te worden. Het is de spil van de
vereniging. Daardoor erg leuk, maar natuurlijk ook best wel wat
werk. De andere bestuursleden doen het er nu gewoon bij, maar
dat kan niet veel langer zo doorgaan. Wie wil ons helpen?????
Coördinator plantenactiviteiten
Anne-Marie Fondse, de coördinator van de plantenactiviteiten,
heeft zich kort geleden teruggetrokken. Dat is erg jammer, want
nu hebben we ook hiervoor dringend behoefte aan versterking.

Oproep
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Agenda
januari      
zaterdag  6  Nieuwjaarswandeling
woensdag 10  Coördinatorenoverleg
zaterdag 13  Ochtend Fotowerkgroep
dinsdag 16  Cursus Tuinvogeltelling
dinsdag 23  Avond Fotowerkgroep
dinsdag 23  Cursus Tuinvogeltelling (reserve)
zondag 28  Vogelexcursie Oldenaller
maandag 29  Bestuursvergadering
februari      
zaterdag 10  Ochtend Fotowerkgroep
dinsdag 13  Avond Vlinderlezing
zaterdag 17  Eitjes Sleedoornpage zoeken
zondag 18  Klapeksterexcursie
dinsdag 20  Avond Paddenstoelen determineren
woensdag 21  Overleg groene organisaties
dinsdag 27  Avond Fotowerkgroep
maart      
zaterdag  3  Landelijke Vlinderdag
donderdag  8  Avond Vlinderwerkgroep huiskamerbijeenkomst
zaterdag 10  Jaarvergadering
dinsdag 13  Presentatie vakanties Spanje en Kroatië
zaterdag 17  Ochtend Fotowerkgroep
maandag 19  Bestuursvergadering
dinsdag 20  Avond Paddenstoelen determineren
dinsdag 27  Avond Fotowerkgroep
zaterdag 31  Vogelexcursie Eempolder
april      
woensdag 11  Avond Steenuilenexcursie
zaterdag 14  Ochtend Fotowerkgroep
dinsdag 24  Avond Fotowerkgroep

Natura en de natuur
Het is waarschijnlijk bij velen van u al bekend dat Harm Werners
is toegetreden tot de redactie van Natura. Gefeliciteerd Harm!
En ondergetekende mag sinds kort een rubriek in Natura ver
zorgen over natuur in de tuin. In de laatste Natura staat naast
die column een enorme foto van mijn persoon, en dat terwijl ik
een schitterende foto had meegestuurd van rozebottels in de
tuin, passend bij het herfstthema. Maar goed, ik ga ervan uit dat
die foto van mij in het volgende nummer kleiner zal uitvallen.
En dan nu een stukje voor het oude vertrouwde Linnaeusklokje.
Het is me gebleken dat ik de natuur inderdaad vooral in het
kleine stukje, dat ik mijn tuin mag noemen, beleef. En met de
paarden ben ik regelmatig te vinden op het Kootwijkerzand, daar
raak je ook niet gauw op uitgekeken. Verder mag ik graag
rondlopen in de Natuurtuin in Harderwijk, en morgen gaan John
en ik een week mee met een KKNV-kamp in Oost-Duitsland, in
de hoop veel foeragerende  kraanvogels te zien en te horen.
Natuurbeleving genoeg dus. 
Meer groen in de bebouwde omgeving is iets dat mij erg aan
spreekt, dus ik was blij verrast dat de gemeente Altena in Brabant
overweegt om een ‘tegeltaks’ in te voeren, om bewoners te be
wegen tuintegels te vervangen door gras en plantjes. Dat gaat
wel ver, maar het is bekend dat de verstening van tuinen voor
problemen zorgt bij zware regenval. Riolen kunnen al dat water
niet aan, deels omdat er steeds grotere hoeveelheden regen te
verwerken zijn (klimaat) en deels omdat meer steen (= minder
groen) de natuurlijke buffers kleiner maakt.
Inmiddels weet ik ook dat ik niks weet over ‘de natuur’. In De
Stentor van 16 september 2017 staat een verhaal van ene Sander
over hulpjes in de huishouding, de spinnen. Ik citeer:
“In Noord-West-Europa komen een paar duizend(!) soorten
spinnen voor en niet één daarvan is ook maar in de verste verte
gevaarlijk. Er is eerder aanleiding om ze te bewonderen vanwe
ge de uiteenlopende originele manieren waarop ze hun prooi -
vaak insecten die ons tot last zijn - te grazen nemen. Er zijn zelfs
spinnen die rondhupsen met een vangnet in de aanslag. Spin
nenwebben raken in de loop van de dag beschadigd door spar
telende vliegen en zo maar dat is geen punt. Ze eten de oude op
en weven gewoon een nieuw web.”
Wist ik dus niet. Ik wou wel dat ik kon tekenen, prachtig beeld
toch, zo’n spin met een vangnetje?
Peter Vos kon wel tekenen. Ik bewaar zorgvuldig zijn tekening
van een vader in ruitjesbroek, met op de achtergrond een grote
auto, die tegen zijn kinderen in het opgeschoten gras zegt: “Ga
maar spelen, jongens. Maar denk om het milieu.”
Geweldig, en confronterend ook.
Ellen Smal
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