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Van de bestuurstafel
Het is eindelijk lente. De vorst en het schaatsen zijn alweer
vergeten! De eerste Tjiftjaf hoorde ik op 26 maart in Flevoland
en pas op 28 maart in Ermelo. Dat is denk ik in ruim 50 jaar nog
nooit zo laat geweest.  Maar nu is voor mij toch echt de lente
begonnen. Nog maar weinig dagvlinders, hommels en bijen
werden in maart gezien. Maar als je dit leest is de lente goed op
gang en komt de zomer eraan. Ik hoop dat we ondanks de
slechte berichten over de bijen en andere insecten toch veel
moois zullen zien tijdens de excursies. En met bezoeken aan
natuurgebieden als de Wieden, Weeribben, de Hoge Veluwe en
de Leemputten bij Staverden, zal dat wel lukken. Het programma
voor de komende 4 maanden is weer gevarieerd en biedt naar
wij hopen voor elk wat wils.
Het bestuur is niet alleen met de natuur bezig maar uiteraard
ook met bestuurlijke zaken. Soms is het nodig om zaken bij te
stellen in verband met nieuwe ontwikkelingen.  Een voorbeeld
is de nieuwe privacy-wetgeving die mede door de komst van
internet is verscherpt. Dat betekent dat we zorgvuldiger moeten
omgaan met gegevens van leden. Dat moet natuurlijk tegen
woordig altijd, maar vooral als die gegevens ook op internet zijn
te achterhalen. De voor de leden meest zichtbare consequentie
die het bestuur daaraan verbindt, is dat namen en adressen van
nieuwe leden niet meer worden vermeld in ons ledenblad.
Omdat het Linnaeusklokje ook op de website wordt gepubli
ceerd, is het voor iedereen toegankelijk en valt het onder de
nieuwe privacy-regels.
Tijdens de jaarvergadering werd opgemerkt dat we nog steeds
bij ING een bankrekening hebben. Unaniem werd besloten
daarmee te stoppen. Het bestuur heeft besloten over te stappen
naar de ASN bank.
Omdat zich nog steeds geen secretaris heeft gemeld, heeft Ati
Vijge aangeboden voorlopig een aantal taken van de secretaris
op zich te nemen. Daar is het bestuur erg blij mee. Maar de va
cature voor een nieuwe secretaris blijft dus nog steeds. Wie
meldt zich voor de interessante en eervolle functie?
Voor mij is dit de laatste keer dat ik een stukje schrijf ‘Van de
Bestuurstafel’. Want zoals bekend is na ruim 6 jaar mijn lid
maatschap van het bestuur geëindigd tijdens de laatste leden
vergadering. Daarvan mag ik nog als laatste klusje het verslag
schrijven. Wel blijf ik activiteitencoördinator. Dus met alle
plannen of verzoeken voor excursies en lezingen kun je ook het
komende jaar bij mij terecht.
Dick Dooyewaard

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.
Adresgegevens van Het Pakhuis:
Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo
0341 760777

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 3-2018 graag voor 1 augustus 2018
mailen naar de redactie:
klokje@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.
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REDACTIE       
Redactieadres Nico de Jong klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 769052
Bezorging Ati Vijge secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 560901

Activiteitencoördinator Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538

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.

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: NL37 TRIO 0338 9474 42 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
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Voorplaat
Drie oudere wetten zijn met ingang van 1 januari 2017 samengevoegd tot de Wet Natuurbescherming. Daardoor zijn plotseling
bijna 90 soorten, waaronder veel orchideeën, niet meer wettelijk beschermd. Eén daarvan is Beenbreek Narthecium
ossifragum, een plant van venige heidegronden die wel in Nederland en Vlaanderen op de Rode Lijst prijkt.
Vroeger dacht men dat deze plant botbreuken bij schapen veroorzaakte, vermoedelijk doordat hij groeit op zure, kalkarme
bodem, waar schapen vaak te weinig kalk opnemen om een goed skelet op te bouwen. ‘Narthecium’ komt van het Griekse ‘n
arthex’, een plant met een holle stengel.
Deze opname is van Aad van den Bos tijdens de excursie naar De Leemputten op 17 juni 2017.
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Mannetje Bruine vuurvlinder, foto Betty Dekker

Vrouwtje Bruine vuurvlinder, foto Betty Dekker

Mannetje Bruine vuurvlinder onderzijde, foto Harm Werners

Jaar 90 91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17   
Aantal 2 4  0  3  11  20  12  12  9  9  9  2  75  27  5  1  2  6  1  4  15  14  4  41  25  6  2  4   

Project
soortbescherming
Tijdens het coördinatorenoverleg van 10 januari 2018 is inge
stemd met het idee om in plaats van de gebiedsgerichte inven
tarisatieprojecten een keer ervaring op te doen met soort- of
soortgroepgerichte inventarisaties door de al bestaande werk
groepen. Dat wil zeggen dat de werkgroepen die actief zijn met
een bepaalde soortgroep (amfibieen, planten, vogels, vlinders
etc.) zich verdiepen in één bijzondere soort of soortgroep. Uiter
aard worden al onze leden opgeroepen hier een bijdrage aan te
leveren. Dat kan door deelname aan een excursie, door het
verzamelen van losse waarnemingen of door raadpleging van de
eigen aantekeningen van voorgaande jaren. Twee bestaande
werkgroepen hebben al concreet invulling gegeven aan het bo
vengenoemde plan. Het betreft de vogelwerkgroep en de vlin
derwerkgroep. Onderstaand de plannen.
 
Op zoek naar de Bruine vuurvlinder
De Vlinderwerkgroep probeert een actueel beeld te krijgen van
het voorkomen van de Bruine vuurvlinder in de regio Noord-
west-Veluwe, globaal gezegd, het gebied tussen Nunspeet en
Nijkerk. Op de Rode Lijst wordt de vlinder als kwetsbaar aange
merkt. Het is een schaarse standvlinder van zandgronden met
kruidenrijke vegetaties, die in Nederland de noordgrens van zijn
areaal bereikt. Hij vliegt in twee generaties. De stand is landelijk
gezien fors achteruit gegaan, sinds 1992 een afname van maar
liefst 40%. In Oost-Nederland is de vlinder bijna geheel verdwe
nen. Op de Veluwe is de situatie relatief gunstig. In het Harder
wijkerbos wordt de stand bijgehouden in het kader van het
landelijk Meetnet dagvlinders. Op een locatie rond de voormali
ge vuilstortplaats volgen we al 27 jaar de dagvlinderstand. Uit
onderstaande tabel blijkt dat het aantal waarnemingen van de

Bruine vuurvlinder van jaar tot jaar aanzienlijke verschillen
vertoont. Van 0 in 1992 tot 75 in 2002. Na fraaie scores in 2013
en 2014 zakten de aantallen de laatste jaren weer in.
Bruine vuurvlinder monitorroute Galgenberg (bovenste kolom
jaartal, onderste kolom aantallen)
Het is bekend dat de soort in onze regio in meer gebieden
voorkomt. De bedoeling is dit jaar een zo compleet mogelijk
inzicht te krijgen van de vliegplaatsen. Daarom organiseren we
een tweetal excursies (zie het excursieprogramma). Daarnaast
stellen we het op prijs zoveel mogelijk individuele meldingen te
krijgen. Waarnemingen kunnen naar Betty Dekker, ecdek
ker@solcon.nl of Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl ge
stuurd worden, maar rechtstreeks via de datasite waarneming.
nl is ook prima. Omdat verwarring met de sterk gelijkende
Kleine vuurvlinder mogelijk is, graag een fotootje of goede be
schrijving toevoegen.
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Meer informatie over de Bruine vuurvlinder is te vinden in een
goede dagvlindergids, zoals de Nieuwe Veldgids Dagvlinders,
maar uiteraard ook op internet, bijvoorbeeld op de site van de
Vlinderstichting. Hierbij gaat een beschrijving met foto’s.
 
Kenmerken bruine vuurvlinder
De Bruine vuurvlinder valt onder de familie Lycaenidae, waar
onder naast de vuurvlinders ook de blauwtjes en kleine pages
vallen. Het zijn allemaal kleine vlindertjes die snel weg kunnen
vliegen bij verstoring, maar even zo snel weer terugkeren naar
het plekje waar ze bijvoorbeeld nectar zaten te drinken of waar
ze hun territorium hebben.
De Bruine vuurvlinder is doorgaans te vinden op schrale droge
of natte graslanden, op heideterreinen of op open plekken in het
bos. Qua grootte is de vlinder vergelijkbaar met de Kleine
vuurvlinder. Klein dus en vaak worden ze samen waargenomen
op eenzelfde soort terrein. Maar daar waar de Kleine vuurvlinder
regelmatig gezien wordt, is het voorkomen van de Bruine
vuurvlinder veel minder algemeen.De status is er dan ook eentje
in de categorie ‘kwetsbaar’. In ons land kan de vlinder aange
troffen worden in Gelderland en in Noordoost-Nederland.
De vlinder, die op het eerste gezicht best een beetje lijkt op de
Kleine vuurvlinder, is bij nadere beschouwing toch heel anders.
Zo zijn de mannetjes donkerbruin met zwarte stipjes aan de
bovenzijde. De vrouwtjes hebben eveneens zwarte stipjes aan de
bovenzijde, maar hebben oranjekleurige voorvleugels en een
oranjekleurige band langs de onderzijde van de achtervleugels.
De witte smalle zoomrand langs de vleugels van het mannetje
steekt helder af tegen de donkerbruine kleur van de Bruine
vuurvlinder. Het is dan ook een fotogenieke vlinder. De onder
kant van de Bruine vuurvlinder is zacht geelbruin, voorzien van
zwarte vlekjes, waarmee hij zich definitief onderscheidt van de
Kleine vuurvinder, die hier heel anders getekend is.
De vlinder vliegt in twee generaties vanaf half mei tot half juni
en opnieuw vanaf half juli tot eind augustus. De eitjes worden
afzonderlijk afgezet op zuringsoorten met een voorkeur voor
schapenzuring en veldzuring. De rups heeft de typische vorm
van de blauwtjesfamilie:  ovaalvormig en kan zowel groen als

Bruine vuurvlinders parend, foto Harm Werners

paars getint zijn. De rups van de tweede generatie overwintert
aan de voet van een zuringsoort en verpopt pas in het voorjaar
in de strooisellaag.
 
Vogels van het boerenland
Ook met de vogels van het boerenland, de zgn. akkervogels, gaat
het niet goed. Ook in onze eigen regio is dat goed te merken.
Maar hoe staat het nu werkelijk met de cijfers, waar ligt dit aan
en vooral, wat kunnen we hier zelf aan doen? Om daar duide
lijkheid over te krijgen, gaan we ons daarom richten op het
voorkomen van akkervogels (w.o. Veldleeuwerik) in het gebied
tussen Horst en Telgt, Cyriassische Veld en Groevenbeekse heide.
De leeuweriken (ook Boomleeuweriken) zijn inmiddels al
waargenomen op o.a. het Cyriassische Veld en de Groevenbeek
se heide. De vogelwerkgroep wil ook alle vogels op de akkers bij
het Pelserpad (klompenpad in de gemeente Ermelo) gaan opspo
ren en noteren. Een van onze KNNV-leden woont naast dit pad
en kan zelfs dagelijks het (weide)gebied goed overzien. De vogel
werkgroep heeft al een aantal datums gepland (zie het excursie
programma elders in dit Klokje). De parkeerplaats tegenover F.
C. Horst, (Buitenbrinkweg 70) is een mooie plek om te verzame
len. We kunnen daar dan ook afspraken maken voor evt. ande
re tijden, dagen of gebieden.
 
Reptielen en amfibieën
Op dit moment wordt nog nagedacht over een deelproject
rondom het voorkomen van reptielen en/of amfibieën. Hoe en
op welke manier was ten tijde van het samenstellen van het
Klokje nog niet duidelijk. In het geval hier meer duidelijkheid
over bestaat, zullen wij de leden van de KNNV via website, het
gastenboek en het maandbericht (reminder) informeren.
De werkgroep natuurgegevens rekent op een goede opkomst
tijdens de excursies, zodat we voldoende waarnemingen kunnen
doen om te zijner tijd leuke verslagen op te kunnen maken.
Uiteraard houden we u in dit Klokje en via onze website (gasten
boek) op de hoogte van deze onderzoeken, excursies en de resul
taten.

Nieuw boek over de Leemputten bij Staverden
Eind 2018 of begin 2019 zal het boek ‘De Leemputten bij Staver
den, parel van de Veluwe’ worden uitgegeven bij de KNNV uit
geverij. Het is geschreven door Harry Wouda uit Ermelo.
De Leemputten bevatten twee uiterst waardevolle ecosysteem-
complexen die het terrein tot een van de meest waardevolle
natuurgebieden van Gelderland maken. Door een combinatie
van kleiputten, vochtige en natte heide, vennen en veengeulen
heeft zich een bijzondere en zeldzame flora en fauna weten te
ontwikkelen. Vanwege de bijzondere en zeer kwetsbare flora en
fauna werd het Staatsnatuurmonument in de jaren zeventig van
de vorige eeuw afgesloten voor het publiek. Wel is het voor leden
van de KNNV elk jaar mogelijk dit terrein te bezoeken in excur
sieverband. Dit boek geeft  informatie over de natuurhistorie
van het terrein en over  de bijzondere flora en fauna. Het aantal
bladzijden bedraagt ruim 200 en de richtprijs is € 24,95.
Als je belangstelling hebt voor dit boek, wordt het op prijs gesteld
als je dit laat weten aan Harry Wouda, h.wouda5@chello.nl. Bij
het uitkomen van het boek krijg je daarover bericht.
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Verslagen

Zaterdag 2 september 2017
Herfstschroeforchis op Hompelvoet
Al jaren waren we het van plan, een excursie naar de Herfst
schroeforchis op Hompelvoet. Maar vorig jaar op 2 september
kwam het er eindelijk van en maakten we een door Staatsbos
beheer georganiseerde excursie naar Hompelvoet, dat niet vrij
toegankelijk is en bovendien alleen per boot bereikbaar. Floris
ten vanuit het hele land waren naar de werksteiger in de haven
van Bommenede op Schouwen-Duiveland gekomen om de
zeldzame flora op Hompelvoet in de Grevelingen te zien. De gids
was op tijd, maar de schipper was het vergeten en kwam te laat.
Maar dat gaf niet, want zo konden we alvast een beetje met elkaar
kennismaken en sommige floristen kenden we al van de KNN
V-kampeervakanties. De tocht over het water duurde ongeveer
een half uur en hierbij waren ook zeehonden te zien.
Eenmaal op het eiland was de bijzondere flora meteen al zicht
baar. Het eiland bestaat tegenwoordig voor de helft uit schrale
graslanden, waarin zeldzame soorten als Parnassia, Geelhartje,
Slanke Gentiaan, Maanvaren en bijzondere orchideeën als Har
lekijn, Groenknolorchis en Herfstschroeforchis prachtige vege
taties vormen. Deze zijn ontstaan na de afsluiting van de Greve
lingen. Hompelvoet was altijd al een getijdeplaat, maar veran
derde in een eiland waar de condities voor deze bijzondere
plantengroei optimaal zijn. 50 jaar geleden liepen de eilanden
in de Grevelingen met vloed onder water en vielen bij eb droog.
Vogels konden er toen hun hart ophalen aan de vele kokkels en
pieren. Met de aanleg van de Grevelingendam (1965) en de
Brouwersdam (1971) is dit veranderd en ontwikkelde zich het
landschap van nu.  Door jarenlange regenval op de platen is
onder de eilanden in de Grevelingen een zoetwaterbel ontstaan
van ongeveer 20 meter. De zandgrond, schrale bodem, kalkrijk
dom, verloop van het grondwater en de ligging in een zoutwa
termeer maken het eiland Hompelvoet tot een paradijs voor de
Herfstschroeforchis.
De Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis is een zeer zeldzame
orchidee in Nederland en België. Boven een grijsgroen rozet van
vier tot vijf ongesteelde, eironde blaadjes van ongeveer 3 cm met
een spitse punt, groeien aan een onvertakte stengel van 10-15
cm hoogte witte bloemen van ongeveer een halve cm, vrij klein
dus. De bloemen hebben een groene vlek op de onderlip en staan
in een rij die meestal als een schroefdraad om de stengel heen
draait. Onder de grond zijn knollen die pas na acht jaar boven
grondse delen maken en daarna pas weer na drie jaar gaan
bloeien. Bloeirijpe planten vormen eind augustus een bladrozet
dat overwintert en uiterlijk in juli afsterft. Daarna groeit er uit
het hart van de afgestorven bladrozet een bloeistengel, waar
naast tijdens de bloei een of twee nieuwe rozetten uit de grond
komen. De bestuiving vindt plaats door bijen en hommels. De
Herfstschroeforchis komt in Europa en ook wel in Noord-Afrika
en Azië voor. In Nederland staat de plant op de rode lijst als zeer
sterk afgenomen, met vindplaatsen op Goeree, de Bemelerberg

in Zuid-Limburg en Hompelvoet. In Vlaanderen is de plant uit
gestorven en in Wallonië komt hij alleen nog op de St. Pietersberg
voor.
Op Hompelvoet komt de Herfstschroeforchis in onbeschrijflijke
aantallen voor. Waarschijnlijk vanuit zaad, dat vanuit de nabu
rige populatie in de Westduinen op Goeree is aangespoeld, heeft
de plant zich massaal uitgebreid. De eerste Herfstschroeforchis
werd gevonden in 2004. Na goed zoeken werden toen 350
exemplaren gevonden. In 2010 werden er al 10.000 exemplaren
geteld en in 2016 groeiden er wel 53.000. Dit maakt de groei
plaats op Hompelvoet tot de grootste ter wereld. De verwachting
is dat de aantallen in de toekomst nog verder zullen stijgen.
Aanvankelijk werd er geteld door gebruik te maken van zakjes
met 100 kokkelschelpen. Bij elke herfstschroeforchis werd een
kokkelschelp gelegd, zodat je niet dubbel kon tellen en het tellen
gemakkelijk voortgezet kon worden. Toen 170 zakjes van 100
schelpen niet meer genoeg bleken te zijn, is men globaler gaan
tellen.
Mede door het goede beheer van Staatsbosbeheer, dat door
middel van extensieve begrazing en een uitgekiend maai- en
hooibeheer het gebied onderhoudt, is deze prachtige vegetatie
ontstaan. Iets waar wij en zij best trots op mogen zijn. Voorko
men moet worden dat het gebied verruigt. De mate van begra
zing wordt hiervoor nauwkeurig in de gaten gehouden. Een
andere bedreiging wordt gevormd door de plannen om in de
Grevelingen weer wat eb en vloed toe te laten. Dit kan voor vele
organismen goed zijn, maar het kan ook het gunstige milieu
voor de Herfstschroeforchis verstoren. Een gebied dat uit balans
wordt gebracht, heeft vele jaren nodig om weer een nieuw
evenwicht te vinden.
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foto Jan de Roo

Ook in 2018 zijn er weer mogelijkheden om Hompelvoet te be
zoeken. Raadpleeg hiervoor de site van Staatsbosbeheer, waarop
direct geboekt kan worden. De data die ik las zijn zaterdag 18
en 25 augustus en 1 september. De kosten bedragen € 15,00 per
persoon. Wij waren er vorig jaar op 2 september, wat voor de
Herfstschroeforchis toen aan de late kant was. Er waren toen
bijna geen volop bloeiende exemplaren meer te vinden. Maar de
beleving en de kennis van de deelnemers en de overige zeldzame
plantengroei maakten heel veel goed.
Anne-Marie Fondse
 
Zaterdag 10 maart 2018
Koninklijke onderscheiding voor Annemarie Kooistra-Vroegop
Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Na
tuurhistorische Vereniging, kortweg KNNV, afdeling Noordwes
t-Veluwe op zaterdag 10 maart vond er een wel heel bijzondere
gebeurtenis plaats. De zaal van het Verenigingsgebouw de
Steenenkamer aan de Waterweg te Putten zat vol met KNNV-
leden toen onverwacht de burgemeester van Ermelo, de heer A.
A.J. Baars, de zaal binnenkwam. Hij kwam langs om aan de
75-jarige Ermelose Annemarie Kooistra-Vroegop, lid van de
KNNV, een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.
 
Verdienste
Annemarie Kooistra kreeg deze onderscheiding uitgereikt van
wege haar verdiensten als vrijwilliger. Zo is zij bijvoorbeeld al
25 jaar actief als vrijwilliger voor meerdere natuurorganisaties.
Annemarie draagt daarbij haar liefde voor de natuur en de wens
om deze te beschermen met veel passie uit. Zij doet dat vaak
voor volwassenen vanuit haar rol bij de KNNV, maar ook bij veel
jeugdigen vindt ze een aandachtig gehoor. Bij kinderen roepen
al haar ‘geheimen’ van de natuur verwondering én belangstel
ling voor de natuur op. Annemarie creëerde zo door de jaren
heen een hele generatie met nieuwe natuurbeschermers. Zij
deed en doet dit nog steeds geheel belangeloos en met enorm
veel inzet.
Ook professionele organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuur
monumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, de gemeente
Ermelo en vele andere stichtingen en verenigingen konden de
afgelopen jaren rekenen op de tomeloze inzet van Annemarie.
Dankzij haar nauwgezette inventarisatiewerk kunnen deze or
ganisaties bij het beheer van hun gebieden beter rekening
houden met de daar aanwezige vaak zeldzame en beschermde
dieren- en plantensoorten.
 
Sociaal en betrokken
Naast haar liefde voor de natuur vallen bij Annemarie ook an
dere, meer persoonlijke kenmerken in positieve zin op. Zo is
Annemarie een warme persoonlijkheid, geduldig, bescheiden en
trouw. Bovendien is zij erg betrokken bij haar medemens. Dat
laatste komt bijvoorbeeld weer tot uitdrukking in het gastou
derschap voor een van de bewoners van een Ermelose instelling
voor mensen met een verstandelijke beperking.

Annemarie was blij verrast met dit onverwachte bezoek en de
eer die haar te beurt viel. Haar man, kinderen en kleinkinderen

waren aanwezig om te zien hoe Annemarie in het zonnetje werd
gezet.
Uiteraard voelden ook de KNNV-ers zich trots met Annemarie
als lid van de vereniging. De voorzitter sprak de wens uit nog
lang van haar kennis en kunde te mogen genieten.
Na de officiële uitreiking werd Annemarie in de bloemetjes gezet
door vertegenwoordigers van de verschillende organisaties waar
ze zich al zo lang voor had ingezet.

Artikelen Natura digitaal
Vorig jaar zijn de artikelen uit de jaargangen Natura van 2004
tot en met 2016 digitaal beschikbaar gemaakt. Ze zijn terug te
vinden op de website van natuurtijdschriften.nl.
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In memoriam Gert Hendriksen
Helaas is Gert Hendriksen 10 december 2017 overleden.
Gert was een zeer betrokken en actief lid van de fotowerkgroep
‘Camera Natura’. Hij was ondanks zijn slopende ziekte vaak op
de werkavonden en ook bij het buiten fotograferen was Gert er
zoveel mogelijk bij. Diep respect voor zijn doorzettingsvermo
gen. We verliezen in hem een trouw lid en een goede vriend.
Onze deelneming gaat uit naar zijn partner Joke.
Steef Klaassen

In memoriam John Smal
Op de jaarvergadering van maart 2017 heeft John het penning
meesterschap van onze vereniging neergelegd. Hij was dat al 11
jaar, maar voelde zich om gezondheidsredenen niet meer in staat
om het nog een jaar te doen.
We hebben hem toen bedankt voor zijn jarenlange inzet als
penningmeester, organisator van de hemelvaartkampen en als
filmmaker. Hij was altijd vrolijk, bracht veel humor in het be
stuur, bedacht graag iets nieuws en stond altijd klaar als er iets
moest gebeuren.
Met zijn gezondheid ging het in de loop van 2017 steeds slechter
en in januari is hij overleden. 
We missen zijn inbreng in het bestuur nog steeds. We wensen
de familie veel sterkte.
Namens het bestuur,
Volkert Bakker

Biologische diversiteit
Chris Thomas, Brits bioloog, zegt dat gebleken is dat op tal van
plaatsen de moderne mens de biologische diversiteit vergroot in
plaats van bedreigt. Alleen al in de afgelopen driehonderd jaar
zijn er in Groot-Britannië meer nieuwe kruisingen van planten
soorten ontstaan dan in heel Europa zijn uitgestorven. Omdat
in de meeste regio’s in de wereld de diversiteit van planten
omhoog gaat, wordt de toon gezet voor lange termijn groei van
algehele biodiversiteit.
Als het op aarde warmer wordt, zal de biodiversiteit naar alle
waarschijnlijkheid in de meeste gebieden toenemen, behalve op

enkele plekken waar het droger zal worden. We leven in een
voortdurend veranderend systeem van leven en dood. Het is
belangrijk dat we inzien dat het een ijdele hoop is om de wereld
te behouden zoals ze is. Soorten komen en gaan. De doodgewo
ne huismus bijvoorbeeld vond je alleen op de steppe in Centraal-
Azië; nu kom je de mus op elk continent tegen.
Dit zijn wat citaten uit een artikel in Trouw. Wat mij betreft, is
het wel een bijzondere kijk op onze toekomst. Een beetje tegen
gif voor het doemdenken dat vaak opduikt als je over de opwar
ming van de aarde praat. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat
er geen probleem is, of dat we niet moeten werken aan duurza

me oplossingen.
Ellen Smal
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Werkgroepen
Fotografiewerkgroep Camera Natura
Afgelopen februari is de werkgroep naar Fortmond aan de IJssel
geweest. De oude steenfabriek en de uitkijktoren in het natuur
gebied de Duursche Waarden, zijn al van veraf te zien.
De waterstand van de IJssel is hoog en het terrein rond de
steenfabriek is drassig.
Op het veld lopen Schotse Hooglanders en IJslandse pony’s. Het
is wat nevelig en de zon laat zich af en toe zien. Wij komen hier
om te fotograferen en wel met de opdracht om dit in zwart-wit
te doen. Het resultaat  hiervan (+ meer zwart-wit) kunt u zien in
ons fotoboek op de website.
In de maanden mei en juni gaan we een aantal foto’s exposeren
in het bezoekerscentrum bij kasteel Staverden. Het bezoekers
centrum is dan geopend van 10 tot 17 uur Het zijn mooie
maanden en we hopen dan ook dat veel bezoekers het centrum
zullen bezoeken.
In juli en augustus zijn er geen geplande activiteiten. In septem
ber starten we weer met ons programma. En voor de liefhebber
veel fotoplezier gewenst deze zomer.

Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep
Zoals gebruikelijk brengen we u in deze bijdrage weer op de 
hoogte van de natuurbeschermingsontwikkelingen in de afge

lopen periode in onze omgeving. Voor wat betreft
de volgende onderwerpen uit eerdere
bladen van onze verenigingen waren

er geen ontwikkelingen: nestvoorzieningen voor
zwaluwen in het Waterfront Harderwijk, ontwerp-beheerplan
Natura 2000-gebied IJsselmeer voor wat betreft onderdeel Velu
werandmeren, het ontwerp-beheerplan Natura 2000-gebied
Veluwe, havenhoofd strekdam Strandeiland Harderwijk, voor
ontwerpbestemmingsplan Bouw en Infrapark Harderwijk, ka
belbaan Veluwemeer Dronten-Nunspeet en zienswijze ontwer
p-peilbesluit IJsselmeergebied, waaronder Veluwerandmeren.
 
Veluwerandmeren
Windmolens bedrijfsterreinen Lorentz Harderwijk
Op de op 1 juli 2017 ingediende zienswijze betreffende de
voorgenomen plaatsing van windturbines langs het Velu
werandmeer is van de gemeente Harderwijk nog steeds geen

inhoudelijke reactie ontvangen. Wel werd een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan een in te stellen klankbord
groep. De NBW heeft daarvan afgezien omdat in die groep niet
de plaatsing van windturbines als zodanig, maar slechts de plaats
van windturbines ter discussie zal staan. Wij wachten de reactie
van de gemeente Harderwijk op onze zienswijze af, waarin onder
andere is gevraagd waarom voorbijgegaan is aan “De nationale
windmolenrisicokaart voor vogels” van Vogelbescherming Ne
derland/SOVON.
 
DroomPark Bad Hoophuizen
Het is alweer enige tijd geleden dat we over de situatie Droom
Park Bad Hoophuizen hebben bericht. Inmiddels is de parkeer
voorziening op het voormalig sportveld van Bad Hoophuizen
gerealiseerd zodat het parkeren op het weiland tot het verleden
behoort. Tijdens een bespreking op 19 december 2017 met de
groene organisaties is aangegeven dat van de voorgenomen
verlenging van de strekdammen in het Natura2000-gebied Ve
luwerandmeren na een eerdere verwijdering uit het Masterplan
definitief wordt afgezien. Verder is ons toegezegd dat in verband
met regelmatig geconstateerde overtredingen van het kitesurf
verbod in de omgeving van Hoophuizen het nu onvoldoende
zichtbare verbod langs de kustzone zal worden verduidelijkt.
Tenslotte is toegezegd dat van de zijde van DroomPark de ge
meente Nunspeet zal worden benaderd over het toenemend
gebruik door motorvoertuigen van de Munnekesteeg met het
voorstel de voormalige landbouwsluis opnieuw aan te brengen,
dan wel als alternatief de Munnekesteeg als officieel fietspad aan
te wijzen met een officiële ontheffingsmogelijkheid. Immers de
huidige aanwezige geslotenverklaring wordt bij herhaling
overtreden. Hetzelfde geldt voor het verbod om het bruggetje
over de Hierdense Beek in de Munnekesteeg te berijden met
motorvoertuigen omdat de gemeente Harderwijk het bruggetje
wegens instortingsgevaar vanaf half juni 2017 onbegaanbaar
heeft verklaard voor gemotoriseerd verkeer, inclusief bestem
mingsverkeer. Niet alleen de geslotenverklaring maar ook het
verbod het bruggetje te berijden wordt met “voeten” getreden.
Vernieuwing van het bruggetje heeft tot op dit moment van
schrijven nog niet plaatsgevonden. Het ligt wat ons betreft voor
de hand dat dringend maatregelen worden genomen om herha
ling in de toekomst te voorkomen. Zeker ook omdat als gevolg
van de herontwikkeling van voormalig Bad Hoophuizen de
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verkeersintensiteit voor de omgeving naar verwachting maar
liefst met 32% (399 motorvoertuigbewegingen per etmaal) zal
toenemen. Wij verwachten dat daarmee eveneens het gebruik
van de kortere verboden sluiproute Munnekesteeg naar Harder
wijk zal toenemen. Zo werden tijdens de herfstvakantie 2017
maar liefst vier auto’s tegelijk waargenomen die eveneens ge
bruik maakten van het bruggetje Munnekesteeg.
 
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Strand Horst
Mede naar aanleiding van de op 16 oktober 2017 ingediende
zienswijze waarin werd aangedrongen op het alsnog uitvoeren
van een geactualiseerde Passende Beoordeling, ontvingen wij in
januari een reactie van de gemeente Ermelo. Hierin werd gesteld
dat naar aanleiding van de ingediende zienswijzen die betrek
king hebben op de Natuurbeschermingswet een milieueffectrap
portage (M.E.R.) zal worden opgesteld. Als gevolg hiervan wordt
het ontwerpbestemmingsplan voorlopig niet vastgesteld, maar
zal een aangepast ontwerp naar alle waarschijnlijkheid in de
periode juni-september 2018 opnieuw ter inzage gelegd worden.
 
Windpark Zeewolde
In januari werd een zienswijze ingediend met betrekking tot de
ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet ten behoeve van
het te ontwikkelen Windpark Zeewolde. Het park met 91 grote
re en modernere in rijen geplaatste windmolens zal de huidige
kris kras staande 220 windmolens in Zuidelijk Flevoland vervan
gen.
Verheugend is dat in het ontwerp aandacht is geschonken aan
een aantal natuuraspecten, waaronder het aspect van vogel
slachtoffers. Daarnaast is de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland van mening dat het wenselijk is de windmolens stil
te zetten wanneer er sprake is van (potentieel) goede vogeltrek.
Wij zien dit als een belangrijke en bindende voorwaarde, mits
het begrip “potentiële vogeltrek” te zijner tijd ondubbelzinnig
wordt gespecificeerd. Dit is natuurlijk in het bijzonder van groot
belang voor de kustzone van de betreffende Veluwerandmeren.
Toch kunnen wij ons niet vinden in een aantal conclusies
waarop de ontwerpbeschikking is gebaseerd. In het kort hebben
onze bezwaren onder andere betrekking op het onjuist of onvol
doende beoordelen van gegevens betreffende de kans van het
optreden van significant negatieve effecten voor vogels en het
ontbreken van een beoordeling van de totale effecten van de

aanwezigheid van het windpark voor vogels. Daarnaast zijn er
naar onze mening voldoende alternatieven voor energieopwek
king beschikbaar. De verschillende mogelijkheden zijn echter
niet vergeleken voor wat betreft de effecten hiervan op natuur
en landschap.
 
Veluwe
Uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk
In januari werden we door Adviesbureau Van Bommel Fauna
werk in kennis gesteld dat Van der Valk Hotel Harderwijk een
Passende Beoordeling heeft laten uitvoeren om het hotel in het
Natura 2000-gebied Veluwe alsnog uit te kunnen breiden. Deze
PB is naar de provincie Gelderland gestuurd met het verzoek een
nieuwe ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet op te
stellen en ter visie te leggen.
De Natuurbeschermingswerkgroep heeft na gebruikmaking van
de inspraakmogelijkheid in de Commissie Ruimte met succes
weten te voorkomen dat de gemeenteraad van Harderwijk al
voor het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning in het
kader van de Wet Natuurbescherming toestemming zou geven
om de benodigde gemeentelijke bosgrond aan Van der Valk te
verkopen. De verkoop heeft nu plaatsgevonden onder de op
schortende (uitstellende) voorwaarden van het verkrijgen van
de juiste vergunningen met daarbij tevens de beschikbaarheid
van een noodzakelijk compensatieplan.
 
Overige zaken
Compensatie bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom
Het overleg met de gemeente Harderwijk over de dassen in
Drielanden bevindt zich nog steeds in een impasse. Als gevolg
van het op 8 november 2017 ingediende bezwaarschrift zijn de
dassentunnels onder de Groene Zoomweg in december 2017
weer geopend. De dassen kunnen nu weer veilig vanuit de burcht
aan de Ermelose kant van de weg hun foerageergebied in Drie
landen aan de Harderwijker kant bereiken. Daarnaast zijn de
rasters langs de Groene Zoomweg hersteld zodat voorkomen kan
worden dat de in het gebied aanwezige dassen hier verkeers
slachtoffer worden.
Al sedert 2012 staat de realisatie van snelheidsremmende
maatregelen (30 kilometerzone) voor het verkeer op de Zeeweg
bij de burchtlocatie ter discussie. In november 2017 werd de
gemeente ontheven van deze aanvankelijk opgelegde verplich
ting. In eerdergenoemd bezwaarschrift werd dit onderwerp
opnieuw aan de orde gesteld. Op onze herhaalde vraag om een
beslissing werd door de provincie Gelderland medegedeeld dat
op het bezwaarschrift nog geen besluit is genomen.
 
Windmolenpark Hattemerbroek
In januari werd eveneens een zienswijze ingediend met betrek
king tot het ontwerp van de ontheffing soortenbescherming
Natuurbeschermingswet Windmolenpark Hattemerbroek.
Evenals in de eerdergenoemde ontwerpbeschikking Windpark
Zeewolde is in dit ontwerp eveneens aandacht geschonken aan
een aantal natuuraspecten, waaronder het vogelslachtofferas
pect.
De ontwerpontheffing gaf onder andere aanleiding aandacht te
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vragen voor de beoordeling van negatieve effecten op natuur
waarden van windmolens in relatie tot de effecten van andere
opwekkingsvormen van duurzame energie. Daarnaast hebben
wij ons in de zienswijze afgevraagd waarom het aantal ingeschat
te aanvaringslachtoffers onder vogels van dit lokale project is
afgezet tegen de landelijke vogelpopulatie zonder daarbij ook de
effecten van vergelijkbare windmolenprojecten landelijk samen
te voegen.
 
Reclameborden buitengebied Nunspeet
Na de melding bij de gemeente Nunspeet van 13 november 2017
van de aanwezigheid van een drietal reclameborden in het open
weidelandschap waren medio december twee reclameborden op
een reeds verzonden aanschrijving van de gemeente verwijderd.
Voor het derde reclamebord werd medegedeeld dat hiervoor een
handhavingsprocedure zou worden opgestart. Op 6 februari
werd geconstateerd dat dit bord nog steeds aanwezig was. De
gemeente Nunspeet is, mede in verband met de precedentwer
king, schriftelijk gevraagd te berichten in welk stadium de
procedure handhaving zich ten aanzien van deze reclame-uiting
bevindt.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer

Excursies en
avonden

Zaterdag 5 mei 2018
Akkervogels waarnemen
Vertrek: 7.30 uur, parkeerplaats tegenover terrein van F.C.
Horst, Buitenbrinkweg 70, Ermelo
We zullen gaan waarnemen welke akkervogels nog voorkomen
in de agrarische gebieden tussen Horst en Telgt. Het aantal
broedvogels in akkerbouwgebieden is in de twintigste eeuw
enorm afgenomen. Om dit in onze omgeving na te gaan lopen
we een deel van het Pelserpad. Dit zogenaamde klompenpad is
bij regenachtig weer nogal nat. Goede bergschoenen of laarzen
zijn dan nodig. We lopen een deel van het Pelserpad, tot hooguit
13.00 uur. We zullen dan bijzonder letten op het al dan niet
voorkomen van veldleeuweriken in dit gebied. Een uitgebreider
beschrijving van deze excursie staat elders in dit Klokje. Bij storm
of regen gaat deze excursie niet door.
Informatie: Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Zondag 6 mei 2018
Dagexcursie naar de Hoge Veluwe
Een tocht door het Nationaal Park De Hoge Veluwe, groot 5.400
ha, deels per witte fiets en deels lopend, onder begeleiding van
Jaap Norg, natuurgids op de Hoge Veluwe.
Hij zal ons rondleiden en vertellen over de verschillende land
schappen en de dieren die er voorkomen. Een unieke kans en de
toegang is gratis, omdat Jaap Norg vrijwilliger is van het Natio
naal Park Hoge Veluwe en ons hiervoor kan uitnodigen. Na de
excursie om ongeveer 15.00 uur kunnen het Kröller-Müller
museum en zijn unieke Beeldentuin worden bezocht. 
Vertrek: 9.15 uur Ermelo en Harderwijk. Start: 10.00 uur bij de
ingang Hoenderloo.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 3 mei bij
Dick Dooyewaard, 0341 254538 dick.dooyewaard@gmail.com.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Bij aanmelding
graag doorgeven of je ook mee wilt fietsen of alleen lopen.
Na aanmelding ontvang je uitgebreide informatie over het
dagprogramma.
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Zaterdag 12 mei 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen
Thema ‘de mooiste vleugels’. We gaan naar het natuurgebied
bij ‘Doosje’ in de buurt van Meppel.
Ermelo: 8.15 uur, Harderwijk 8.30 uur
Wanneer het weer meezit, gaan we voor zonsopgang op stap om
in de ‘blauwe uurtjes’ te fotograferen. Als het doorgaat, wordt
dit in het gastenboek vermeld.
Inlichtingen bij Ria Thijs 06 27170437 ria.thijs@planet.nl of Steef
Klaassen 0341 414827 steef@solcon.nl.

Lentevuurspin, foto Harm Werners

 
Zaterdag 19 mei 2018
Op zoek naar de Lentevuurspin in het Kootwijksche Veld
Vertrek: 9.00 uur Harderwijk, 9.15 uur Ermelo
Opgave voor zaterdag 19 mei bij Harm Werners, harmwer
ners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@sol
con.nl, 0341 706030
Deze excursie staat vooral in het teken van de Lentevuurspin
Eresus sandaliatus. We beproeven ons geluk in de omgeving van
Stroe. De zeldzame vuurspin laat zich alleen in het voorjaar
bovengronds zien. De fel rood (met zwarte stippen) gekleurde
mannetjes zijn in die periode op zoek naar vrouwtjes.
Naast spinnen zullen vlinders en andere insecten beslist niet aan
onze aandacht ontglippen. Het excursieterrein bestaat voorna
melijk uit een schraal heidebiotoop. Het startpunt ligt op een
klein parkeerterreintje. Te bereiken vanaf Stroe aan het eind van
de parallel aan de spoorbaan gelegen Houtbeekweg. Onder het
viaduct van N 310 door en een haakse bocht naar rechts. De
excursie zal ongeveer drie uur in beslag nemen en worden be
geleid door Hans Preusterink, Betty Dekker en Harm Werners.

Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.
 
Maandag 21 mei (2e pinksterdag) 2018
Akkervogels waarnemen
Vertrek: 7.30 uur. Zie 5 mei 2018.
Informatie: Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Dinsdagavond 22 mei 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
De Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk (navigatie Lage Wei 2
Harderwijk) 20.00-22.00 uur

Dit is de laatste vaste bijeenkomst voor de zomervakantie. We
gaan aandacht besteden aan landschapsfotografie.
Inlichtingen bij Ria Thijs, ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of
Steef Klaassen, steef@solcon.nl 0341 414827
 
Zaterdag 26 mei 2018
Moerasvogelexcursie door De Wieden i.s.m.Vogelbeschermingswacht
Noord Veluwe
Vertrek: Ermelo 07.30 uur, Harderwijk 07.45 uur, Nunspeet
08.00 uur carpoolplaats aan de A28 bij de Eperweg
Geïnspireerd door de boeiende en enthousiasmerende lezing van
beheerder Ronald Messemaker, afgelopen november, gaan we
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nu zelf dit bijzondere gebied verkennen. Tijdens deze excursie
zullen we letterlijk en figuurlijk verschillende kanten van het
gebied te zien krijgen. In de ochtend zullen we een mooie
wandeling maken in de veenweiden nabij Wanneperveen. Dit
voert ons door bloemrijke en kruidenrijke graslanden en door
riet- en ruigtevegetaties, met elk hun eigen vogel-, vlinder- en
plantensoorten. Rond de middag bezoeken we de oevers van de
open plassen, waarbij we ook het bezoekerscentrum van Natuur
monumenten bij Sint Jansklooster zullen bezoeken. Diverse riet-
en moerasvogelsoorten zijn in de nabijheid van het bezoekers
centrum en een daar aangelegd vlonderpad te zien. In de middag
willen we onder andere een bezoek brengen aan een gedeelte
van het gebied waar we zicht hebben op broedende Purperrei
gers. Daarnaast zullen er in deze tijd van het voorjaar vele an
dere vogelsoorten te zien en te horen zijn. Voor deze excursie is
het aan te raden om laarzen mee te nemen.
Je kunt je tot uiterlijk 23 mei aanmelden bij Hans Fondse, jm
fondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Zondag 27 mei 2018
Dagvlinderexcursie de Strokel
Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk 
We proberen in het kader van het soortgerichte inventarisatie
project (zie elders in dit Linnaeusklokje) in ons werkgebied het
voorkomen van de Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus in beeld
te brengen. Het is ons bekend, dat de soort vanouds voorkomt
in deze contreien en zijn benieuwd naar de actuele stand van
zaken. Uiteraard gaat de aandacht ook uit naar andere vlinders
die op ons pad komen.
Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie uur duren. De
begeleiding is in handen van Betty Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.
 
Woensdag 30 mei 2018
Excursie naar het Renkumse beekdal
Vertrek: Harderwijk 08.45 uur, Ermelo 09.00 uur.
We gaan naar een schitterend stukje natuur nabij Renkum.
Nadat de industrie er jarenlang het beeld had bepaald, werd het
bedrijventerrein begin deze eeuw weer omgetoverd tot een na
tuurlijk beekdal, met hoogteverschillen, beken en natte graslan
den. In 2013 werd die omvorming afgerond. Het is een belang
rijke schakel geworden in een van de grote ecologische verbin
dingszones die de hoge, droge Veluwe verbindt met de lage, natte
en voedselrijke uiterwaarden van de Rijn.
Een gids van de afdeling Wageningen zal ons begeleiden. Neem
je lunch mee, want we zijn pas rond 16.00 uur weer terug.
Er kunnen maximaal 15 personen mee, dus meld je snel aan bij
Volkert Bakker, voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl of 0341
424293.

Zaterdag 2 juni 2018
Leeuweriken zoeken
Cyriassische Veld en Ermelose Heide
Vertrek: Parkeerplaats hoek N302 (weg van Apeldoorn naar
Harderwijk) en Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg (bij het reptielentun

neltje onder de Sandbergweg) om 7.00 uur. Dit duurt tot 12.00
uur.
Het Cyriassische veld is langs de boomgrens beroemd om de
Boomleeuweriken en op de heide om de Veldleeuweriken.
Informatie: Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Zaterdag 9 juni 2018
Gewestelijke excursie naar landgoed Tongeren (gemeente Epe)
Vertrek: Ermelo 9.15 uur, Harderwijk 9.30 uur. Start 10.00 uur.
Als afsluiting van de gewestelijke samenwerking IJsselstreek
organiseert de KNNV afdeling Epe-Heerde een excursie in Ton
geren. Lengte wandeling circa 5,5 tot 6,5 km, afhankelijk van
tijd, wensen, weer e.d. Startlocatie: De onverharde parkeerplaats
aan het begin van het Van Manenspad, dat begint op de hoek
van de Le Chevalierlaan en de Molenweg te Epe. (GPS 52°20'52.7
"N 5°55'05.5"E). Excursieleiders: leden afdeling Epe-Heerde van
het KNNV. We lopen over goed begaanbare wandelpaden en een
klein stukje over/langs een verharde weg. Laarzen zijn niet nodig.
Eten en drinken: zelf meenemen. Afhankelijk van het weer
lassen we een korte pauze in. De wandeling zal duren tot ca.13.00
uur.
Tongeren ligt op de oostflank van het Veluwemassief. Een groot
deel van het gebied behoort tot het particuliere landgoed Ton
geren, met een omvang van ruim 500 hectare. Bos- en landbouw,
natuur- en landschapsbeheer en recreatie vormen hier een
unieke combinatie. Duurzaamheid in brede zin staat hoog in het
vaandel. We wandelen dan ook door een uniek landschap, met
droge en natte delen, extensieve landbouwgronden, oude bos-
en houtwallen, productie- en meer natuurlijke bossen, karakte
ristieke boerderijen e.d.; kortom een uniek gebied voor een ex
cursie. Tijdens de excursie besteden we aandacht aan onder
andere (cultuur)historie en ontwikkelingen van het landgoed ,
natuur(ontwikkeling), hydrologie, beken en sprengen en natuur
lijk flora en fauna van het gebied.
Aanmelden voor 1 juni bij Dick Dooyewaard, 0341 254538 dick.
dooyewaard@gmail.com.
 
Zaterdag 9 juni 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen
Landschapsfotografie in de ‘gouden uurtjes’
Harderwijk 18.45 uur, parkeerplaats Nulde 19.00 uur
Binnen de landschapsfotografie kan iedereen aandacht besteden
aan de eigen voorkeuren. Het licht verandert snel en een goede
voorbereiding/plan is dan wel heel plezierig. Neem in ieder geval
een statief mee.
Inlichtingen bij Ria Thijs 06 27170437 ria.thijs@planet.nl 06
27170437 of Steef Klaassen 0341 414827 steef@solcon.nl.
 
Vrijdag 22 juni 2018
Nationale Nachtvlindernacht
Start inventarisatie: 22.30 uur; verzamelpunt: natuurtuin aan
de Zandkampweg in Ermelo nabij kampeerboerderij De Zand
kamp (nummer 21). Zijweg van de Arendlaan aan de rand van
Ermelo-West.
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Nationale Nachtvlinder
nacht. In heel Nederland worden dit weekend de nachtvlinders
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geïnventariseerd om zo een goed beeld te krijgen van de ver
spreiding en het voorkomen van de soorten in de verschillende
natuurgebieden of juist aan de rand van stedelijke bebouwing.
Deze keer hebben we als locatie de nieuwe natuurtuin ‘De
Zandkamp’ aan de westkant van Ermelo gekozen.
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.
Nachtvlinderexpert Martin Scheper staat ons met zijn kennis en
expertise bij en zorgt voor de nodige apparatuur, waarvoor we
hem bij dezen alvast heel hartelijk bedanken. De coördinatie is
in handen van Harm Werners. De inventarisatie zal naar ver
wachting tot 01.00 uur duren, maar het staat belangstellenden
vrij om te komen en te gaan wanneer men wil. Hou voor de
weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten. Inlichtingen
bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.
 
Woensdag 27 juni 2018
Excursie Korte Broek (Vaassen)
Vertrek: Ermelo 13.20 uur, Harderwijk 13.30 uur. Start 14.00 uur
Deze wandelexcursie in Korte Broek bij Vaassen onder leiding
van Lucie Wessel en Menno Boomsluiter, biedt van alles. Het
accent van deze excursie zal liggen op planten, maar ook vlin
ders, libellen en andere (moeras)beestjes zullen te zien zijn. In
Korte Broek (45 ha) wisselen natte en droge delen elkaar af, langs
de beek liggen grasland en bosjes. In het gebied ontspringt de
Egelbeek. Er komt een aantal zeldzame plantensoorten voor,
zoals Rietorchis, Moeraskartelblad, Beekstaartjesmos en ver

foto Dick Dooyewaard

schillende Zeggesoorten. Er komen ook veel vogels, libellen en
amfibieën voor. Het is een nat gebied, dus het is raadzaam
laarzen mee te nemen. Aanmelden: uiterlijk 25 juni bij Dick
Dooyewaard, 0341 254538 dick.dooyewaard@gmail.com.

Woensdag 4 juli 2018
Bezoek aan wilde-plantentuin in Huinen gem. Putten
Vertrek: Ermelo 19.00 uur, leden uit Harderwijk zonder eigen
vervoer kunnen op verzoek opgehaald worden.
Deze avond gaan we op bezoek bij KNNV-lid Nico van de Kraats.
Nico heeft gedurende vele jaren een geweldige tuin laten ont
staan met een enorm aantal soorten wilde planten. En niet alleen
staan er heel veel soorten planten maar Nico weet ze ook allemaal
te vinden en kent alle namen. Bij goed weer zijn er natuurlijk
ook vlinders, insecten en andere beestjes te zien. Aanmelding
vooraf is gewenst. Dit kan bij dick.dooyewaard@gmail.com of
via tel. 0341 254538.
 
Zaterdag 7 juli 2018
Leeuweriken zoeken
Groevenbeekse Heide en Volenbeker Heide
Omdat dit een vrij groot gebied is, stel ik voor om het per fiets
te doorkruisen.
Vertrek om 7.00 uur op de parkeerplaats aan het eind van de
Steynlaan (Ermelo). Deze excursie duurt tot 12.00 uur. Het ge
bied van de Volenbeek sluit aan bij het `Pelserpadgebied`, zie
excursies van 5 mei en 21 mei. Bij harde wind en regen gaat deze
excursie niet door. Zie daarvoor het KNNV Gastenboek.
Informatie: Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Zaterdag 7 juli 2018
Excursie naar de Leemputten bij Staverden
Vertrek: 13.45 uur Harderwijk en Ermelo. Start 14.00 uur.
Ook dit jaar weer een excursie naar de Leemputten. Verdere
toelichting is eigenlijk niet nodig. Dit is een hoogtepunt waar
velen van ons ieder jaar weer naar uitkijken. We zien hier niet
alleen orchideeën en andere bijzondere planten, maar ook veel
libellen en vlinders, waaronder het Gentiaanblauwtje. Aan deze
excursie kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Ook wordt
een eigen bijdrage van € 2,50 gerekend, die de gemeente Ermelo
verplicht stelt. I.v.m. beperkte parkeerruimte bij de Leemputten
wordt carpoolen vanaf de vertrekplaatsen aanbevolen. Opgeven
bij Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of tel
0341-254538  voor woensdag 4 juli.
 
Vrijdag 13 juli 2018, Ermelosche Heide
Nachtvlinder- en Nachtzwaluwexcursie
Gezamenlijke excursie van:
- IVN Nijkerk
- KNNV Noordwest-Veluwe
- Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- IVN Noordwest-Veluwe
- Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten
Ook dit jaar wordt er weer een gezamenlijke excursie georgani
seerd door de samenwerkende natuurverenigingen van de
Noordwest-Veluwe.
Na ochtendwandelingen over landgoederen, door randmeerpol
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ders en een landschapsexcursie nabij Nijkerk zoeken we dit jaar
naar nachtbewoners op de heide.
Onze regio kent een uitgebreid netwerk van heidegebieden en
vormt daarmee een unieke biotoopketen in Nederland. Overdag
kun je daar heel bijzondere flora en fauna tegenkomen, maar
hoe vaak bent u in het donker op de hei geweest? Juist, dan komt
er een heel andere dierenwereld tot leven, die voor velen nog
onbekend zal zijn. Tijdens deze late avondexcursie op de Erme

losche Heide gaan we onder leiding van deskundigen op zoek
naar nachtvlinders en nachtzwaluwen.
De Nachtzwaluw is een nachtactieve soort met een sterke
voorkeur voor overgangsgebieden, van een open naar een meer
besloten terrein. Op de Noord-Veluwe is de Nachtzwaluw een
broedvogel van heidevelden, zandverstuivingen en open bossen.
De soort is aanwezig van eind april tot ver in september en trekt
daarna naar de Sahel-zone om te overwinteren. Tijdens hun
verblijf in onze regio kun je ze in de ochtend- en avondscheme
ring tot na zonsondergang, horen door hun verdragende en ui
terst kenmerkende snorrende zang. Het geeft een mooie zwoele
zomeravond een unieke sfeer!
De soort lijkt het op de Noord-Veluwe aardig goed te doen en
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tijdens een grondige inventarisatie in de zomer van 2014 werden
maar liefst 370 territoria van de soort vastgesteld.
Nachtzwaluwen leven voornamelijk van nachtvlinders, die ze
met hun wijd opengesperde bek uit de lucht vangen. Het inven
tariseren van nachtvlinders is mogelijk door ze met een wit laken
en een felle lichtbron te lokken. Tijdens deze excursie zullen we
dit demonstreren, om u op die manier kennis te laten maken
met dit bijzondere nachtleven.
Vanaf de schaapskooi op de Ermelosche Heide is het mogelijk
om in groepjes de hei op te gaan om te genieten van snorrende
Nachtzwaluwen of om onder deskundige begeleiding nachtvlin
ders op naam te brengen. Diverse leden binnen de deelnemende
verenigingen bezitten deze specialistische kennis en brengen die
graag op u over.
Adres schaapskooi: Postweg 50, Ermelo (met de auto alleen be
reikbaar via de Drieërweg in Ermelo).
Omdat we ons, weliswaar met toestemming, na zonsondergang
in het gebied begeven, is het van belang om de groep deelnemers
beheersbaar te houden. Het is daarom noodzakelijk om je
vooraf aan te melden. Doe dit uiterlijk vóór 11 juli via het
mailadres bennovdhoek@hotmail.com.
Deze excursie is sterk weersafhankelijk. Mocht deze onverhoopt
geen doorgang kunnen vinden, dan worden deelnemers hierover
tijdig geïnformeerd. Wellicht kan er dan worden uitgeweken
naar een andere datum.
 
Zondag 15 juli 2018
Vlinder- en libellenexcursie De Weerribben
Vertrek: 8.45 uur Ermelo, 9.00 uur Harderwijk
Opgave voor zondag 15 juli bij Harm Werners, harmwer
ners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@sol
con.nl, 0341 706030
Een bezoek aan het Nationale park De Weerribben is eigenlijk
bij voorbaat een succes. Naast de fraaie Grote vuurvlinder hopen

Grote vuurvlinder vrouwtje, foto Harm Werners

we er veel andere interessante soorten aan te treffen.
De excursie zal ongeveer om 16.00 uur worden afgesloten.
Aanbevolen wordt waterdicht schoeisel of laarzen, een verrekij
ker en een lunchpakketje mee te nemen. Begeleiding door Betty
Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.
 
Zaterdag 21 juli 2018
Wandeling in de omgeving van Uddel
Vertrek 9.15 uur Harderwijk, 9.30 uur Ermelo
Tijdens deze wandeling, waarbij we een deel van het Klompenpad
bij Uddel lopen, leren we het prachtige buitengebied bij Uddel
kennen. We komen door bos en heide van het Kroondomein, 
een oude nederzetting bij Meerveld, langs het grote zeilmeer en
het Uddelermeer en ontdekken de middeleeuwse schans. Boven
dien passeren we het theehuis voor iets lekkers.
Deze wandeling is ongeveer 6 km en gaat over de lunchpauze,
zodat we rustig de tijd hebben om de plantengroei  in de ver
schillende biotopen te bekijken. Misschien zien we nog wel vo
gels van akkerland en heide zoals de Veldleeuwerik. Dit is een
van de speerpunten van dit seizoen.
Opgeven voor donderdagavond 19 juli bij Ati Vijge, tel. 0341
560901 awvijge@kpnmail.nl.
 
Zaterdag 28 juli 2018
Insectenexcursie Vossenbroek
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo 
Het Vossenbroek ligt onder de spreekwoordelijke rook van het
dorp Emst (gemeente Epe). Dit elzenbroekbos wordt afgewisseld
met dotterbloemhooiland, blauwgras- en heischraalgrasland.
Een in 2004 door de KNNV-afdeling Epe-Heerde uitgevoerde in

Bandheidelibel, foto Harm Werners
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ventarisatie leverde 22 dagvlindersoorten op. De natte omstan
digheden maken dit terrein aantrekkelijk voor libellen en ook
de Moerassprinkhaan voelt zich er thuis. Regenachtige weers
omstandigheden deden ons besluiten deze al in 2017 geplande
activiteit af te gelasten. Hopelijk zijn de weergoden ons deze keer
gunstiger gezind.
De excursie zal ongeveer twee uur duren en wordt geleid door
Betty Dekker en Harm Werners. Inlichtingen bij Harm Werners,
harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.

Zaterdag 4 augustus 2018
Dagvlinderexcursie de Stakenberg
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo
We proberen in het kader van het soortgerichte inventarisatie
project (zie elders in dit Linnaeusklokje) in ons werkgebied het
voorkomen van de Bruine vuurvlinder, Lycaena tityrus, in beeld
te brengen. Het is ons bekend, dat de soort vanouds voorkomt
in deze contreien en zijn benieuwd naar de actuele stand van
zaken. De tweede generatie van deze vlinder vliegt nu. Op 27
mei staat een zoektocht naar de eerste generatie op het program
ma. Uiteraard gaat de aandacht ook nu weer uit naar andere
vlinders die op ons pad komen.
Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie uur duren en
worden begeleid door Betty Dekker en Harm Werners. Inlich
tingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.
 
Woensdag 8 augustus 2018
Plantenexcursie met IVN Nijkerk
Vertrek: Ermelo 18.30 uur, deelnemers uit Harderwijk zonder
eigen vervoer kunnen op verzoek opgehaald worden.
Deze avond kunnen we mee met de plantenwerkgroep van IVN
Nijkerk. De excursie begint om 19.00 uur bij het Blekkerserf,
ten zuiden van Nijkerk. De exacte locatie ontvang je na aanmel
ding. Aanmelden uiterlijk 6 augustus bij Dick Dooyewaard, dick.
dooyewaard@gmail.com of 0341 254538.
 
Zaterdag 18 augustus 2018
Dagvlinderexcursie omgeving Garderen
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo
We blijven deze keer dicht bij huis en gaan op zoek naar vlinders
bij het Garderensche Veld. In het bosgebied tussen de buurt
schappen Ouwendorp en Meerveld liggen enkele voor deze in
sectengroep interessante veldjes. We laten ons graag verrassen
door de hier voorkomende soorten. De excursie zal ongeveer
twee uur duren en wordt geleid door Betty Dekker en Harm
Werners. Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hot
mail.nl, 0341 356291.
 
Woensdag 22 augustus 2018
Plantenexcursie met IVN Nijkerk
Vertrek: Ermelo: 18.30 uur, deelnemers uit Harderwijk zonder
eigen vervoer kunnen op verzoek opgehaald worden.
Deze avond gaan we mee met de plantenwerkgroep van IVN
Nijkerk naar een nog onbekend natuurgebied. De excursie be

gint om 19.00 uur. De exacte locatie ontvang je na aanmelding.
Aanmelden uiterlijk 20 augustus bij Dick Dooyewaard, dick.
dooyewaard@gmail.com of 0341 254538.
 
Zaterdag 25 augustus 2018
Samen naar Hompelvoet?
Naar aanleiding van de informatie van Anne-Marie vind je het
misschien leuk om samen een bezoek te brengen aan Hompel
voet. Dat zou kunnen op zaterdag 25 augustus. De excursie op
Hompelvoet is van 9 tot 12 uur. Met de auto naar het vertrekpunt
kost ongeveer 2 uur. Dat betekent dus vroeg vertrekken! Als je
hier belangstelling voor hebt, laat dit dan voor 1 mei weten. Dan
kunnen we samen bekijken of carpoolen mogelijk is en of
eventueel een combinatie met een andere gebied mogelijk is.
Aanmelden bij dick.dooyewaard@gmail.com of via tel. 0341
254538.
N.B. ieder moet zich wel zelf zo spoedig mogelijk aanmelden via
Staatsbosbeheer en daarbij € 15 overmaken. Per dag zijn er 25
plaatsen beschikbaar.

Rups van Ligusterpijlstaart, foto Harm Werners

Minicursus rupsen
De Vlinderwerkgroep is bezig met de voorbereiding van een
rupsencursus. Op dinsdagavond 18 september is er een theorie-
avond in het Pakhuis Ermelo, gevolgd door een excursie op za
terdag 22 september. Voor vroege aanmelders de volgende ge
gevens. Inschrijven kan door € 15 (niet- leden) of € 10 (leden)
over te maken naar banknummer NL64 INGB 0005 4540 51 ten
name van KNNV afd. Noordwest-Veluwe.

Boekenweek 2018
Natuur was het thema, en het blijkt dat er heel veel over natuur
wordt geschreven. Er zijn in de literatuur veel natuurbeschrij
vingen te vinden en dat is altijd zo geweest. In kranten en tijd
schriften was ruim aandacht voor het thema, en ik ben zo vrij
geweest om een en ander bij elkaar te sprokkelen voor een bij
drage in ons aller Linnaeusklokje.
Niet zo natuurvriendelijk, maar wel een bijzonder weetje was
dit bericht: ‘Einstein had een specht met zuignapjes onder zijn
poten. Die specht trippelde ‘onversaagd een hoge spiegel op de
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gang omhoog.’ Over nutteloze kennis gesproken. Wat een bizar
verhaal, en ook jammer dat niet wordt verteld om welke specht
het ging: was het een Groene specht, of een ‘gewone’ Grote
bonte? En waarom in ’s hemelsnaam had Einstein dit bedacht?
Helaas vermeldt mijn bron dit niet.
Een ander stukje in de Stentor: 365dagensuccesvol.nl zegt: ‘Ben
je druk? Ga de natuur in. Ben je te druk om de natuur in te gaan?
Ga dan wat langer de natuur in’.
Op zich een goede gedachte. Het lijkt me voor veel mensen,
mijzelf niet uitgezonderd, niet verkeerd om wat vaker zonder
doel een eindje een bos in te lopen, gewoon om de dagelijkse ruis
te onderbreken en wat natuur te ervaren. Al kun je natuurlijk
twisten over de vraag wat natuur nog is in dit land. Iemand die
erg veel wandelde, was Jac. P. Thijsse. Tijdens een wandeling van
Elburg naar Harderwijk kruiste hij de beek de El, en zo kwam
hij erachter dat hier de oorsprong lag van de naam Elburg. Nooit
geweten, en dit stond toch al in 1914 in het Verkade-album Langs
de Zuiderzee.
We gaan het bos dus in, met Jannah Loontjens, filosoof en
schrijver: 
‘Er is een eenvoudige wet die leven op ver afgelegen eilanden
regeert: er is niets dat je kunt doen, behalve totaal kapot gaan,’
schrijft Geoff Dyer in een stuk over Gaugain, de schilder die zich
graag op eilanden terugtrok. Toch is het vaak juist de kwelling
van de eenzame bespiegeling die schrijvers en kunstenaars
verleidt tot een afgezonderd bestaan. Hiervoor moet je wel in
spiratie kunnen vinden in ontreddering en wanhoop, en van een
zekere angst kunnen genieten.
Dit is een citaat uit een interview met Jannah, dat helaas niet
over een bos maar over eilanden blijkt te gaan. Zo word je wel
weer op het verkeerde been gezet. Toch was ik blij met al die
literaire aandacht voor de natuur; ik hoop dat het ons inspireert
om meer naar buiten te gaan en wie weet met een excursie van
de KNNV mee te lopen, dat zou mooi zijn.
Ellen Smal

Nieuwe soort voor Nederland
Mij is gevraagd iets te vertellen over een bijzondere vondst die
ik gedaan heb. Op 13 september 2010 vond ik in de Staverdense
Leemputten, waar ik ook inventariseer, een aantal vreemd ge
vormde, beige-kleurige knotszwammen. Mijn eerste gedachte
was: dat zal wel een wormvormige knotszwam zijn die door
ouderdom gebogen was en verkleurd i.p.v. wit. Mijn tweede was:
het zou ook wel eens een andere soort kunnen zijn. Gesnuffel
in verschillende boeken leverde geen andere naam op en ik
vergat hem weer.
Gelukkig had ik wel een foto van de soort gemaakt. In 2015 vond
ik op 24 september weer deze soort. Laat nu in een Coolia-num
mer van dat jaar een artikel staan, waarin de vondst van een
nieuwe soort in dit jaar wordt beschreven in Nederland van een
knotszwammensoort met als naam Clavaria amoenoides. De bij
gevoegde foto leek sprekend op mijn foto uit 2010 en uit 2015
(maar deze laatste was wel eerder in het jaar door mij gezien).
Omdat er een los gedeelte in het gras lag heb ik dat meegenomen
en aan de coördinator van Gelderland voor de paddenstoelen
gegeven met de vraag of hij dit wilde onderzoeken. Daarbij heb

ik gezegd dat hij heel veel leek op de foto uit het betreffende
artikel in Coolia (uitgave van de Nederlandse Mycologische
Vereniging) en dat ik benieuwd was of het hierbij om dezelfde
soort ging. Daar heb ik geen duidelijk antwoord op gekregen.
Maar in 2017 vond ik opnieuw deze knotszwammensoort en
hoorde van een ander lid van de Mycologische Vereniging dat
hij hem ook gevonden had dit jaar en dat het inderdaad Clavaria
amoenoides was, waarop ik hem vertelde dat ik deze knotszwam
al in 2010 had gevonden. Hij vroeg mij om die foto op te sturen
via de e-mail en dat heb ik gedaan. Zijn reactie daarop luidde:
dan was je echt de eerste in Nederland.
Volgens het artikel in Coolia  komt Clavaria amoenoides o.a. in het
midden van Zweden voor.
Annemarie Kooistra

foto Roel Pannekoek

Bladpootrandwants in huis
Half december merkte ik een grote wants op die op het binnen
raam van mijn werkkamer zat. Het was een fors exemplaar van
plusminus 2 cm en ik had deze soort nog niet eerder gezien. Op
internet speurend had ik snel de soort gevonden: de Bladpoot
randwants Leptoglossus occidentalis.
Het schijnt een redelijk zeldzame soort te zijn die een jaar of 10
geleden voor het eerst in ons land is waargenomen. Het is een
invasieve soort uit Noord-Amerika.
In september vorig jaar werd een exemplaar gevonden in het
Friesche Veen bij Paterswolde. De waarneming haalde zelfs de
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foto Jan Willem Jonker

lokale krant. De wants is 16 tot 20 millimeter groot en kan zich
bij ons ook voortplanten. Het opvallendst aan de wants zijn de
sterke verbredingen op zijn achterpoten. De wantsen leven
voornamelijk van jonge twijgen en zaden van allerlei coniferen,
en de eitjes worden op de naalden afgezet.
Bij onze voordeur staat een forse taxus, dus ik heb het beest weer
buiten gezet, nadat hij als een mini-drone met bijbehorend ge
luid mijn kamer had verkend. Een dag later zat hij opnieuw
binnen, aan de andere kant van de woning in onze slaapkamer.
Mijn vrouw was er niet erg van gediend en volgens mij was ze
blij dat de wants de volgende dag verdwenen was.

Roel Pannekoek
 
Plaaginsect in opmars
In aanvulling op het stukje van Roel Pannekoek kan gemeld
worden dat op 16 juli 2017 op het landgoed Veldwijk te Ermelo,
in de bosrand langs het voormalige sportveld op een braamstruik
een Bladpootrandwants Leptoglossus occidentalis werd waargeno
men. Hij hoort bij de familie  Coreidae (Randwantsen). Het is een
exoot die bezig is met inburgeren. Deze betrekkelijk nieuwe
soort is dus kennelijk in opmars in Nederland. 
Behalve de sterke verbredingen aan zijn achterpoten heeft deze

wants ook opvallend witte strepen op zijn bovenzijde welke een
soort haakse belijning vormen die op de letter h lijken. 
In Amerika staat hij bekend als plaaginsect, omdat hij in groten
getale binnenshuis kan komen. Als ik de waarnemingen op
Waarneming.nl bekijk is hij in Nederland op dezelfde manier
bezig. In december en januari wordt hij vaak binnenshuis aan
getroffen als overwinteraar.
Navraag bij Dick Dooijewaard leerde dat hij op 25 maart 2017
deze Bladpootrandwants ook al in de badkamer had en op 25
november 2017 zelfs nog een in de keuken.
Jan Willem Jonker

DE                                                                            OPMERKER

Snelwegvalken
Langs de Nederlandse snelwegen zijn valken van diverse pluima
ge te vinden, gelukkig niet allemaal uit de horecasector. Menige
torenvalk scharrelt er al biddend z’n kostje op. Als hobbyfoto
graaf vind ik het best leuk zo’n foeragerende vogel op de kiek te
zetten.
Bij het maken van natuurfoto’s is het een goed uitgangspunt
daarbij geen dieren te verstoren. Daarom geldt de stelregel om
geen foto’s bij of van nesten te maken. Toch voelde ik mij niet
bezwaard deze foto van een torenvalkjong te maken. Het zat in
een nestkast, die was opgehangen pal naast een parkeerplaats
langs de snelweg tussen Harderwijk en Amersfoort. Dagelijks
stoppen tientallen auto’s en pauzeren hier de inzittenden. Deze
drukte vormde voor een paartje torenvalken geen beletsel ge
bruik te maken van de geboden nestgelegenheid. Ze merkten
dus totaal niet dat zich onder de bezoekers van de parkeerplek
iemand bevond met een camera. Meest opvallend element: het
grote valkenoog waarmee het in z’n latere bestaan heel wat
veldmuisjes de stuipen op het lijf zal jagen. Toch kwam dit
pluizig wezentje bij mij net zo vertederend over als alle andere
jonge vogels.
Harm Werners
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Tegel eruit, plant erin
Blij verrast las ik in de Volkskrant van 28 maart, in de bijlage
over economie nota bene, een groot artikel van René Didde over
het heugelijke feit dat de consumentenuitgaven aan struiken en
bomen twee keer zo hard groeien als die aan stenen en hout.
Bij Intratuin krijgen mensen die planten kopen zaadjes voor
bloemen die vlinders trekken mee naar huis. Jammer genoeg
blijkt uit onderzoek dat zeven van de tien bezoekers van tuin
centra eigenlijk niet goed weten hoe ze hun tuin groener kunnen
maken. En toch wil vijfennegentig procent van die mensen meer
vogels en dieren in hun tuin. Dat is grappig, want als ik dan
rupsen, wespen, vliegen en slakken noem als onmisbare dieren
word ik best raar aangekeken.
Maar goed. Intratuin en de Vogelbescherming tekenden een
overeenkomst om meer natuur in de Nederlandse tuinen te
bewerkstelligen. 
De slogan ‘tegel eruit, plant erin’ wordt al vijf jaar door Intratuin
uitgedragen. Goh, hadden wij bij de KNNV ook niet zoiets? De
actie Steenbreek bestaat al jaren. Overigens werkt Intratuin ook
al samen met de Vlinderstichting en de Bijenstichting. Dus kom,
laat ik niet al te negatief doen over Intratuin. Er zijn nog altijd
heel veel tuinbezitters die daar hun planten kopen. 
Bij ons in de buurt zijn er heel goede alternatieven van kweke
rijen die biologisch gekweekte planten verkopen. Denk aan De
Hessenhof in Barneveld, en tussen Hierden en Hulshorst hebben
we kwekerij Binnenland. Bij zulke kwekerijen loopt dan ook nog
deskundig personeel rond, dat je graag bijstaat bij je keuzes.
Het artikel sluit af met de verzuchting: ‘Och, een natuurlijke
tuin is zoveel mooier en gezonder. Bomen filteren fijnstof, water
en groen geven verkoeling en minder hittestress in de zomer en
de waarde van je woning stijgt met een groene tuin. Een natuur
netwerk door alle tuinen van de stad, dat lijkt me geweldig.’
Op deze verzuchting valt wel wat af te dingen. Dat een natuur
lijke tuin door iedereen mooi wordt gevonden, waag ik te betwij
felen. En hittestress, hoe vaak zou dat in Nederland voorkomen?
Maar toch, de trend naar een groenere tuin juich ik van harte toe.
Ellen Smal
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mei      
zaterdag  5  Akkervogels 1 Pelserpad
zondag  6  Dagexcursie Hoge Veluwe
zaterdag 12  Fotowerkgroep De Wieden
maandag 14  Bestuursvergadering
zaterdag 19  Ochtendexcursie Lentevuurspin
maandag 21  Akkervogels 2 Pelserpad
dinsdag 22  Fotowerkgroep Landschapsfotografie
zaterdag 26  Dagexcursie De Wieden
zaterdag 26  NMP Open Huis over de bij
zondag 27  Middagexcursie Bruine vuurvlinder
woensdag 30  Dagexcursie Renkumse beekdal
juni      
zaterdag  2  Akkervogels 3 Cyriassische veld
zaterdag  9  Gewestelijke excursie Tongeren
zaterdag  9  Fotowerkgroep Nulde landschapsfotografie
vrijdag 22  Nationale Nachtvlindernacht
woensdag 27  Middagexcursie Korte Broek
juli      
maandag  2  Bestuursvergadering
woensdag  4  Avondexcursie wilde-plantentuin Huinen
zaterdag  7  Akkervogels 4 Groevenbeekse heide
zaterdag   7  Middagexcursie Leemputten
vrijdag 13  Regio-excursie Nachtvlinders/nachtzwaluwen
zondag 15  Dagexcursie Weerribben
zaterdag 21  Wandeling Uddelermeer
zaterdag 28  Middagexcursie insecten Vossenbroek
augustus      
zaterdag  4  Middagexcursie Bruine vuurvlinder
woensdag  8  Avondexcursie Planten IVN Nijkerk
zaterdag 18  Middagexcursie Vlinders Garderen
woensdag 22  Avondexcursie Planten IVN Nijkerk
zaterdag 25  Samen naar Hompelvoet
september      
dinsdag 18  Rupsencursus theorieavond
zaterdag 22  Rupsencursus excursie
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