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Van de bestuurstafel
Toen ik thuis vertelde dat ik lid werd van onze vereniging was
er wel hier en daar wel wat gegniffel. Papa, Herbert, bij een
Natuurvereniging?
Toen ik zo de verhalen doorlas van mijn medebestuursleden die
‘Van de bestuurstafel’ berichtten, sloeg mij de schrik om het
hart. Zij vertellen over alles wat zij zo in de natuur meemaken
en bestuderen en ja, dan zak ik door het ijs. Overigens, wat dat
met die bestuurstafel te maken heeft, is mij een raadsel.
Gelukkig ontdekte ik dat mijn voorganger, John Smal, ook niets
‘natuurlijks’ meldde vanaf onze bestuurstafel.
Het zal wel aan het penningmeesterschap liggen. Van de mede
leden die ik tot nu toe heb ontmoet, heb ik wel gemerkt dat ieder
zo zijn eigen specifieke interesse heeft, ook binnen het bestuur.
De een is gefascineerd door vlinders, de ander door vogels, am
fibieën, planten, etc. Toen mij dat gevraagd werd tijdens een
vergadering, wat mij dan wel interesseerde, zei ik: “Penning
meester zijn.”
Mijn belangstelling voor de natuur is niet bijzonder, maar ik
geniet er wel van en ben opmerkzaam voor bloemen, planten en
dieren die ik normaal niet tegenkom in onze tuin of als we op
vakantie zijn. Het wisselen van de jaargetijden, de zonsopkom
sten en –ondergangen, de wolkenpartijen zijn een steeds terug
kerende vreugde.
Van mijn verblijf in Zuid-Amerika, altijd zomer, genoot ik van
de grootsheid van de Andes of met een vriend het bijvoeren van
de condors die op zijn terrein huisden. Of de prachtige veelkleu
rige kikkers die via onze pijpleiding direct van de vulkaan in ons
verwarmd zwembad belandden.
En niet te vergeten de zee en stranden die ik op mijn reizen over
de hele wereld mocht bezoeken, zo gevarieerd. Kortom, ik houd
van de natuur, maar iets specifieks?
Totdat ik een tijdje terug een artikel las waarvan ik dacht: dus
toch…
In dit artikel werd de opmerking gemaakt dat wij mensen on
derdeel zijn van de natuur en er niet boven staan.Dat idee, er
boven staan, is ontstaan uit het christelijk gedachtegoed. Wat
we wel kunnen vaststellen, is dat we hooguit de primus inter
pares zijn. Maar wij hebben ons losgemaakt van de natuur en
doen daarmee naar welbevinden. De resultaten hiervan zijn
wereldwijd, maar ook binnen ons werkgebied, goed te zien.
Catastrofaal!
Wij als vereniging proberen daar ook iets tegen te doen. Ik ben
dus toch op de goede plek. Meer nog, ik heb mijn leven lang al
belangstelling gehad voor mensen( natuur), wereldwijd.
Ik houd ervan om met mensen om te gaan, te helpen waar nodig
en ze waar te nemen. In hun eigen omgeving, maar het liefst op
een terrasje in de zon.
Dat is toch ook genieten van de natuur.
Maar nu ter zake.
Terwijl in de laatste ‘Van de bestuurstafel’ nog stond dat wij naar
de ASN-bank zouden gaan, stond ons nieuwe bankrekeningnum
mer al vermeld bij de TRIODOS-bank. Reden van deze keuze: De
ASN-bank kent (nog) geen zakelijke rekening en de TRIODOS-
bank is veruit de groenste, maar ook statutair de meest correcte

bank m.b.t. vergoedingen aan bestuurders en personeel.
Verder hebben ook wij  aandacht gegeven aan de invoering van
de AVG. Onze verklaring staat op de website en wordt op verzoek
toegezonden. Daarom ook kunnen wij onze nieuwe leden niet
meer vermelden en welkom heten in ons ‘Klokje’. Dat gaan we
dus op een andere manier doen.
Ook hopen wij dat er massaal gebruik zal worden gemaakt van
de mogelijkheid om loten te kopen van de Grote Club Actie.
Maar liefst € 2,40 per lot is voor de Vereniging. Daarmee kunnen
wij de lezingen en cursussen financieren, dus…
Herbert de Ruiter

Opstapplaatsen voor excursies
Harderwijk: Slingerbos, een zijweg van de Oranjelaan bij het
Shell-station iets voorbij nummer 12, tegenover de fietsenstal
ling van het Korfbalveld. Voor navigatie: Slingerbos 12,
Harderwijk
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor
Kerkelijk Centrum. Voor navigatie: Jeugdkant 16, Ermelo.
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 1-2019 graag voor 1 december 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 re
dactie.

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Grote Clubactie. Maar
liefst 80% van de opbrengst van de verkochte loten komt ten
goede aan onze vereniging.
Wij hopen dat u net als vorig jaar weer enthousiast meedoet met
de verkoop van loten. Van de opbrengst willen wij de cursussen,
excursies en lezingen financieren. Naast persoonlijk te winnen
prijzen zijn er ook nog voor de vereniging prijzen te winnen.
De actie start op 15 september 2018. U kunt uw lot(en) à € 3,00
nu al  bestellen of kopen op de volgende wijze: Bel, of een stuur
een mailtje naar Herbert de Ruiter: tel. 06-27246872, e-mail:
penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl
Voor 15 september krijgt u van ons nog per reminder de websi
te waarop u digitaal loten kunt kopen.
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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 Ati Vijge secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 560901
 postadres   Cronjéstraat 5, 3851 ZN Ermelo   
Ledenadministratie Ria Thijs leden@noordwestveluwe.knnv.nl 0627170437
Penningmeester Herbert de Ruiter penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl 0627246872
Bestuurslid Nico Hoogteyling bestuurslid@noordwestveluwe.knnv.nl 554461
       
WEBSITE   www.knnv.nl/noordwestveluwe   
Webmaster Ati Vijge webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 560901

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

Indien u niet per automatische incasso betaalt, wilt u dan uw contributie voor 1 maart overmaken?
Contributie 2019: 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
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 cursus@noordwestveluwe.knnv.nl 0619075882
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 Rupsendoder Cordyceps militaris behoort tot de Ascomycetes (Zakjeszwammen) en groeit op poppen van vlin
ders in diverse biotopen. De paddenstoel is 2-6 cm hoog en 05,-1 cm dik en is in Nederland vrij algemeen. Ati Vijge fotografeer
de dit exemplaar op 10 oktober 2015.

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 toe
gankelijk is voor rolstoelen.
Adresgegevens van Het Pakhuis:
Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo
0341 760777
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Kleine Wolfsklauw, foto: Ati Vijge

De bijzondere natuur van militaire oefenterreinen
In 2013 is er door de KNNV Uitgeverij in Zeist een boek uitgege
ven met de titel ‘Missie Natuur’. Dit boek, dat geschreven is door
Niels Gillissen, behandelt de bijzondere natuur op (voormalige)
defensieterreinen. Sindsdien zijn er ook op de natuurwebsite ‘
Nature Today’ over dit onderwerp items verschenen. Reden om
eens stil te staan bij de natuurwaarden in deze terreinen en hoe
het komt dat deze zo bijzonder zijn.
 
Van woeste gronden tot militair oefenterrein
Eind 19e eeuw had het toen zo geheten Ministerie van Oorlog
grote behoefte aan ruime gebieden om te oefenen met veel
manschappen, rijdend materieel en wapens die een groot bereik
hadden. Het meest geschikt hiervoor waren de woeste gronden.
Met deze gronden worden gebieden bedoeld die nog niet ontgon
nen waren, meestal gelegen op de pleistocene zandgronden. Zij
waren ontstaan doordat er door de mens bossen gekapt waren,
er vee op graasde en het strooisel gebruikt werd voor de bemes
ting van de akkers. Dit gebruik leidde tot de ontwikkeling van
uitgestrekte heidevelden. En juist deze grote terreinen waren
geschikt als militair oefenterrein en eind 19e eeuw nog ruim
schoots aanwezig. Gebruikersovereenkomsten en contracten
waren tot die tijd voldoende om over de benodigde ruimte te
beschikken, waar militairen konden oefenen. Maar door de

technologische en maatschappelijke ontwikkelingen werd de
belangstelling voor de aankoop van deze gronden groter. Men
wilde ze of behouden als natuurgebied of omvormen tot bos of
akker. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt wilde men soms
geen militairen meer op de terreinen. Er kwam een zekere druk
op het Ministerie van Oorlog om geschikte terreinen te verwer
ven. En zo werden in de eerste helft van de twintigste eeuw
enkele tienduizenden hectare heiden, bossen en duinen gekocht.
 
Gebruik van de terreinen en de betekenis hiervan voor de
natuur
Aanvankelijk was het gebruik van deze terreinen vrij extensief.
Maar na de tweede wereldoorlog werden de militaire oefeningen
uitgebreid en geïntensiveerd. Zo kwamen er grotere kazernes
naast de militaire oefenterreinen. De landingsbanen werden
verhard en de bodem werd gedraineerd. Door al deze intensieve
oefeningen werd de vegetatie vertrapt. Voor rupsvoertuigen
moest bovendien de bodem vaak gediepploegd worden. Hierdoor
ging het zand soms weer stuiven. Nu een geluk bij een ongeluk.
Voor zwaar-kaliber-wapens moesten de schietbanen langer
worden en bovendien werd de explosieve lading van projectielen
zwaarder, waardoor het aantal bos- en heidebranden toenam.
Om deze branden te blussen werden blusvijvers aangelegd. Niet
echt een rooskleurig beeld voor de ontwikkeling van vegetatie
en natuur, zou je denken. Maar een aanzienlijk deel van het
landschap werd intact gelaten omdat het geschikt was om in te
oefenen. Bovendien was er enige gradatie in het gebruik van de
ruimte en de tijdsduur hiervan. Grote delen werden met rust
gelaten en vaak beperkten de oefeningen zich tot het centrale
deel van het terrein.
 
De erfenis van de defensieterreinen voor de natuurwaarden
in Nederland
Door het inkrimpen van defensie na de koude oorlog zijn een
aantal terreinen afgestoten, zoals de Loonse en Drunense dui
nen, het Kootwijker Zand en recent nog het Balloërveld, delen
van Havelte Oost en de vliegbases Twente en Soesterberg. Maar
nog steeds bezit defensie ongeveer 25.000 hectare en is daarmee
na Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de grootste terrein
beheerder in Nederland. Hoewel militaire oefenterreinen dienen
om de geoefendheid van de krijgsmacht op peil te houden, wordt
er zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurwaarden.
Er wordt zelfs gedacht aan verdere ontwikkeling hiervan. Een
nieuwe uitdagende missie dus: ‘Missie Natuur’! Doordat de de
fensieterreinen in gebieden liggen die rond 1850 als woeste
gronden gekarakteriseerd werden, zijn deze inmiddels schaarse
gebieden behouden gebleven. Woeste gronden zijn aan het eind
van de 19e en het begin van de 20e eeuw op grote schaal ontgon
nen en omgevormd tot bos en akkers. De militaire oefenterrei
nen bleven hiervoor gespaard, waardoor ze nu schaarse over
blijfselen zijn van natuurwaarden die in de 19e eeuw op de
woeste gronden zoals heide nog heel normaal waren.
 
Analyse van de natuurwaarden in defensieterreinen
In het rapport ‘De bijdrage van Defensie aan de Nederlandse
Natuur’ worden gegevens geanalyseerd die over de flora en fauna
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Kleine Schorseneer

in defensieterreinen vanaf 1994 verzameld zijn. In 2002 bleek
al hoe belangrijk de terreinen van defensie voor de nog aanwe
zige stuifzanden, droge heide, bossen, droog schraalland en
grootschalig duin- of kwelderlandschap zijn. Later is ook nog de
kwaliteit van het levend hoogveen onderzocht.
Wat betreft het heidelandschap levert defensie wel een heel
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse natuur. Maar liefst 30%
van het Nederlandse heischraalgrasland is aanwezig op defen
sieterreinen. Uiterst zeldzame soorten, zoals Rozenkransje,
Kleine Wolfsklauw, Kleine Schorseneer, Valkruid, Grote Parel
moervlinder, Kleine Wrattenbijter, Tapuit, Nachtzwaluw en
Grauwe Klauwier komen hier nog voor. Het Witterveld behoort
tot de laatste twee nog in Nederland voorkomende gebieden met
levend hoogveen.
Op Texel en Vlieland zijn dankzij defensie nog natte duinvallei
en met onder meer Groenknolorchis. Op de uitgestrekte kwel
ders zien we rijke brakke pioniervegetaties met o.a. Zeevetmuur.
Op de uitgestrekte zandplaten is nog ruimte voor strandbroe
ders, zoals Bontbekplevier, Strandplevier en Dwergstern.

De toegankelijkheid van de gebieden
In het al eerder genoemde boek ‘Missie Natuur’ worden per
provincie de terreinen genoemd en de natuurwaarden beschre
ven. Ook worden door middel van kaartjes de recreatie en
wandelmogelijkheden genoemd. Sommige terreinen zijn vrij,
andere beperkt of niet toegankelijk. Dit alles heeft te maken met
de veiligheid, maar ook met de rust die dieren zoeken. Dit jaar
is vanwege de droogte een moeilijk jaar voor heidegebieden.
Maar volgend jaar in juni of juli lijkt het me leuk om eens een
excursie te plannen naar een bijzonder (voormalig) terrein van
Defensie.
Anne-Marie Fondse
 
Literatuur
Niels Gillissen: Missie Natuur, natuur en landschap op Defensie
terreinen. KNNV Uitgeverij 2013
Rapport De bijdrage van Defensie aan de Nederlandse Natuur,
Commando Diensten Centra Ministerie van Defensie juli 2012

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

gelopen periode in onze omgeving.
Voor wat betreft de volgende onder
werpen uit eerdere bladen van onze

verenigingen waren er geen ontwikkelingen: havenhoofd
strekdam Strandeiland Harderwijk, voorontwerpbestemmings
plan Bouw en Infrapark Harderwijk, kabelbaan Veluwemeer
Dronten-Nunspeet, zienswijze ontwerppeilbesluit IJsselmeerge
bied, waaronder Veluwerandmeren, ontwerpbestemmingsplan
Strand Horst, windmolens Lorentz Harderwijk en Windpark
Zeewolde.
 
Veluwerandmeren
Beheerplan IJsselmeergebied, waaronder Veluwerandmeren
Op 20 maart 2018 werd de Nota van Antwoord ontvangen op de
ingediende zienswijzen op het ontwerp-beheerplan IJsselmeer
gebied. Voor wat betreft de zienswijze van onze verenigingen
werd de mogelijkheid tot het landen van watervliegtuigen op de
Veluwerandmeren uit het plan geschrapt. Het ging hier immers
niet om bestaand gebruik nadat in 2005 na een langdurige door
onze verenigingen gevoerde bezwarenprocedure een einde
kwam aan de vogelverstorende watervliegtuigen op de Velu
werandmeren. Verder werd de periode voor parasailactiviteiten
overeenkomstig de periode van het toeristisch vaarseizoen ge
wijzigd in 1 mei tot 1 september. Behalve nog enkele beperkte
tekstaanpassingen naar aanleiding van onze zienswijze vonden
geen aanpassingen plaats. Het beheerplan is inmiddels vastge
steld. Er zal van onze zijde geen gebruik worden gemaakt van
de beroepsmogelijkheid tegen het vastgestelde plan.
 
Nestvoorzieningen voor zwaluwen in het Waterfront Harderwijk
Op verzoek van de NBW heeft op 30 mei 2018 voortgangsoverleg
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plaatsgevonden met de projectontwikkelaar Waterfront. In
aanvulling op 10 eerder aangebrachte gierzwaluwnestvoorzie
ningen, zullen binnen afzienbare tijd woningen worden opgele
verd met nog eens 29 nestvoorzieningen. Bij de in ontwikkeling
zijnde gebouwen zullen 61 voorzieningen worden aangebracht,
waarmee het aantal op de afgesproken 100 komt. De ontwikke
laar is zelfs bereid om dit aantal verder te verhogen en te bekij
ken of  naast zwaluwpannen ook nestgevelstenen gebruikt
kunnen worden. Wanneer nodig zal de deskundigheid van de
NBW worden ingeschakeld. Afgesproken is dat jaarlijks om
streeks mei/juni aandacht aan de voortgang zal worden geschon
ken.
 
Veluwe
Beheerplan Veluwe
Op 15 maart 2018 werd de Nota van Antwoord ontvangen op de
ingediende zienswijzen op het ontwerp-beheerplan Veluwe.
Voor wat betreft de zienswijze van onze verenigingen werd in
de nota desgevraagd aangegeven dat de planperiode van 6 jaar
in werking treedt na de definitieve vaststelling van het Beheer
plan in 2018. Daarnaast zal naar aanleiding van geconstateerde
afwijkingen de tekst van het Beheerplan in overeenstemming
worden gebracht met de tekst van het aanwijzingsbesluit Natu
ra 2000 Veluwe. Verder zal het luchtgebruik in verband met het
toenemend gebruik van drones conform voorstel van de NBW
concreter worden opgenomen en heeft tenslotte een tekstaan
passing plaatsgevonden ten aanzien van het respecteren van 
vogelbroedsels in het algemeen. Het beheerplan is inmiddels
vastgesteld. Van onze zijde zal geen gebruik worden gemaakt
van de beroepsmogelijkheid tegen het vastgestelde plan.
 
Uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk
Door Gedeputeerde Staten van Gelderland is op grond van de
Wet Natuurbescherming opnieuw vergunning verleend ten
behoeve van de voorgenomen uitbreiding van de Van der Valk
vestiging aan de Leuvenumseweg te Harderwijk. Het betreft een
uitbreiding met een vleugel met 77 kamers, een Wellness Centre
voor hotelgasten en een uitbreiding van de parkeervoorzienin
gen.
Op 2 april 2018 is naar aanleiding van de vergunningverlening
een zienswijze ingediend. Hierin is onder andere aandacht ge
schonken aan het huidig aantal broedparen Zwarte Specht op

de Veluwe en de ontwikkeling hiervan op langere termijn. Zo
bevindt het huidige aantal zich beneden de instandhoudings
doelstelling van het Natura 2000-gebied Veluwe. Verder is in de
zienswijze aandacht geschonken aan de wijze van mitigatie (het
voorkomen van negatieve maatregelen ten gevolge van een be
sluit door het treffen van maatregelen), de wijze van berekening
van de achteruitgang van de Zwarte Specht en de beschikbaar
heid van mieren als voedsel. Overigens is ook het in het ontwer
p-beheerplan Veluwe aangekondigde provinciaal soortbescher
mingsprogramma voor de Zwarte Specht nog niet gereed, terwijl
de provincie dat eerder nog nodig achtte om ontwikkelingen op
de Veluwe weer juridisch mogelijk te maken.
 
Overige Zaken
Compensatie bestemmingsplan Drielanden Groene Zoom
Na heropening van de dassentunnels onder de Groene Zoomweg
en herstel van rasters langs deze weg in december 2017, ontbrak
nog de aanpassing van op de Zeeweg aanwezige snelheidsrem
mende voorzieningen in de omgeving van de aldaar aanwezige
dassenburcht. Van de zijde van de gemeente Harderwijk was
verzocht deze in de ontheffing Flora- en Faunawet van 25 maart
2016 te laten vervallen. Hiertegen is van onze zijde bezwaar
gemaakt. Weliswaar zijn enkele optische voorzieningen aange
bracht, waaronder enige verkeersborden, maar deze functione
ren naar onze mening niet of nauwelijks als vereiste snelheids
remmers. Van onze zijde is geconstateerd dat het frequente
gemotoriseerde verkeer op deze route van Rijksweg A28 naar de
gemeente Ermelo bij het passeren van de dassenpassage geen
snelheid mindert.
Naar aanleiding van ons verzoek is de gemeente Harderwijk op
9 april 2018 door de Provincie Gelderland schriftelijk gelast de
breedte van de weg hier binnen 12 maanden terug te brengen
tot 3,5 meter om de snelheidsbeperking te kunnen bereiken. Bij
brief van 29 april 2018 is bij de Commissie Rechtsbescherming
van de provincie van onze zijde bezwaar aangetekend tegen de
opgenomen termijn van 12 maanden met de mededeling dat het
aanbrengen van een dergelijke versmalling naar onze mening
technisch gezien binnen drie maanden mogelijk moet zijn.
Daarnaast wordt het aanbrengen van een verkeersbord gevraagd
waarop de snelheidsbeperking van 30 km per uur is aangegeven.
Een hoorzitting voor de behandeling van het bezwaarschrift in
deze slepende zaak is in beginsel gepland op 26 juni 2018. De
Gemeente Harderwijk zegt nu verrast te zijn door ons standpunt
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omdat wij zouden hebben toegezegd om af te zien van verdere
procedures. Dat de ‘snelheidsremmingskwestie’ daarvan geen
onderdeel uitmaakt, hebben wij diezelfde gemeente al op 30
augustus 2017 op schrift laten weten, toen zij naar de provincie
de suggestie wekte dat dat onderdeel van het besprokene geweest
zou zijn. Er is dus geen enkele reden om thans verbazing te
spelen.
 
Windmolenpark Hattemerbroek
Van de zijde van de gemeente Oldebroek werd bericht dat Gede
puteerde Staten van Gelderland op 1 mei 2018 heeft besloten de
ontheffing Wet Natuurbescherming voor het windmolenpark
Hattemerbroek te verlenen. Gelijktijdig met de ter-inzage-leg
ging van de ontheffing op 9 mei jl. werd de zienswijzennota ter
inzage gelegd. Voor wat betreft de door onze verenigingen inge
diende zienswijze werd op het gestelde ten aanzien van het ge
bruik van andere duurzame alternatieven in plaats van wind
molens aangegeven dat alle duurzame vormen van energie, dus
ook windmolens, dienen te worden benut om de doelstellingen
te halen.
Gedeputeerde Staten stellen zich verder op het standpunt dat
het aantal vogels dat door het project de dood  kan vinden,
kleiner dan 1% van de populatie is waarvan de Nederlandse
deelpopulatie deel uitmaakt. Dit zou een juridisch aanvaard
criterium zijn. Als dat al zo is, dan lijkt het ons inziens gerecht
vaardigd om de effecten van vergelijkbare projecten in het tota
le populatiegebied te cumuleren. Anders is het 1%-criterium het
aangewezen middel om elk windmolenproject in stukjes te
knippen waarvan het negatieve effect, elk op zichzelf, keurig
onder die 1% blijft. De NBW beraadt zich daarom nog op de
juridische houdbaarheid.
 
Reclameborden buitengebied Nunspeet
Na de melding bij de gemeente Nunspeet op 13 november 2017
van de aanwezigheid van een drietal reclameborden in het open
weidelandschap zijn deze reclameborden inmiddels verwijderd.
 
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer

Bijen
Het was dit weekend (21/22 april) de beurt aan de bijen om
landelijk geteld te worden. Prachtig weer, tropisch bijna, dus er
vloog van alles rond. Persoonlijk vind ik het best moeilijk om te
zien met wat voor insect ik te doen heb als ik in de tuin rond
speur. Maar ik doe mijn best.
Er waren al eerder dikke koninginnenhommels, nu zijn er ook
al kleinere werksters (vermoed ik). In het insectenhotel naast de
keukendeur is veel actie, bijna alle gaatjes zijn al dichtgemetseld.
Een goed teken: ik las in het lentenummer van Puur Natuur dat
de bijen bij elk eitje dat ze inmetselen een klompje stuifmeel
klaarleggen voor het broedsel. Dan moeten ze dat wel kunnen
vinden; in het vroege voorjaar bloeien vooral wilde planten. Denk
aan sneeuwklokjes, krokussen, speenkruid, Scilla siberica,
sneeuwroem, primula’s. Ik weet niet zeker of al die soorten wel
geschikt zijn voor bijen. 
Omdat het nu zo warm is, zijn er overal paardenbloemen en bij

mij in de tuin bloeien veel judaspenningen. Daar komen ook
oranjetipjes op af. Het fluitenkruid staat op springen. Er zoemt
van alles rond.
Er wordt in het stuk ook een lans gebroken voor pissebedden en
duizendpoten. De laatsten spreken nog wel tot de verbeelding,
denk aan het kinderliedje ‘In de maneschijn’ waarin een dui
zendpoot zijn schoenen poetst, maar pissebedden? Dat zijn toch
wel grote opruimers van organisch materiaal, net als de duizend
poot trouwens. 
Een tuin insectvriendelijker maken doe je door niets te doen.
Maai niet al je gras, dan krijg je sprinkhanen, en misschien wel
tijgerspinnen die sprinkhanen op het menu hebben. Bestrijd
geen luizen want dan haal je het voer voor lieveheersbeestjes
weg. Schoffel en hark niet. Er is vast meer te bedenken wat je
op de niets-doen-lijst kunt zetten. 
Wat je wel kunt doen, is ergens een stapel stenen neerleggen,
daar kruipt van alles in weg. Rottend hout is ook goed, laat maar
liggen. En water lokt muggen en vleermuizen en gierzwaluwen.
Muggenlarven zijn weer geliefd voedsel voor kikkers, padden en
salamanders. Zorg voor chaos en ruimte. Je kunt je tuin het best
zien als één grote experimenteerplek.
Oei, chaos. Dat wordt nog een hele opgave voor de meeste
tuinbezitters. Georganiseerde chaos, en weinig tot geen onbe
dekte grond, mag dat ook? Dat lukt me wel, en u ook.
Ellen Smal

Vogelexcursies tussen Horst en Telgt
Zaterdagmorgen op 5 mei en 21 mei 2018
Het gebied tussen Horst en Telgt is een mooi buitengebied van
Ermelo met in hoofdzaak kleinschalig agrarisch grondgebruik.
Daarom was de bedoeling te gaan kijken welke vogels daar zoal
voorkomen.
Omdat niet zomaar door het boerenland gelopen mag worden,
is gekozen voor de route van een klompenpad, hier een deel van
het Pelserpad. We vertrokken om half acht te voet vanaf de
parkeerplaats aan de Buitenbrinkweg, tegenover het sportveld
van F C Horst. Het eerste gedeelte is een weiland en maïsakker
tussen het Schaapsdijkbeekje en de Horstsche beek. Hier  waren
meerdere paren Kieviten druk bezig met nestactiviteiten. Helaas
was op 5 mei een stoppelveld van maïs net omgeploegd waardoor
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kievitparen gefrustreerd aan het zoeken waren naar nest of ei
eren. Op 21 mei zagen we ook Kieviten bezig op net opkomend
maïsveld. Op de tweede excursie werd onze aandacht getrokken
door een paar Tapuiten, heel goed zichtbaar in de zon. Deze
vogels worden hier niet vaak waargenomen. Dit gebied is redelijk
vogelrijk met ook regelmatig Scholeksters, Graspiepers en Witte
Kwikstaarten. In sloten en beekjes ook regelmatig (mannetjes)
Wilde Eenden. Daarna staken we de Zeeweg over en volgden het
Pelserpadgedeelte dat door onze KNNV Landschapswerkgroep
een paar jaar geleden is aangelegd. Iets verderop staken we de
Horstsche beek over via het speciaal daarvoor aangelegde
brugje. Bij de boerderij met kleine akkers en veel struikgewas
vogels als Vink, Tuinfluiter, Heggemus, Tjiftjaf, Fitis en ook een
paar Putters. Vervolgens liepen we door buurtschap Telgt en
vervolgden bij Groenewoud het (routeverkorte) Pelserpad. Bij de
Zandkampweg pauzeerden we op een aantal bankjes van de
toekomstige Ermelose natuurtuin. We verbaasden ons over de
vele werkzaamheden die verricht zijn op de uitbreiding van de
tuin. Een heel gebied wordt klaargemaakt voor bijzondere
planten, vergeten groenten, enz. Op de Zandkampplas helaas
slechts een eenzame Wilde Eend. Daarna zijn we via Horst te
ruggelopen naar de parkeerplaats waar we om kwart voor twaalf
zijn aangekomen. Hoewel we speciaal goed hebben gelet op het
voorkomen van de Veldleeuwerik hebben we die niet gehoord
of gezien. Op de vlakbij gelegen Groevenbeekse heide komt deze
vogel wel voor. Daar door mij waargenomen op 14 en 26 maart
en op 2 mei. Is het insectenleven ook hier op het boerenland te
arm geworden? Het agrarisch gebied zou voor vogels interessan
ter zijn als soorten als leeuwerik en Patrijs hier weer zouden
verschijnen. Wel hebben we overal veel Kieviten waargenomen.
Hans Fondse

Wiedenexcursie op 26 mei 2018
Omdat Ronald Messemaker, de boswachter van De Wieden en
Weerribben, ons met zijn lezing ‘Van Aalscholver tot Zoetwa
terkwal’ op 16 november 2017 enthousiast had gemaakt voor
dit gebied was er een gemeenschappelijke (KNNV en Vogelwacht)
excursie gepland naar De Wieden. Zodoende startten wij op 26
mei met 14 deelnemers en erg mooi weer om half tien tussen
Wanneperveen en Doosje om het veenweidegebied van de
Kiersche Wijde te voet te doorkruisen. Opvallend was het grote
aantal libellen dat tussen de struikjes bij de plassen tevoorschijn

kwam. Dankzij een aantal kenners van libellen en waterjuffers
was het mogelijk verschillende soorten op naam te brengen.
Viervlek, Sierlijke- en Gevlekte Witsnuitlibel en Bruine Koren
bout werden herkend. Tussen het riet hoorden we vogels als
Rietgors, Kleine Karekiet en Rietzanger. Ook hebben we uitge
breid geluisterd naar het merkwaardig afwisselend gezang van
de Bosrietzanger. Voor de meesten van ons was het niet bekend
dat dit vogeltje zo uitgebreid andere vogels kan imiteren. Hoog
in de lucht zagen we af en toe een Purperreiger, een vogel die
we later in grotere aantallen zouden waarnemen. Verschillen

den van ons zagen ook een Wespendief boven de bomen rond
vliegen. De lunchpauze hebben we doorgebracht bij het bezoe
kerscentrum Wieden en Weerribben van Natuurmonumenten.
Daar hebben we gebruik gemaakt van het vlonderpad met uit
zicht op het Beulakerwijde. Hier een groot aantal soorten een
den. Door sommigen van ons werd de Zilveren Maan (foto) ge
zien, een zeldzame parelmoervlinder die af en toe in dit soort
gebieden wordt waargenomen. Om twee uur vervolgden we de
excursie met een bezoek aan de vogelkijkhut De Auken in de
buurt van Steenwijk. Vanuit deze kijkpost is er goed zicht op

een grote purperreigerkolonie. Behalve deze vogels zijn ook af-
en-aan vliegende Lepelaars goed te zien. We zijn tot vier uur in
deze unieke vogelkijkhut gebleven. Mede dankzij het fraaie weer
een geslaagde excursie met drie aspecten van dit gebied: Kiersche
Wijde, bezoekerscentrum en vogelkijkhut, een goed beeld van
de Wieden in het voorjaar.
Hans Fondse
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Bruin Blauwtje Icarusblauwtje

Veel enthousiasme bij deelnemers tuinvlindercursus
Na de theorie-avond op dinsdag 17 juli van de minicursus tuin
vlinders volgde voor de deelnemers op de aansluitende zaterdag
21 juli 2018 het echte veldwerk. Eerst werd een bezoek gebracht
aan het volkstuinencomplex ‘De Maatakkers’, grenzend aan het
terrein van de zorginstelling Veldwijk. Hier dienden de in be
hoorlijke aantallen aanwezige Koolwitjes voor interessante oe
fenstof. Af en toe werd op en langs de bomen het Kleine Boom
blauwtje waargenomen. Herkenning van een Citroenvlinder
leverde geen problemen op. Bijzonder interessant werd het toen
aan de rand van het binnenpad een Eikenpage werd gesignaleerd.
De Kolibrievlinder, die zich kort vertoonde bij een groepje Floxen
was sommige cursisten te vlug af. Deze nachtvlinder, die net als
het naamgevende vogeltje vliegend nectar uit de bloemen haalt,

komt als dagactieve soort voor op de tuinvlinderlijst. Na de
volkstuintjes volgde een bezoek aan de nieuwe Ermelose natuur
tuin aan de Zandkampweg. Hier konden weer een paar andere
dagvlindersoorten toegevoegd worden aan de waarnemingen.
Vooral de subtiele verschillen tussen het vrouwtje van het Ica
rusblauwtje en de Bruine Blauwtjes zorgden voor veel hoofdbre
kens: ‘heeft het vlindertje nu wel of geen wortelvlekken op de
onderkant van de voorvleugel?’ Beide soorten vlogen er rond,
dus was er uitstekend vergelijking mogelijk. Enkele duidelijke
foto’s konden goede diensten bewijzen bij de juiste determinatie.
Voor de cursisten een prima praktijkoefening. Zowel de deelne
mers als de organisatoren van de Vlinderwerkgroep kunnen
terugzien op een zeer geslaagde activiteit.
Harm Werners

Karmozijnrood Weeskind

Schaapskooi Ermelo: uitvalsbasis voor nachtelijke excursie
Niet bekend is of de organisatoren van de excursie op en over de
Ermelosche Heide zich ervan bewust waren dat deze zou
plaatsvinden op vrijdag de dertiende. Maar misschien zijn na
tuurliefhebbers gespeend van bijgeloof. Feit was dat de speur
tocht naar nachtelijk leven door de gezamenlijke natuurvereni
gingen van de Noordwest-Veluwe (IVN, Vogelbeschermings
wacht, Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten en
KNNV) plaatsvond op vrijdag 13 juli 2018.
Over de opkomst (ruim 40 deelnemers) viel niets te klagen. Bij
aankomst werden de excursiegangers in drie groepen verdeeld
die elk onder leiding van een vogelexpert op zoek gingen naar
Nachtzwaluwen. Ondanks gunstige weersomstandigheden lie
ten de ‘nachtratelaars’ zich nauwelijks horen, laat staan zien.
Slechts vanuit de verte was het kenmerkende “err. orr. err” te
horen. Hoewel één groep, die een wat groter rondje wandelde,
nog het meeste succes had. Deze bofkonten hebben er zelfs
eentje gezien: zittend op een horizontale tak van een Grove Den!
Om de nachtvlinders te lokken waren er twee witte lakens met
grote lichtbronnen opgesteld. Een ervan stond aan de rand van
de hei, de andere meer in het bos in de luwte van de schaapskooi.
Mogelijk net iets te fris voor een grote activiteit aan vlinders,

maar met zo’n 40 verschillende soorten kon toch teruggekeken
worden op een succesvolle ‘vangst’. Dit mede dankzij de deskun
digheid van Willem Oosterhof en Rob Compaijen als ervaren
nachtvlinderaars. Naast een aantal kleinere soorten oogstten
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forsere exemplaren als Dennenpijlstaart, Piramidevlinder en
Wapendrager veel bewondering. Het klapstuk werd ongetwijfel
de gevormd door het Karmozijnrood Weeskind. De vlinder heeft
rode ondervleugels met zwarte banden. Kinderen in de Amster
damse weeshuizen droegen destijds kleding met deze kleuren.
De soort heeft een goed vliegjaar en wordt talrijk waargenomen.
De afsluitende conclusie is dat er sprake was van een gezellige
en succesvolle activiteit die ook de komende jaren voor herhaling
vatbaar is, waarbij wellicht weer andere doelsoorten de aandacht
krijgen.
En volgende keer misschien niet op vrijdag de dertiende.…?
Harm Werners

Foto Benno van den Hoek

Excursie naar de wilde plantentuin in Putten
4 juli 2018
Op woensdagavond 4 juli bezochten we met 8 personen de wilde
plantentuin van Nico van der Kraats in Putten. Als we de tuin in
komen, valt direct de grote diversiteit aan planten op. Dat leidt
dan ook meteen tot de vraag: “Hoe lang ben je al bezig met deze
tuin en hoeveel tijd kost het je?“. Nico vertelt dat hij er al lang
mee bezig is, maar dat vooral de laatste 6-7 jaar de tuin deze
vorm heeft gekregen. Het is een uit de hand gelopen hobby om
zo veel mogelijk soorten planten te verzamelen en een plek te
geven in zijn tuin. En dat kost heel veel tijd! We zien dan ook
een scala aan verschillende planten in diverse biotopen. Jan
Willem Jonker noteerde 36 bijzondere soorten, maar het werke
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lijke aantal is niet in één avond te bekijken. We zien o.a. Krab
benscheer, Wateraardbei en Zwanenbloem in de vijver, Grote en
Kleine kaardenbol in het drogere deel en voor mij onbekende
soorten als Zwarte Engbloem, Betonie en Echt Bitterkruid. Een
geweldige tuin om nieuwe planten te leren kennen, want Nico
kent uiteraard alle namen en kan daarbij goed uitleggen hoe je
ze kunt herkennen. Tijdens de koffiepauze was er gelegenheid
om uitgebreid te praten met Nico en Betsy over de tuin. Jan
Willem schreef: “Ik vond het een geweldig interessante excursie,
met name ook omdat ik een paar giftige planten tegenkwam,
die ik alleen van foto´s kende. Mijn waardering ook voor de
hartelijke ontvangst, met zelfs koffie en koek.” Daar heb ik niets
meer aan toe te voegen.
Dick Dooyewaard

Gentiaanblauwtje op Klokjesgentiaan

Harry Wouda en de groep

Excursie naar de Leemputten bij Staverden
zaterdag 7 juli 2018
Ook dit jaar was het weer een geslaagde excursie naar de
Leemputten. Er waren 21 aanmeldingen, maar door een paar
late afmeldingen gingen we met 17 deelnemers op pad. Er waren
veel deskundigen aanwezig op het gebied van vlinders en plan
ten. Maar het was vooral Harry Wouda, die al jarenlang inven
tariseert in de Leemputten en er een boek over schreef, die ons
veel informatie gaf over het terrein en ons de vele zeldzame
planten liet zien. We hebben 40 soorten planten ingevoerd op
waarneming.nl. Daarvan staan er 20 te boek als zeldzaam. Dit
geeft wel aan hoe uniek dit gebied is! De orchideeën (Moeras
wespen-, Gevlekte- en Welriekende Nachtorchis) waren groten
deels uitgebloeid; Parnassia en Driedistel stonden nog in knop.
Maar o.a. Beenbreek, Fraai Hertshooi, Klokjesgentiaan en
Kleinste Egelskop stonden volop in bloei. Het aantal libellen viel
wat tegen (droogte?) maar dagvlinders waren talrijk aanwezig,
vooral het Heideblauwtje en het Gentiaanblauwtje. Van de
laatste soort zagen we ook veel eitjes en konden vlinder en de
eitjes samen op de foto gezet worden. “Het was een uitstekende
excursie”, mailde een van de deelnemers na afloop, inderdaad
en vooral dankzij de enorme kennis van de excursieleider(s).
Dick Dooyewaard

Verslag excursie Uddelermeerpad
Zaterdag 21 juli 2018
Met acht excursiegangers startten we om 9.30 uur met de
wandeling bij de befaamde herberg ’t Vossegat bij Meerveld
(Uddel). Deze historische boerderij stamt al uit de 17e eeuw.
Indertijd een belangrijke pleisterplaats en herberg voor reizigers
van Harderwijk naar Arnhem vv. Ook nu nog een restaurant
waar we aan het eind van de tocht dankbaar gebruik van
maakten. We begonnen met een tocht over het Rechtewegje naar
het Kleine Zeilmeer (pingoruïne). Toen we daar aankwamen,
rende een geschrokken Ree weg, die waarschijnlijk water zocht
in het praktisch drooggevallen meertje. Daarna liepen we naar
het verder gelegen Grote Zeilmeer (ook pingoruïne) dat nog vol
met water was, zoals gebruikelijk met twee paar lawaaierige
Dodaarzen. De plas gaf een fantastisch mooi zicht op de omge
ving van de Kroondomeinen. Daarna liepen we verder door
agrarisch gebied met (bloeiende) aardappelvelden, suikerbieten,
gerst en nog enkele merkwaardige landbouwproducten. Door
de droogte moest alles intensief beregend worden. Ook kwamen
we nog bij een plasje genaamd Het Eitje. Iets verder zagen we
enkele zwijnen in de heide die, aan hun kwispelende staarten
te zien, genoten van het fraaie weer. Daarna naar de Hunnen
schans, een verdedigingswal uit de Vroege Middeleeuwen (9e
eeuw). De meegebrachte lunch gebruikten we bij het Uddeler
meer. Tenslotte liepen we een laatste stuk van het klompenpad
langs de Meervelderweg waar we de excursie om twee uur in het
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restaurant ‘t Vossegat beëindigden. Al met al een excursie met
veel natuur- en cultuurhistorische aspecten.
Hans Fondse

Leeuweriken
Verkenning van Veldleeuweriken (VL) en Boomleeuweriken
(BL) op het Cyriassische Veld (links) en op de Groevenbeekse
Heide (rechts) in 2018

  VL BL    VL BL
12 maart 1 3  14 maart 1 0
6 april 1 2  26 maart 1 0
29 april 1 0  22 mei 1 0
1 mei 0 1  23 mei 1 0
2 juni 1 2  7 juli 1 0

Enkele opmerkingen bij deze gegevens:
a De drie BL van 12 maart waren waarschijnlijk op trek.
b Buiten de ene VL op 7 juli was er nog een groepje trekkende
VL (aantal onbekend).
c In het agrarische gebied tussen Horst en Telgt (Ermelo) zijn
geen leeuweriken aangetroffen.
d Op de Ermelose Heide zijn in 2012 en 2013 zowel VL (52) als
BL (18) waargenomen.
e Dit zijn geen formele inventarisaties maar het aantal waarne
mingen van meerdere bezoeken. Ook bij bovenstaande tabellen
gaat het om een aantal waarnemingen.
f Het aantal leeuweriken is in 2018 erg beperkt. Elders in Neder
land (Noord-Hollands bollengebied, Zeeuwse dijken) heb ik re
gelmatig de zang van Veldleeuweriken gehoord.
g Het lijkt mij zinvol om dit volgend jaar te herhalen.
Hans Fondse

In memoriam Henk Oliedam
Op zondag 27 mei 2018 overleed ons KNNV-lid Henk Oliedam.
Hoewel Henk al jaren gezondheidsproblemen had, was hij altijd
bijzonder vrolijk en erg gehecht aan het leven. Helaas zijn vele
geneeskundige inspanningen niet in staat geweest de ernstige
ziekte definitief af te wenden. Velen van ons weten dat hij in het
vroege voorjaar altijd betrokken was bij het beschermen van
padden, kikkers en salamanders. Meer dan tien jaar was Henk
actief bij de amfibieënafzetting en het overzetten van deze dieren
over de Jhr. Dr. Sandbergweg bij Leuvenum. Hij zorgde voor de
administratie, het rooster, de telformulieren en mede voor het
plaatsen van de 350 meter lange afzetting, de borden en tiental
len emmers in de berm. Wanneer een van de medewerkers
plotseling verhinderd was om padden over te zetten dan was een
telefoontje naar hem voldoende om dit te regelen. Zo heeft de
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amfibieënwerkgroep jarenlang veel aan hem te danken gehad.
Ook heeft Henk een paar jaar (na Paul Matlung) de organisatie
van onze natuurcursussen begeleid. Naast natuurbeleving
waren administratie en organisatie zaken waar hij zich graag
mee bezighield. We zullen hem missen.
We wensen de familie veel sterkte.
Namens de amfibieënwerkgroep,
Hans Fondse

Van de Cursuscoördinator
Wellicht hebben jullie mijn naam in de afgelopen 40 jaar eerder
in het klokje zien staan, als huisgenoot-lid, actief lid van KNN
V-jongeren, bestuurslid en nu als cursuscoördinator. Natuurbe
leving stond in het gezin waarin ik opgroeide als iets vanzelf
sprekends op de wekelijkse agenda. Daardoor ben ik Milieukun
de gaan studeren en als natuurbeheerder gaan werken voor
verschillende landschappen. Ik werd aangetrokken door het
pedagogisch aspect en heb op het Voortgezet Onderwijs op alle
niveau’s beta-vakken gegeven. Inmiddels bestaan mijn werkta
ken uit het vrijwillig bijhouden van een gemeentelijke moestuin,
verzorging van mijn 6 katten, ben ik secretaris van de vmbo-sec
tie van NVON (Nederlandse Vereniging Onderwijs Natuurweten
schappen) en freelance actief om een duurzaam-circulair-bijles-
support-bedrijfje te genereren met als basis de donuteconomie.
Vragen hierover beantwoord ik graag via de mail.
De cursuscoördinator van de afdeling heeft als functie een
tweejaarlijks cursusprogramma te maken waarbij ernaar ge
streefd wordt per jaar vier cursussen te coördineren. Het doel
hiervan is dat de afdeling naast meer naamsbekendheid buiten
de afdeling juist de leden van verschillende werkgroepen ook de
gelegenheid biedt hun expertise te vergroten door een spil te
vormen tussen de werkgroepen en het bestuur. Richting geven
aan het proces en de uitvoering van een cursus, waardoor de
werkgroepstaken enigszins verlicht worden, door delegeren,
ordenen en stimuleren.
Bij dezen roep ik alle werkgroepcoördinatoren op om eens te
kijken wat zij in 2019 kunnen bieden. Er is nog plek!
Meestal is een cursus twee dagdelen: een avondvullend theorie
gedeelte en een praktische excursie die door de werkgroep wordt
georganiseerd. Een cursus kan voor deelnemers voordelig zijn,
onze afdeling heeft een ANBI-status waardoor u de door u gege
ven giften kunt aftrekken van de belasting. Tevens kunt u de
kosten van cursussen opvoeren bij opleiding bij de belastingaan
gifte.
Middels een vast draaiboek i.s.m. de cursus-/werkgroepcoördi
nator (dit kan de coördinator van de werkgroep zijn, maar ook
een lid van de werkgroep) zal ik zorgdragen voor een PR stukje,
de aanmeldingsprocedure, materiaal, een geschikte locatie, een
financieel kloppend plaatje en het up-to-date blijven van alle
informatie, natuurlijk in overleg met het zittende bestuur.
Begin dit jaar heb ik met de gratis Tuinvogelcursus een pilot
mogen draaien, waar ik met veel plezier ongeveer 55 deelnemers
heb mogen ontvangen, waarmee we de krant en tv Gelderland
hebben gehaald. In juli was de tweede cursus, waarop ik mocht
meeliften. De gratis vlindercursus door de ervaren werkgroep
coördinatoren Harm Werners en Betty Dekker met ongeveer 15
deelnemers was een groot succes. Op 18 en 22 september is de

derde cursus gepland. De Rupsencursus is niet gratis, elders in
het Klokje vindt u de beschrijving en u kunt zich opgeven door
een mail te sturen naar cursus@noordwestveluwe.knnv.nl.
Ik daag de werkgroepcoördinatoren uit om voor 2019-2020
cursussen te redigeren en ook u, de lezer, vraag ik of u zelf of
iemand weet die een leuke cursus kan geven. Ik help dan graag
met het proces.
Tot vlot: 06 19075882
Ing. Dorine Buitenweg BSc

Menno spreekt tot de groep

Excursie naar Korte Broek in Vaassen
27 juni 2018
Op woensdag 27 juni bezochten we met 7 personen het natuur
ontwikkelingsgebied Korte Broek. Daar werden we opgewacht
door Lucie Wessel (oud-lid van onze afdeling) en Menno Boom
sluiter, die in Vaassen wonen en op ons verzoek deze excursie
hebben geleid. Menno gaf ons uitleg over de ontwikkelingen die
hier hebben plaatsgevonden, waardoor het nu zo’n interessant
gebied is. Dat werd meteen ook duidelijk toen we een overvloed
aan Rietorchissen, Grote Ratelaar en Moeraskartelblad zagen.
Het was in eerste instantie een plantenexcursie. Jan Willem kon
bijna 70 soorten noteren en dat zijn nog lang niet alle soorten
die daar voorkomen. Van bijna alle planten wisten Lucie en
Menno meteen de juiste naam, van enkele planten werd dat later
uitgezocht.
Bij de Egelbeek, die door het gebied loopt, kwam een aantal
zeldzame plantensoorten voorbij, o.a. Klimopwaterranonkel en
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Beekoeverlibel

Rossig Fonteinkruid. Hier werd ook het mannetje van de zeld
zame Beekoeverlibel waargenomen. We zagen naast de planten
ook een groot aantal vlinders, insecten en andere kleine beestjes.
Talrijk waren de Landkaartjes en Koevinkjes op het pad er naar
toe. In het natte deel zagen we overal de fraaie Moerassprinkhaan
met zijn rode dijen, en veel Dikkopjes en Blauwtjes. Op de terug
weg werden we nog even verrast door een paar fraaie wantsen
en de Kolibrievlinder, die zich mooi liet zien. Het was kortom
een geweldige excursie. Menno en Lucie, bedankt! Lucie, ook
bedankt voor je inzet om iedereen weer veilig terug te laten
keren.
Dick Dooyewaard

Klimopwaterranonkel

Excursies en
avonden

Zaterdag 1 september 2018
Vogelexcursie Arkemheenpolder en Delta Schuitenbeek
Vertrek: Ermelo 7.30 uur, Harderwijk 7.45 uur, parkeerplaats
Arlersteeg (net voorbij Putter gemaal) 8.00 uur
De najaarstrek van veel vogels gaat dan (helaas) weer beginnen.
Weidevogels als Grutto’s zijn al verdwenen maar bijvoorbeeld
Watersnippen hebben we dan vaak gezien. Het Deltagebied is in
deze tijd altijd druk bezet met allerlei watervogels: Smienten,
Krakeenden, Bergeenden, Wintertalingen e.d. zijn vaak goed te
zien. Deze excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur. Bij slecht weer
vervalt de excursie. Zie daarvoor ons KNNV gastenboek.
Opgave uiterlijk donderdag 30 augustus bij jmfondse@gmail.
com of 557276.

Zaterdag 8 september 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen: Schaapskooi Ermelo en
omgeving
Vertrek: Harderwijk 7.30 uur, Ermelo 7.45 uur, 8.00 uur bij de
schaapskooi. Schaapskooi, Postweg 50 Ermelo (als het weer
mogelijk tegenzit worden de tijden aangepast, zie het gasten
boek)
Niet alleen het landschap, ook de spinnenwebben en mogelijk
beestjes bij de vijver kunnen we hier fotograferen. Inlichtingen
bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of Steef Klaassen
steef@solcon.nl of 414827.

Foto Ati Vijge
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. Inschrijven kan door € 15 (niet- leden) of
€ 10 (leden) over te maken naar banknummer NL37 TRIO 0338
9474 42 ten name van KNNV afd. Noordwest-Veluwe, onder
vermelding van: Rupsencursus.
Zo veel vlinders, zo veel rupsen. De meeste aandacht gaat uit
naar de imago's maar rupsen zijn minstens zo interessant. Net
als bij vlinders is er bij rupsen een enorme variatie aan verschij
ningsvormen: klein, groot, kaal, harig, allerlei kleuren, uitsteek
sels, doorns en wratten. Noem maar op. Ook wordt er ingegeaan
op de leefwijze, de vijanden en de vindplaatsen van rupsen.
Ati Vijge heeft zich de laatste jaren hierin verdiept en zal samen
met de coördinatoren van de werkgroep de deelnemers wegwijs
maken in de boeiende wereld van de rupsen.
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Elzenuil, foto Ati Vijge

Dinsdag 25 september 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
De Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk), 20.00-22.00 uur
Objecten fotograferen. Binnen objecten fotograferen. Welke
instellingen van je camera heb je nodig om tot een mooi resultaat
te komen: witbalans, diafragma, ISO, sluitertijd? Neem in ieder
geval een (tafel)statief mee, eventueel objecten die je wilt foto
graferen, lenzen, flitser (afhankelijk van je camera). Welke tips
kunnen we elkaar geven?
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of
Steef Klaassen steef@solcon.nl of 414827.

Zaterdagmiddag 29 september 2018
Paddenstoelenexcursie Koopmansbos
Vertrek: 13.15 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk, deelnemers
die vanuit Harderwijk willen meerijden, wordt verzocht dit door
te geven aan Dick Dooyewaard: dick.dooyewaard@gmail.com of
06-38181072, start 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het
begin van de Poolseweg hoek Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg, vlakbij
het Roode Koper.
Deze excursie onder leiding van Annemarie Kooistra gaat langs
de Leuvenumse beek en door het Koopmansbos, onderdeel van
het Leuvenumsebos. We kijken welke paddenstoelen er staan.
We kunnen rekenen op verschillende soorten Russula’s, Boleten,
Melkzwammen en Mycena's. En elk jaar worden hier ook zeld
zame soorten gevonden. Voor informatie: Dick Dooyewaard,
dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538

Zaterdag 6 oktober 2018
Vogelexcursie Harderbroek, Kievitslanden (Kapteinshut) en Strandgaperplas
Vertrek: Ermelo 8.15 uur, Harderwijk 8.30 uur
Deze tijd is een periode van vogeltrek en voor veel watervogels
een tijd van ruien. Zo hebben we vorig jaar (op 23 september)
vanuit de Kapteinshut tientallen Krooneenden gezien in alle
fasen van de rui. Deze excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur. Bij
slecht weer vervalt deze.
Opgave uiterlijk donderdag 4 oktober bij jmfondse@gmail.com
of 557276.

Zaterdag 13 oktober 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen, Stadssafari Harderwijk
Start om 13.00 uur bij de parkeergarage Houtwal in Harderwijk

Zaterdagmiddag 13 oktober 2018
Paddenstoelenexcursie Speulderbos en Sprielderbos
Vertrek: 13.00 uur Harderwijk, 13.15 uur Ermelo, start 13.30
Boshuis Drie. Deelnemers die vanuit Harderwijk willen meerij
den, wordt verzocht dit door te geven aan Dick Dooyewaard:
dick.dooyewaard@gmail.com of 06-38181072.
De Speulder - en Sprielderbossen staan bekend als behorend tot
de mooiste en oudste bossen van ons land. Dit bos bevat eeuwen
oude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door flinke
hoogteverschillen(Solse Gat) en een grote variatie in bostypen.
Je hebt hier kans op een grote verscheidenheid aan paddenstoe
len. Allerlei Hout- en Korstzwammen en allerlei soorten Boleten,
Amanieten en Mycena's. Er worden vaak onverwachte soorten
gevonden.
In 2017 werden 34 soorten gezien, waaronder Kostgangersboleet
(die op de Aardappelbovist groeit) en Roodgerande Houtzwam.
De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door
Annemarie Kooistra. Voor informatie: Dick Dooyewaard, dick.
dooyewaard@gmail.com of 0341-254538

Dinsdag 23 oktober 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
De Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk), 20.00-22.00 uur
We gaan de foto’s bekijken en bespreken die in de afgelopen
periode zijn gemaakt.
Iedereen kan 5-10 foto’s meenemen.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of
Steef Klaassen steef@solcon.nl of 414827.

Zaterdag 27 oktober 2018
Nacht van de nacht
Locatie: Schaapskooi Ermelo
Om 19.15 vindt de opening plaats. Daarna is er tot ongeveer 22.00
uur een gevarieerd programma in het kader van de landelijke
actie Nacht van de Nacht. Doel hiervan is aandacht te vragen
voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en mensen be
wust te maken van het belang en de schoonheid van donkere
nachten.
KNNV Noordwest-Veluwe werkt hierbij samen met Stichting
Schapendrift, Astra Alteria, NMP Ermelo en het Groennetwerk.
Een programma voor jong en oud: Een doedelzakspeler, verha
lenvertelster en schminken voor kinderen. Presentaties over
wildbeheer, vleermuizen en nachtdieren. Daarnaast doorlopen
de activiteiten zoals door telescopen naar de sterren kijken,
demonstraties met laserpointer en stellarium (om de nachthe
mel driedimensionaal te bekijken) en een fotopresentatie over
de Hubble-telescoop. De KNNV geeft presentaties over nachtdie
ren en over vleermuizen.
Deelgenomen kan worden aan wandelingen over de hei om een
indruk te krijgen van de stilte en de duisternis. Aanmelding
vooraf is niet nodig. Voor informatie: dick.dooyewaard@gmail.
com.

Buiten het centrum om zal Steef  de route uitzetten en begelei
den.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of
Steef Klaassen steef@solcon.nl of 414827.
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schaapskooi    Ermelo 
bij en in het bezoekerscentrum 

 

 

 

 

 

 

Toegang gratis.       19.15 tot ongeveer 22.00 uur 

Voor meer informatie: www.schapedrift.nl 

    KNNV            Astra Alteria          St. NMP Ermelo         Groennetwerk          St. Schapedrift        

- diverse korte presentaties 

- nachtwandelingen 

- stellarium-presentatie (sterrenhemel) 

- kijken door telescopen  

- informatiestands 

- schminken  

- (nacht) verhalen vertellen    

- foto’s van de Hubbletelescoop en André Kuiper   

- doedelzakspeler   

 

 

 

 

 

 

27 oktober 2018 

2014ober 2014 
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Zaterdag 3 november 2018
Paddenstoelenexcursie Zandenbos bij het Ronde Huis, Nunspeet
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur en 13.30 uur
parkeerterrein Transferium Nunspeet.
In het gevarieerde bosgebied bij Nunspeet, onderdeel van het
Zandenbos, stond vroeger het Ronde Huis. In het verleden zijn
hier vijvers aangelegd en exotische bomen geplant. Daardoor is
het een fraai wandelgebied. Door de vennen en uiteenlopende
beplanting geeft het kans op veel en bijzondere soorten padden
stoelen. In voorgaande jaren werden o.a. Gekraagde Aardsterren
en Draadknotszwammen gezien. Daarnaast een grote variatie
aan Boleten, Russula’s en  Korstzwammen. In 2017 werden 34
soorten gezien, waaronder Gele Ringboleet, Heksenboleet en
Narcisamaniet. De excursie duurt ongeveer 2 uur en wordt geleid
door Annemarie Kooistra. Voor informatie: Dick Dooyewaard,
dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538

Dinsdag 6 november 2018
Vlinderwerkgroepavond
20.00 uur in De Witte Heide, Kerklaan 7, Ermelo. 
Tijdens onze traditionele vlinderwerkgroepavond aan het einde
van het vlinderseizoen kijken we terug op de lente en zomer en
maken we plannen voor het excursieprogramma van 2019. Ook
kunnen bijzondere waarnemingen weer getoond worden via een
meegebrachte USB-stick.
Na de pauze zal Henk Jager foto’s laten zien van vlinders die hij
de afgelopen jaren in de Natuurtuin van Harderwijk gefotogra
feerd heeft. Zo krijgen we een mooie impressie van wat we in
onze eigen omgeving allemaal aan vlinders tegen kunnen
komen. Het belooft weer een boeiende avond te worden.
Uiteraard is iedereen van harte welkom op deze avond.
Harm Werners en Betty Dekker

Foto Ria Thijs

Zaterdag 10 november 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen in het Sprielderbos
Vertrek: Harderwijk: 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur, ca. 9.30 uur op
de parkeerplaats van Restaurant het Boshuis in Drie, Sprielder
weg 205, Drie (Ermelo)
Paddenstoelen fotograferen is het hoofdthema, maar er zijn
meer (bodem)schatten in de herfst om mee te experimenteren,
zoals kleur, sfeer, standpunt enz.
Maak eens 3 heel verschillende foto’s van 1 onderwerp.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of
Steef Klaassen steef@solcon.nl of 414827.

Zaterdag 17 november 2018
Vogelexcursie kust Veluwemeer
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Monding Hierdense beek - Bad Hoophuizen - Polsmaten - St.

Ludgeruskerk (ruïne). Deze excursie duurt tot ongeveer 13.00
uur. Opgave uiterlijk 15 november bij jmfondse@gmail.com of
557276.
Het gaat alleen door bij geschikt weer. Zie het KNNV gastenboek.

Woensdag 21 november 2018
‘Bedreigde vogels & Natuur is om de hoek’, door Hans Peeters (Vogelbe
scherming Nederland)
Multifunctioneel centrum De Roef, Zuiderzeepad 1 in Harder
wijk. Aanvang: 20.00 uur.
Op woensdag 21 november a.s. komt Hans Peeters naar Harder
wijk om twee beeldpresentaties te verzorgen. Met ‘Bedreigde
vogels’ vertelt hij over de vogelstand van vroeger en nu. Met een
aantal soorten gaat het slechter, zoals bijvoorbeeld onze weide
vogels, maar ook zijn er positieve resultaten te melden. Na de
pauze toont hij met ‘Natuur is om de hoek’ dat je niet ver hoeft
te reizen om volop te kunnen genieten van de natuur. Hier
komen niet alleen vogels maar ook zoogdieren, reptielen en
amfibieën aan bod.
Hans Peeters is hoofdredacteur van het magazine Vogels van
Vogelbescherming Nederland, een verdienstelijk natuurfoto
graaf en een boeiend verteller.

Dinsdag 27 november 2018
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
De Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk), 20.00-22.00 uur
Gastfotograaf is Ronald Vossebelt, het programma wordt nog
bekend gemaakt.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of
Steef Klaassen steef@solcon.nl of 414827.

Zaterdag 8 december 2018
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen, De Waskolk bij Nunspeet
Vertrek: Harderwijk 9.15 uur, parkeerplaats  Zandenbos, Eper
weg, Nunspeet 9.30 uur, vanaf de A28 afslag 15 Nunspeet Oost/
Epe, rechtsaf richting Epe, na de carpool de eerste afslag rechts,
Zandenbos, waar de parkeerplaats is.
We lopen van de parkeerplaats naar de Waskolk, om te ontdek
ken wat boeiend is om in deze maand te fotograferen. Na de
wandeling kunnen we koffie drinken in Veluvine, waar Ronald
Vossebelt een foto-expositie heeft.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl of 0627170437 of
Steef Klaassen steef@solcon.nl of 414827.
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Foto Ria Thijs

Zaterdag 15 december 2018
Vogelexcursie Oostvaardersplassen (halve dag)
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Op zaterdag 19 december 2015 hebben we dit gebied ook bezocht
en geconstateerd dat het door de enorme aantallen grote grazers
ernstig wordt beschadigd. Het is op de KNNV-site te lezen in het
verslag van die excursie. Dit had toen al gevolgen voor de vogel
stand in de bosgedeelten van de Oostvaardersplassen. Het vorig
jaar is het gebied met zijn vele dieren wel erg omstreden in het
nieuws geweest. We hebben er in de winter altijd veel watervo
gels en roofvogels gezien. Ook vaak bijzonderheden zoals de
Klapekster (ook in 2015) en tientallen Baardmannetjes. Vanaf de
Praambult (net buiten het gebied) drie Zeearenden en een
Smelleken. Op het IJsselmeer vaak honderden Nonnetjes. Kort
om, erg vogelrijk en de moeite waard in de winter.
We zullen ook nu parkeren bij het restaurant bij de ingang en
dan wel zien welk deel te bezoeken is. De Praambult en omgeving
is altijd bereikbaar, net als de parkeerplaats langs de A6 met
zicht op het IJsselmeer. Het wordt een ontdekkingstocht door
dit omstreden gebied. Bij slecht weer gaat deze excursie niet
door. De excursie duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Opgave uiterlijk donderdag 13 december bij jmfondse@gmail.
com of 557276.

Zaterdag 19 januari 2019
Vogelexcursie IJmuiden: Zuidpier en Kennemermeer (hele-dagexcursie)
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Deze excursie is weer in samenwerking met de Vogelbescher
mingswacht Noord-Veluwe. Het is de bedoeling dat we allereerst
de Zuidpier van IJmuiden (3,5 km lang) aflopen en zien welke
watervogels er zoal te zien zijn. In januari 2015 hebben we de
steeds aanwezige wintergasten, zoals de Paarse Strandlopers en
Steenlopers gezien. Ook allerlei soorten meeuwen (misschien
wel weer de Grote Burgemeester!) zijn altijd aanwezig. Een
probleem kan zijn dat bij harde wind (vanaf windkracht 6) de
pier niet toegankelijk is. In 2015 kregen enkelen van ons, bij
matige windkracht, een stortbad van overslaande zeedeining op
het hoofd. Daarna lopen we het nabij gelegen Kennermermeer
rond. We stoppen de excursie uiterlijk vier uur. De excursie gaat
niet door bij slecht of gevaarlijk weer (sneeuw, ijzel, e.d.).
Opgave (uiterlijk donderdag 17 januari),en informatie bij Hans
Fonds jmfondse@gmail.com of 0341-557276.

Hommels en zo
In het boek: ‘Een verhaal met een angel’ van Dave Goulson lees
ik allerlei bijzonders over bijen en hommels. De auteur kan heel
boeiend te vertellen; het begint al met herinneringen uit zijn
jeugd. Daar zitten best griezelige verhalen bij over pogingen tot
het opzetten van dieren en experimenten met hersenlepeltjes,
tangen om botten door te knippen en het maken van ’smeer’:
“een waanzinnig brouwsel van stroop, bier, bruine suiker, va
nille-extract, perendrups en rum of cognac, plus ongeveer alles
wat je maar lekker vindt, zolang het maar een bedwelmend
aroma oplevert.”
In het hoofdstuk Bijenvijanden vertelt hij dat mannelijke bijen
geen angel hebben, en dat je met enige kennis van zaken de
mannetjes kunt herkennen aan toefjes geel haar op hun kop en
aan het feit dat het er veel zijn. Je kunt ze met de hand vangen
en je vrienden verbazen door je moed. Je vertelt er dan bij dat
hommels je zo vertrouwen dat ze je niet steken.
Natuurlijke bijenvijanden zijn o.a. de Bijeneter en de Klauwier.
Bijeneters vangen de hommels in de lucht en bijten de angels er
met hun scherpe snavel af. Maar zulke vogels zul je in een ge
middelde tuin niet gauw aantreffen. Koolmeesjes wel, en die zijn
ook levensgevaarlijk…
Het meest gruwelijke verhaal gaat over dode hommels. De
achterkant van de kopjes van de hommels was opengemaakt en
de hersentjes waren er uitgehaald. Het achterlijf was ook
opengemaakt en uitgehold. Dit alles bleek het werk van een
gezin koolmezen, dat kennelijk had geleerd de steken te vermij
den. Daarbij waren de hommels enigszins aangeschoten door de
nectar van de bloesem. Een feestmaal voor de koolmeesjongen…
John zei het jaren geleden al: “Wat is de natuur toch wreed!”
Ellen Smal

Koolmezen
Om de reputatie van de Koolmees weer wat op te krikken, na
mijn huiveringwekkende verhaal over hersentjes van hommels
die door onze gevederde vriendjes soldaat worden gemaakt, nu
een positief bericht over de Koolmees in de Trouw van 4 juli
2018. Het verhaal gaat over het oprukken van de Eikenproces
sierups.
Deze rups is voor het eerst in Brabant waargenomen in 1991
maar inmiddels uitgewaaierd tot ver boven de grote rivieren. Hij
is jarenlang bestreden met liters gif en biologische preparaten.
Of er werden mannen met enorme stofzuigers of gasbranders
op losgelaten. Helaas was het allemaal vergeefse moeite.
Gelukkig zijn er wel natuurlijke vijanden zoals sluipwespen,
sluipvliegen en aasvliegen. Boeren in Wapserveen in Drenthe
zijn bezig de natuurlijke habitat van die wespen en vliegen te
herstellen, meldt de site Nature Today ofwel Natuur Vandaag.
(Jammer dat het weer in het Engels moet, maar dat terzijde).
En dan is er nog een vogeltje van 17 gram dat dol is op het lek
kere hapje dat eikenprocessierups heet. De koolmees dus. Ze
plunderen de nesten van de rupsen en vreten ook de poppen op.
Dit hapje is ze echt van harte gegund, misschien laten ze de
hommels dan met rust…
Ellen Smal
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Snelwegvalken vervolg  
Het donzig pluizenbolletje in de nestkast langs de A28 tussen
Harderwijk en Amersfoort (Linnaeusklokje nummer 2-2018)
groeide samen met twee andere kiekens voorspoedig op. Ze een
beetje volgen via af en toe letterlijk wat ‘snel-weg-fotografie’ kon
volgens mij geen kwaad. Toen ze bijna uit hun onderkomen
tuimelden, was het de hoogste tijd voor vliegoefeningen. Uitein
delijk konden drie kerngezonde valken de wijde wereld verken
nen. Een mooie opsteker want torenvalken zijn de laatste jaren
in aantal hard achteruitgegaan. Hierdoor zijn ze zelfs op de door
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
vastgestelde Rode Lijst van Nederlandse broedvogels 2017 be
land. Met een achttiental andere soorten worden ze aangemerkt
als ‘kwetsbaar.
Harm Werners

Samen oefenen

Bent u ook al eens gaan kijken in de nieuwe Natuurtuin?
De tuin, een schitterende stukje natuur, ligt vlakbij Ermelo-West
tussen de Konijnenwal en de Zandkampweg. 
Wist u dat daar het Pelser Klompenpad langskomt, dat er een
visvijver is en een bijentuin? Gert Schuurman van het NMP Er
melo zag als een van de eersten de mogelijkheden van dit gebied:
dat zou een ideale plek zijn voor de Ermeloërs in de buurt om
even uit te rusten en te ontspannen. 
Gert startte eind vorig jaar het project en alle deelnemers waren
direct enthousiast: NMP Ermelo, Bijenhouder, visvereniging en
de KNNV. En ook de gemeente waardeerde dit initiatief van haar

burgers en hielp bij het eerste graaf- en schuifwerk. 
Het valt natuurlijk niet mee om zoiets van de grond te krijgen.
Van onze afdeling heeft Dick Dooyewaard ontzettend veel werk
gedaan. En nog steeds: iedere vrijdagmorgen gaat hij met een
groepje enthousiastelingen aan het werk in de tuin om het on
kruid de baas te blijven. Onze Werkgroep Landschapsbeheer
heeft al twee keer een ochtend geïnvesteerd om een pad rond
de visvijver  te maken en vrij te houden. Het zal zeker niet de
laatste keer zijn.
Heeft u ook zin om mee te helpen? Al is het eens per week of
eens per maand, er is altijd wel een klusje te vinden dat past en

iedereen is welkom!
Kijk ook eens op http://www.nmpermelo.nl/diversen/De%20
Zandkamp.htm
Volkert Bakker
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september      
zaterdag 1  ochtend Vogelexc. Schuitenbeek/Arkemheen
zaterdag 8  Fotowerkgroep Schaapskooi Ermelo
dinsdag 18  avond Rupsencursus
zaterdag 22  excursie Rupsencursus
dinsdag 25  avond Fotowerkgroep
zaterdag 29  Paddenstoelenexcursie Koopmansbos
oktober      
zaterdag 6  ochtend Vogelexc. Harderbroek/Kievitslanden
zaterdag 13  ochtend Fotowerkgroep Stadssafari Harderwijk
zaterdag 13  middag Paddenstoelenexc. Drie
dinsdag 23  avond Fotowerkgroep
zaterdag 27  Nacht van de Nacht Schaapskooi Ermelo
november      
zaterdag 3  Paddenstoelenexcursie Ronde Huis Nunspeet
dinsdag 6  avond Vlinderwerkgroep
zaterdag 10  Fotowerkgroep Paddenstoelen Drie
zaterdag 17  ochtend Vogelexc. Veluwemeer
woensdag 21  avond Lezing KNNV en Vogelbeschermingswacht
dinsdag 27  avond Fotowerkgroep
december      
zaterdag 8  Fotowerkgroep Waskolk Nunspeet
zaterdag 15  ochtend Vogelexc. Oostvaardersplassen
januari      
zaterdag 5  Nieuwjaarswandeling
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