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Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de verkiezingen net achter
de rug. Het is toch wel even wennen aan het idee dat Forum voor
Democratie ineens de grootste partij is geworden. Vreemd eigen
lijk, want in veel provincies waren zelfs de lijsttrekkers onbe
kenden en een programma voor de provincie was er niet. Blijk
baar hebben veel mensen dit gezien als tussentijdse beoordeling
van het beleid van onze regering en de kiezer is blijkbaar niet
tevreden.
Wat de provincies doen en laten, is bij veel mensen nauwelijks
bekend. Dat is jammer, want zeker voor leden van onze vereni
ging is het een belangrijke bestuurslaag, omdat het natuurbeleid
tegenwoordig door de provincies wordt bepaald, en u dus indi
rect voor of tegen meer of minder verbetering van de natuur
heeft gestemd. Weet u bijvoorbeeld wat de provincie Gelderland
als beleid heeft geformuleerd voor de komst van de wolf?
In het kielzog van de provincies hebben ook de waterschappen
een grote opkomst gekend. Daar ben ik blij om. Ook de water
schappen zijn voor ons natuurliefhebbers van groot belang.
Natuurlijk is de allereerste taak van de waterschappen het zor
gen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat
laatste bleek vorig jaar ineens een belangrijk speerpunt te
worden voor de waterschappen. Daar worden heel veel maatre
gelen voor genomen. Maar tegenwoordig wordt het natuurbe
lang steeds vaker meegewogen en bij die maatregelen wordt daar
wel degelijk ook in geïnvesteerd. Bij de waterschappen was er
gelukkig geen afrekening van het regeringsbeleid. Water Na
tuurlijk is opnieuw de grootste partij geworden met bijna 20%
van de stemmen. Ook daar ben ik blij om.
Water Natuurlijk noemt zich een 'groene/blauwe waterschaps
partij'. Groen en blauw staan voor natuurbelangen: de groene
natuur (cultuur- en natuurlandschappen) en de blauwe natuur
(gezond water). De partij wordt gesteund door een aantal
maatschappelijke organisaties waaronder natuurorganisaties en
(buiten)sportkoepels. Ook twee landelijke politieke partijen, D66
en GroenLinks, hebben hun steun voor de beweging uitgespro
ken. Deze twee partijen dienen zelf geen kieslijst in.
Voor de KNNV-activiteiten zullen deze verkiezingen geen con
sequenties hebben, zeker niet op korte termijn. Hoewel ….. als
er binnenkort door het waterschap nog werken moeten worden
uitgevoerd, mag je hopen dat groen en blauw de overhand krijgt
en er dus nog meer te genieten zal zijn in Nederland.
De gekozen partijen kunnen aan de gang met hun voornemens
voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Uw bestuur gaat
aan de gang met zijn plannen voor komend jaar. We constateren
toch ieder jaar weer een geringe afname van het ledental en dat
willen we keren. We hebben daarvoor een 11-puntenplan ge
maakt, bijvoorbeeld een excursie voor leden, die niet goed meer
ter been zijn en de app-groep, voor spontane excursies. Daarnaast
een aantal eenvoudige acties die kunnen helpen om het gezelli
ger te maken en te zorgen voor nog meer PR, zoals de cake die

er nu is in de pauzes bij de lezingen en cursussen en extra Lin
naeusklokjes om uit te delen aan vrienden en bekenden. Verder
willen wij een projectgroep formeren om fundamenteel over de
toekomst na te denken en het bestuur te adviseren. U hoort daar
spoedig meer van.
Volkert

Voorplaat
Deze Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata is gefotogra
feerd door Aad van den Bos tijdens de excursie naar De
Leemputten op 17 juni 2017.
De soort, met name voorkomend in schraallanden, heiden en
duinen en op krijthellingen, is een van de algemeenste orchi
deeën in Nederland, maar desondanks terrein aan het verlie
zen. Deze achteruitgang is grotendeels te wijten aan het
gebruik van kunstmest en herbiciden en (her)ontginning.

De KNNV organiseert regelmatig activiteiten in het Centrum
voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis te Ermelo. Daarbij is
het van belang te weten dat deze accommodatie toegankelijk is
voor rolstoelen.
Adresgegevens van Het Pakhuis:
Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo
0341 760777
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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.
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Voorzitter Volkert Bakker voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl 424293

Secretaris Ati Vijge secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 560901

   postadres   Cronjéstraat 5, 3851 ZN Ermelo  

Penningmeester Herbert de Ruiter penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl 0627246872

Bestuurslid Nico Hoogteyling bestuurslid@noordwestveluwe.knnv.nl 554461
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REDACTIE      

   redactieadres Nico de Jong klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 769052

  Flory Eibrink f.eibrink@gmail.com  

   bezorging Ati Vijge secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 560901

Activiteitencoördinator Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538

Ledenadministratie Ria Thijs leden@noordwestveluwe.knnv.nl 0627170437

WERKGROEPEN   netnummer 0341
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  Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 253509
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  Lynn Knossen lynnknossen@gmail.com 558391

Natuurbeschermingswerkgroep      

met Vogelbeschermingswacht Marcel van den Berg marcelwilma@live.nl 419141

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

Coördinator promotieactiviteiten Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.com 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

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

  Annemarie Kooistra aekooistravroegop@hotmail.com 557545
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Indien u niet per automatische incasso betaalt, wilt u dan uw contributie voor 1 maart overmaken?
Contributie 2019: leden € 28,75 , huisgenootleden € 14,50, 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.
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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
navigatie: Jeugdkant 16, Ermelo.
Bij twijfel over het doorgaan van excursies, b.v. in verband met
het weer, wordt men geadviseerd  de avond voorafgaand aan de
excursie het Gastenboek op de website te raadplegen.
 
Kopij
Kopij voor Linnaeusklokje 3-2019 graag voor 1 augustus 2019
mailen naar de redactie: klokje@noordwestveluwe.knnv.nl. Er
is een overzicht van wensen van de redactie voor het aanleveren
van kopij. Wie dat wil ontvangen, kan het aanvragen bij de re
dactie.

Links de waterval bij de voormalige molens en rechts het fraaie land
schap bij de Smallertse beek

Het Emster drieluik 2
In het eerste deel van het Emster drieluik heeft u kunnen lezen
over het ontstaan van het gevarieerde landschap rond Emst.
Onder de titel ‘Het Emster drieluik’ maken we tijdens een
drietal excursies kennis met verschillende landschapstypen
rondom Emst. De eerste wandeling, die in April gepland stond,
ging via het Schaverensepad. In juni en September gaan we
verder en volgen we respectievelijk het Loobrinkerpad en het
Niebroekerpad.
Loobrinkerpad
Tijdens deze wandeling op 13 juni lopen we verder langs de
Smallertse beek ten zuidoosten van Emst. Aan de benedenloop
van deze beek werden in 1693 twee watermolens gebouwd, de
Smallertse molens. Deze papiermolens, die in opdracht van de
heren van Cannenburgh gebouwd zijn, waren meer succesvol
dan de Schaverense molen. Op de plaats van deze watermolens
is nu nog een waterval en een cultuurhistorische forellenkwe

kerij aanwezig. De gevolgen van de aanleg van de A50 zijn
zichtbaar in het landschap. Door de zandwinning ontstonden de
Smallertse- en de Nijmolense plas. In dit gebied, dat nu het
Kievitsveld heet, gaan recreatie en natuurontwikkeling samen.
Voor de Nijmolense plas en de daarbij gelegen historische visvij
vers is de landschappelijke en natuurlijke betekenis vooropge
steld. Helaas werd het nabij gelegen Vossenbroek door de A50
doorsneden. Tot aan de ontginningen op grote schaal werd veel
water opgeslagen in de verspreid liggende moerassen en broeken
ten oosten van Emst. Het Vossenbroek is hiervan een fraai res
tant. Het deel waar we op onze wandeling doorheen komen,
bevat een oud elzenbroekbos met poelen en een deel dat in
ontwikkeling is. Hier is de toplaag 30-40 cm afgegraven en
Geldersch Landschap & Kasteelen probeert het gebied natter te
maken. De invloed van het kalkhoudende water is al zichtbaar
in het voorkomen van diverse soorten orchideeën en andere
zeldzame plantensoorten.
Een belangrijk cultuurhistorisch monument op de route is de
Emsterhof. De naam duidt op een gerechtshof. Het betreft een
van de oudste boerderijen in de gemeente Epe. De geschiedenis
van de plek gaat al terug tot de Middeleeuwen. Het was de
woonplek van de Veluwse richters, de belangrijkste functiona
rissen op de toenmalige Veluwe. Zij waren namens de hertog
van Gelre belast met de handhaving van orde en gezag en onder
steunden het innen van de grondbelasting. Nu is het een zorg
boerderij en worden er Brandrode Runderen gehouden, een
oud-Hollands runderras dat een paar jaar geleden bijna uitge
storven was en thuishoort in het rivierengebied. De wandeling
ontleent zijn naam aan de Loobrink, die al in de achttiende eeuw
genoemd wordt als veld- of buurtschapsnaam. Het is een samen
stelling van loo (open bos, bosweide) en brink (gras, rand, erf,
dorpsplein). Waarschijnlijk lag hier in de Middeleeuwen een
bosrijk gebied met een brink, waar het vee dagelijks verzameld
werd om te weiden.
Niebroekerpad
Op de derde en laatste wandeling van het Emster drieluik krijgen
we wat te zien van de geschiedenis van het waterbeheer. Tussen
de hoge delen van de Veluwe en de oeverwal van de IJssel lagen
lage gronden, die te nat waren voor akkerbouw. Deze gebieden,
waarvan de naam vaak eindigt op broek, zijn onderdeel van het
rivierengebied en worden ook wel komgronden genoemd. Toen
vanaf de veertiende eeuw de bevolking toenam, kwam er behoef
te aan meer landbouwgrond. Vanaf die tijd  werden broekgebie
den ontgonnen. Ook de polder van Nijbroek is al vroeg ontgon
nen en landschappelijk goed bewaard gebleven. Hier zien we de
karakteristieke verkaveling met lange smalle slagen en veel
sloten. De grond werd vooral als hooi- en grasland gebruikt.
Oorspronkelijk stonden er veel houtwallen, maar de meeste
daarvan zijn helaas verdwenen. In 1370 al werd het Dijkgraaf
schap Veluwe opgericht om de afwatering van de Veluwe naar
de IJssel te reguleren Sindsdien werd in meerdere fases de grote
Wetering aangelegd. Met het graven van de Grift werd het water
van de vele sprengen en beken beter afgevoerd. Langs de Nijbroe
kerwetering heeft Staatsbosbeheer een ecologische oever aange
legd, waarop vele soorten planten zich kunnen vestigen en die
daardoor ook aantrekkelijker wordt voor insecten. Daarnaast
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Links bord over de verdroging in Vossenbroek en rechts Brandrode
runderen

wordt er gewerkt aam verschraling van de weilanden om de
diversiteit van flora en fauna te vergroten.
Ook andere cultuurhistorische elementen maken de Nijbroeker
polder interessant. Nijbroek is een lintdorp dat ontstaan is langs
de Middendijk. Hier staat nog bebouwing uit de 16e en 17e eeuw
en zien we restanten van een spieker, waar vroeger veilig graan
opgeslagen werd. De Wellerweg is een al lang bestaande weg en
vormde vroeger de verbindingsweg tussen Deventer en Nijbroek.
De wegen ontstonden op de wat drogere delen en de Wellerweg
heeft als zandweggetje zijn oorspronkelijke karakter behouden.
Ook namen van de boerderijen zeggen veel over het vroegere
gebruik. Eén boerderij heeft de naam `Vijfmorgen`. Deze boer
derij wordt voor het eerst genoemd in 1648 (de vijfmergen). Een
morgen is de oppervlakte cultuurgrond die een boer op een
morgen kan omploegen. Van dit alles en nog veel meer gaan we
genieten op 7 september.
Anne-Marie Fondse

foto Hans Fondse

Vogelexcursie Oostvaardersplassen
zaterdag 15 december 2018
De Oostvaardersplassen zijn momenteel nogal omstreden van
wege de jacht op edelherten om de aantallen grote grazers daar
te reduceren. Daarom was al eerder bij de beheerders geïnfor
meerd welke delen van het gebied te bezoeken zijn. Zo kwamen
wij met tien vogelaars om half tien aan bij het geopende hek en
konden we op een plattegrond zien welk deel van het gebied
afgesloten was. De vogelkijkhut ‘De Zeearend’ was niet te bezoe
ken maar wel de hut ‘De Schollevaar’ (andere naam voor Aal
scholver). We besloten deze onbekende hut te gaan bekijken. Op
weg daarheen was in een plas een Grote zilverreiger rustig bezig
met zijn visontbijt. Op het pad steeds uitwerpselen van Edelher
ten, maar de dieren zelf zagen we daar niet. Over het kanaal wel

groepen Konikpaarden. Na een paar kilometer konden we via
een lange, donkere gang de hut ‘De Schollevaar’ binnengaan.
Vanaf de bovenverdieping een bijzonder mooi gezicht over een
grote plas met veel verlaten aalscholvernesten. Eenden of ande
re watervogels waren er niet te zien. Een hut die in het voorjaar
zeker de moeite waard is om nog een keer te bezoeken. Plotseling
viel ons oog op hoge bomen waar in de top een Zeearend zat.
Ondanks het wat mistige en donkere weer met een kijker rede
lijk te zien. Met camera en telescoop kon Harry een aantal foto’s
van de wegvliegende Zeearend maken.
Toen we terugliepen, spraken we een vogelaar die in een kale
boom een Klapekster had gefotografeerd. Na wat zoeken hebben
we die ook even gezien. Iedere winter daar een gebruikelijke
gast. Na een pauze (met warme koffie of chocolademelk) in het
Buitencentrum reden we naar de Grote Praambult met zicht
over het gebied. Grote groepen herkauwende Edelherten, gra
zende Konikpaarden en Heckrunderen waren zichtbaar, niets
wees op onrust door jacht. Wel hebben we daarvandaan veel
roofvogels gezien: Buizerd, Ruigpootbuizerd, Blauwe Kiekendief
en Sperwer. Door de erg koude oostenwind stopten we deze
vogeltocht om in de verwarmde auto’s weer wat bij te komen en
richting huis te rijden.
Hans FondseVerslagen

Grote zilverreiger foto Harry Berkelouw
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Uitleg door de boswachter, foto Ati Vijge

Buitenlezing in de regen
zaterdag 12 januari 2019
Boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten was uitgeno
digd een lezing te geven over ecologie. Omdat deze ‘boswacht
ster’ zich helemaal in haar element voelt in de vrije natuur,
stelde ze voor er een buitenlezing van te maken. Waarschijnlijk
was ze er niet vanuit gegaan dat het op de afgesproken dag zou
gaan regenen. Zo evenmin het tiental deelnemers. De lezing
bestond uit een rondwandeling langs en over het Hulshorster
zand met uitleg van Mirte over tal van in het terrein zichtbare
en onzichtbare kenmerken van de verschillende landschapsty
pen die we al lopend doorkruisten: van stuifzand tot een klets
natte rivierbedding. Bij het startpunt miezerde het nog, maar
gaandeweg ging deze weersgesteldheid bij tijd en wijle over in
echte regen. Niemand scheen dit te deren. Er vielen opmerkin
gen te beluisteren als “weer eens wat anders, wandelen in de
regen” en “als dit niet was afgesproken, was ik de deur niet uit
gegaan”. Kortom, de sfeer was prima. Omdat Mirte op tal van
plekken een boeiend verhaal had te vertellen, vloog de tijd om.
Ze maakte ons duidelijk dat de abrupte overgang van de hoge
zandgronden (met grond- en kwelwaterstromen) naar de boor
den van de voormalige Zuiderzee voor een unieke situatie heeft
gezorgd, die in Nederland alleen hier maar voorkomt. Ze verdui
delijkte haar uitleg met kaartmateriaal. Heel veel begrippen en
termen passeerden de revue. Soms als opfrisser van onder de
drempel gezakte kennis, maar af en toe beslist ook nieuw. Het
experiment ‘buitenlezing’ is beslist voor herhaling vatbaar en
gebleken is dat de weersomstandigheden er eigenlijk niet zoveel
toe doen. In elk geval hoeven die niet snel spelbreker te zijn.
Uiteraard had Mirte met haar verteltrant en ecologische kennis
een groot aandeel in het welslagen van deze activiteit. Daarvoor
werd ze aan het eind van de wandeling dan ook hartelijk bedankt.
Harm Werners

Vogelexcursie Pier IJmuiden
zaterdag 19 januari 2019
Met 13 deelnemers van de KNNV Noordwest-Veluwe en de Vo
gelbeschermingswacht Noord-Veluwe vertrokken we om acht
uur met erg mooi weer zodat we kwart over negen aankwamen
bij de parkeerplaats bij de Zuidpier van IJmuiden. Toen we
eenmaal een stuk gelopen hadden over de Zuidpier zagen we op
zee op verschillende plaatsen een Zeekoet, mooi waarneembaar

Kuifaalscholver

Paarse strandloper

Kleine burgemeester

in de volle zon. Ook waren Steenlopers en een enkele Paarse
strandloper op de stenen te zien. In de buitenhaven waren
meerdere Aalscholvers aan het vissen en af en toe een enkele
Kuifaalscholver, herkenbaar aan de slanke hals en dunne snavel.
Plotseling vloog een bijzondere meeuw, de Grote burgemeester
voorbij. Aan het eind van de Zuidpier waren met telescopen
bijzondere vogels zoals Jan van Genten en Roodkeelduikers waar
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te nemen. Teruglopend zagen we op zee duikende Bruinvissen
en in de haven een enkele Zeehond. Aan het begin van de
Zuidpier ligt het Kennemermeer waar naar verluidt verschillen
de Watersnippen en Bokjes zouden huizen. Door Dimitri was de
truc bedacht om met een groep wat vooruit te gaan terwijl Di
mitri en Dick door het riet iets achteraan kwamen. Direct al
zagen we enkele Watersnippen opvliegen en daarna mogelijk
een Bokje. Onze jongste deelnemer was zelfs in staat om daarvan
razendsnel plaatjes te schieten. Zo gingen we het hele meertje
rond. Met de auto reden we daarna naar de Noordpier waar het
veel drukker was. (Gratis parkeren!). Hier zagen we de gezochte
Kleine burgemeester met witte vleugelpunten. Ook hier zijn we
naar het eind van de pier gelopen, waar een aantal vissers op
(jonge) Kabeljauw aan het vissen was. Zij hadden zelfs een
tentje daar opgezet om te kunnen overnachten (brrrr ... tien
graden onder nul). We liepen om half vijf terug en eindigden
deze succesvolle excursie. Bijzondere dank aan Dimitri die ons
op de bijzondere zeevogels heeft gewezen.
Hans Fondse, foto’s: Dick Dooyewaard

Old Putten

Drie Landgoederen, (vogel)excursie bij Elburg
zondagmiddag 17 februari 2019
Voettocht langs Old Putten, Zwaluwenburg en Schouwenburg 
Met acht belangstellenden parkeerden wij langs de Altenaweg
en staken de Zuiderzeestraatweg Oost over om bij het landhuis
Old Putten te komen. Direct zagen we de fraaie poortwachters

Zwaluwenburg
woning van het landhuis. Old Putten heeft een zeer oude ge
schiedenis met een roofriddersverleden in de Middeleeuwen en
verwoestingen tot het in 1878 door de heer Rambonnet werd
gekocht en gerestaureerd. Bij het huis is een oud beukenbos waar
Boomklevers en Boomkruipers te horen en te zien zijn. Het huis
ligt verscholen achter een dichte coniferenheg en is verder door
houtwallen niet goed te zien. We liepen verder langs de Puttener
beek en door open weilanden. Helaas was hier nog geen activiteit
van Kieviten waar te nemen. Een enkele Grote zilverreiger was
in sloten aan het vissen. Hierna gingen we naar landgoed Zwa
luwenburg, een indrukwekkend groot 18e-eeuws landhuis, lij
kend op een echt kasteel. Het is omgeven door landbouwgronden
met fraaie oude boerderijen. Het parkbos is in het voorjaar en
zomer rijk aan vogels. Nu was het nog opvallen stil. We staken
de provinciale weg N309 weer over en liepen naar Landgoed
Schouwenburg. Bij het 19e-eeuwse landhuis waren Grote lijster
en Zanglijster goed te horen. Opvallend is de bijzonder bestrate
mooie toegangsweg. Alle drie de landhuizen zijn particulier
bezit. Bij Old Putten ligt een landgoedcamping en het bosgebied
rond Zwaluwenburg en Schouwenburg hoort bij Geldersch
Landschap & Kasteelen. Het is een gebied dat zeker in het
voorjaar en de zomer voor vogels en planten de moeite waard is
om te bezoeken.
Hans Fondse, foto’s van de auteur

Schouwenburg
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Een wolf? Op mijn camerabeeld? Kan toch niet waar zijn?
In de zomer van 2018 had ik een wildcamera ophangen bij een
dassenburcht. Ik hoopte op leuke filmpjes van jonge spelende
dassen. Maar dat was toch niet zo makkelijk als ik dacht. Een
dassenburcht heeft meerdere uitgangen en de das heeft meer
dere burchten. En ik ben geen ervaren filmer. Ik had dan wel
wat gemonitord met wildcamera’s van Natuurmonumenten
maar in de vrije wildbaan, dat is toch andere koek.
Ik zag veel zwijnen en herten en heel af en toe in de verte in het
donker een das. Eind augustus had ik weer de sd-kaartjes gewis
seld in mijn camera toen ik op een filmpje van 25 augustus 2018
een grote herdershond zag langskomen. Vreemd, in het donker
en geen baas te zien. Hoe laat? 23.22 uur. Een hond. Veel te
mager voor een wolf. En liepen die wel in de bossen? Nee …
Op facebook heb ik wat vrienden die ook de wolven, lynxen en
oehoe’s in Duitsland volgen. Dus ik plaatste het filmpje op mijn
facebook met de vraag: is dit een hond die zichzelf uitlaat
midden op de Veluwe ’s avonds of … Meteen was de reactie: een
wolf. En direct werd het filmpje van mijn facebook gedeeld en
ging het een eigen leven leiden. Binnen een week vond ik het
filmpje zelfs op een Franse webside terug. Ik deelde het filmpje
met ‘Wolven in Nederland’ maar kreeg verder geen reactie.
Op 3 oktober 2018 legde mijn camera haar weer vast, nu al
muizend in holletjes. Ze bleef mooi in beeld staan. Ik kon nu
goed zien dat het een wolvin was. Mijn facebook-vriend deelde
dit filmpje (zonder vragen) met Glenn Lelieveld van ‘Wolven in
Nederland’. De reactie was: mooi, ze is er nog. Men was toen
begonnen met het zoeken van wolvendrollen en het verzamelen
van dna daaruit. Zo wist men dat het wolvin GW 998f (grijze
wolf 998 female) moest zijn. Ik maakte beide filmpjes immers
in de buurt van Uddel-Epe.
Van deze jonge wolvin is voor zij naar de Veluwe kwam een foto
gemaakt bij een vossenhol in Drenthe. En via Overijssel, waar
zij 27 schapen doodde kwam ze naar de Noord-Veluwe. Ze is
afkomstig uit een roedel in de buurt van Brandenburg.

Op 8 oktober 2018 bracht ‘Wolven in Nederland’ haar eigen
filmpje naar buiten. Ver weg loopt een wolf, die uitvergroot
wordt in een rondje. Maar van hun filmpje wisten ze tenminste
zeker waar het gemaakt was. Dat vond ik geen aardige opmer
king van een vrijwilliger van ‘Wolven in Nederland’.
Op 5 december 2018 vond ik op de Elspeetsche Heide de schedel
en hoorns van een moeflon. Ik had gehoord dat er steeds minder
wilde moeflons werden gezien. Ik deelde mijn vondst niet met
‘Wolven in Nederland’.
De wolvin GW998f is inmiddels meer dan een halfjaar woonach
tig op de Noord-Veluwe en heet dus gevestigd. Ook zijn er in
middels meerdere sporen gevonden van een mannelijke partner.
Eind januari, toen er sneeuw lag, vond men een prachtig dubbel
spoor van wolf en wolvin en urine met wat bloed. De wolvin was
loops en er was een partner (GW893m), afkomstig van de Lüne
burger Heide.
Op 6 maart 2019 filmt een andere camera van mij wederom de
wolvin GW998f. Ze toont volwassen, goed doorvoed en in een
wintervacht. Mijn camera hing bij een vossenhol waar de weken
daarvoor een moervos een deel van een dassenburcht had uitge
graven, naar ik hoop om straks zelf jongen in groot te brengen.
Ook de wolvin heeft duidelijk belangstelling voor het vossenhol.
Zij steekt ver haar kop erin, komt er daarna uit en schudt zand
van zich af. Erwin van Maanen, die ik inmiddels had ontmoet,
bevestigde dat dit inderdaad dezelfde wolvin moest zijn. Erwin,
wolvenonderzoeker sinds 1991, loopt tegenwoordig ook af en
toe rond op de Noord-Veluwe, een heel ander gebied dan de
wolvengebieden in het buitenland. Ik vind het heel leuk dat hij
op 14 mei bij ons komt vertellen over de achtergronden, het
leven van de wolf en uiteraard de toekomst met de wolven op
de Veluwe. Want ze zijn er en gaan niet meer weg. Hoe zal het
verder gaan?
Erna Licht
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Werkgroepen

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 een aantal
onderwerpen uit eerdere bladen van onze verenigingen waren
er de afgelopen periode nauwelijks of geen ontwikkelingen. Het
gaat hier om de broedvoorzieningen zwaluwen Waterfront
Harderwijk, het havenhoofd Harderwijk, de kabelbaan Veluwe
meer Dronten-Nunspeet, de zienswijze windmolens Lorentz
Harderwijk, de dassenperikelen tussen Ermelo en Harderwijk,
het ontwerpbestemmingsplan Bouw- en Infrapark Harderwijk
en de uitbreiding van het Van der Valk Hotel Harderwijk.
 
Veluwerandmeren
Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst
Eind januari werd een omvangrijke zienswijze ingediend naar
aanleiding van het opnieuw ter inzage gelegde ontwerpbestem
mingsplan Strand Horst in Ermelo. In het nieuwe ontwerp is
onder andere de ontwikkeling voorzien van een hotel, een eve
nementencentrum, drijvende recreatiewoningen, uitbreidingen
van het al aanwezige surf- en het outdoorcentrum en nog een
aantal andere recreatiefaciliteiten.
Geconstateerd is dat in het ontwerpplan van aanzienlijk meer
voorzieningen sprake is ten opzichte van de eerdere Integrale
Inrichtingsvisie Veluwerandmeren (IIVR). De mening kan door
ons dan ook niet worden gedeeld dat er ondanks de sterke toe
name van de recreatiedruk op zowel het land als op het water
geen sprake zal zijn van significant negatieve effecten op het
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Zo is in de bij het ont
werpplan behorende stukken bijvoorbeeld aangegeven dat de
ontwikkelingen niet nadelig zijn voor de doelsoorten Slobeend
en Brilduiker. Gevraagd is dan ook de effecten op Brilduiker en
Slobeend opnieuw tegen genoemde achtergronden te laten be
oordelen.
Verder is in onze zienswijze aandacht geschonken aan de om
standigheid dat geen mitigatie c.q. compensatie zal plaatsvinden
in de vorm van een robuust rustgebied ten behoeve van soorten
waarvoor een herstelopgave bestaat. Het gaat hier om de Grote
karekiet en de Roerdomp die landelijk in een zeer matige staat
van instandhouding verkeren. Men is zelfs voornemens om in
het belang van de ontwikkelingen delen van voor die soorten
geschikte rietzones in het plangebied te verwijderen.
In het ‘Beeldkwaliteitsplan Strand Horst’ wordt het natuurcom
pensatiegebied ‘Groene Kruispunt’ onder andere als volgt ge
schetst: “Voor natuurliefhebbers is het belangrijk dat men hier
de natuur letterlijk in kan trekken, de realisatie van een vlon
derpad en een uitkijkplek en informatiepunt hoort daarbij”.

Daarnaast wordt tevens gedacht aan een educatieve functie voor
het gebied. Wanneer daarbij rekening gehouden wordt met
bijbehorende recreatiedruk, valt te betwijfelen of dit te ontwik
kelen gebied als robuust rustgebied zal kunnen functioneren.
De beoogde groei van verblijfsfaciliteiten zal de kitesurfzone
Strand Horst nog populairder maken. De veelvuldige overtredin
gen van het kitesurfverbod buiten die zone zullen daardoor al
leen maar toenemen. Het ontbreken van een fysieke zonering
van de kitesurfzone werkt dergelijke verstoringen nog eens in
de hand.
Tenslotte is er in de zienswijze nog enige aandacht geschonken
aan het te hanteren hogere geluidsvolume in de zomerperiode
in relatie tot aanwezige vogels en een nadere specificatie van de
lichtuitstraling aan de zo genoemde ‘rand’ van het gebied, dit
in relatie tot voorkomende vleermuizen, waaronder de Meer
vleermuis. Deze zeldzame soort die onder andere het Nulder
nauw tot foerageergebied heeft, is ook een beschermde doelsoort
voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.
In een publicatie van 19 februari jl. in De Stentor werd onder de
kop ‘Ermelo moet beter naar de watervogels kijken’ onder an
dere vermeld “Het onderzoek dat de gemeente Ermelo heeft
laten doen naar de gevolgen voor de natuur en het milieu is niet
compleet”. Dat stelt volgens het bericht de onafhankelijke lan
delijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze Com
missie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.
We zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
 
Droomparken Bad Hoophuizen en kitesurfers
Het is alweer enige tijd geleden dat in onze mededelingen aan
dacht werd besteed aan de ontwikkelingen Droompark Bad
Hoophuizen. Tijdens een overleg op 19 december 2017 van de
groene verenigingen met onder andere de directie van Droom
park werd ons de plaatsing van een verbodsbord kitesurfen
toegezegd op een pier die door kitesurfers werd gebruikt. Inmid
dels is na verschillende herinneringen van onze kant tegen het
einde van vorig jaar op alle pieren op het terrein een verbodsbord
in drie talen geplaatst. Daarnaast gaf Droompark aan met de
gemeente Nunspeet tot afspraken te willen komen aangaande
het weren van sluipverkeer op de Munnekesteeg. Daarvoor zal
opnieuw naar de mogelijkheid van een (beweegbare) afsluiting
worden gekeken. Daarin wordt ook meegewogen dat de percelen
langs de Munnekesteeg inmiddels eigendom van Natuurmonu
menten zijn.
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Met de plaatsing van de kitesurfverbodsborden hopen wij dat
deze borden dezelfde positieve uitwerking zullen hebben als de
verbodsaanduiding bij de Harderwijker strandjes.
Mocht u echter kitesurfers buiten de kitesurfzones Horst en
Elburg signaleren, laat dit dan weten via e-mail tjalling.ellen@
caiway.nl. Onlangs werden twee kitesurfers op het Wolderwijd
ver buiten de zone Strand Horst gemeld bij de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi & Vechtstreek. Dezelfde middag werden twee
processen-verbaal opgemaakt en dat is bij kitesurfers niet onop
gemerkt gebleven. Meldingen, het liefst direct bij waarneming,
zijn zeer zeker zinvol!
 
Honden op Strandeiland Harderwijk
Het Harderwijker Strandeiland geniet grote belangstelling.
Begin januari 2019 ontvingen wij van de gemeente Harderwijk
het verzoek om een advies uit te brengen inzake de mogelijkheid
om als proef in de winterperiode honden los te laten lopen, dan
wel aangelijnd toe te laten op het Strandeiland. Wij hebben
gewezen op het in december 2011 door de gemeente met onze
verenigingen gesloten convenant ter bescherming van de na
tuurwaarden van het aangrenzende Natura 2000-gebied Velu
werandmeren. Het was de inhoud van dit convenant dat destijds
de reden was het door onze verenigingen ingediende beroep bij
de Raad van State tegen het ontwerpbestemmingsplan Water
front-Zuid Boulevard-West in te trekken. In het uiteindelijke
bestemmingsplan is daarom op ons verzoek opgenomen dat in
de winter geen activiteiten op het Strandeiland zijn toegestaan
die zouden kunnen leiden tot verstoring van watervogels die op
het Wolderwijd verblijven.
In dit kader hebben wij er op gewezen dat honden in potentie,
zowel aangelijnd als loslopend, een groot verstorend effect
hebben op vogels. Zo verblijven van medio september tot eind
maart ook in de kustzone van het Strandeiland frequent grote
groepen watervogels omdat ook hier van een beperkte water
diepte sprake is met een goede voedselbereikbaarheid. Het be
treft hier in het algemeen de aanwezigheid van doelsoorten voor
het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.
Daarnaast is de aanwezigheid van honden op het Strandeiland
ook strijdig met de regelgeving van het bestemmingsplan Wa
terfront-Zuid Boulevard-West en de APV.
Tenslotte hebben wij aangegeven dat de noodzaak van honden
op het Strandeiland ons volledig ontgaat. Op zeer korte afstand
is namelijk een losloopgebied voor honden in het aangrenzende

Wellengebied aanwezig met op wat grotere afstand het omvang
rijke losloopgebied in het Strokelbos. Onze slotconclusie was dan
ook dat wij met de door de gemeente gesuggereerde pilot (proef)
onmogelijk kunnen instemmen. Op onze brief hebben wij nog
geen reactie ontvangen.
 
Onderhoud rietzone met strandjes Zeepad Harderwijk
In augustus 2018 vroeg Rijkswaterstaat onze mening over
voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de rietkraag en
de strandjes langs het Zeepad in Harderwijk. Wij hebben
Rijkswaterstaat laten weten dat onze verenigingen geen reden
zagen om van regulier onderhoud af te zien. De betreffende
onderhoudsactiviteiten vallen namelijk binnen de in het Beheer
plan Natura 2000 IJsselmeergebied, waarin een deel Natura
2000-gebied Veluwerandmeren is opgenomen, omschreven ac
tiviteiten.
Wel hebben we aangegeven bij de uitvoering van de werkzaam
heden rekening te houden met de broedperiode van in het bij
zonder rietvogels en de herstelopgave Grote karekiet en Roer
domp. Daarnaast verzochten we ons in kennis te stellen bij
eventuele andere plannen dan onderhoudswerkzaamheden.

Groot was onze verbazing toen wij pas medio december 2018 in
kennis werden gesteld van een wens om recreatieve voorzienin
gen op een van de strandjes te treffen. Omdat de strandjes binnen
de grenzen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren lig
gen, achten wij dergelijke ontwikkelingen ongewenst en strijdig
met de natuurdoelstellingen van het gebied. Aan besluiten
hierover dient daarom minimaal een verstorings- of verslechte
ringstoets vooraf te gaan. Richting Rijkswaterstaat en de ge
meente Harderwijk is aangegeven dat, wanneer desondanks
ruimtelijke procedures worden opgestart ter verkrijgen van een
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, onze
verenigingen een zienswijze zullen indienen. Tevens hebben we
aandacht gevraagd voor deskundige inbreng bij de uitvoering
van de werkzaamheden in relatie tot de bescherming van de
grote natuurwaarden van de rietkraag.
 
Windpark Zeewolde
Op verzoek ontvingen wij van het Bureau Energieprojecten van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de antwoord
nota op de ingediende zienswijze Windmolenpark Zeewolde.
In de nota werd onder meer ingegaan op onze vraag waarom
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voor de Zeearend die in het plangebied verblijft geen ontheffing
Natuurbeschermingswet is aangevraagd. Hetzelfde geldt voor
Natura 2000-soorten voor de Veluwerandmeren waarvoor een
herstelopgave geldt. De RVO gaf aan dat ontheffingen alleen
nodig zijn voor soorten waarvoor per jaar een of meer aanva
ringsslachtoffers met windmolens worden voorzien. Dat maakt
de door ons genoemde vogelsoorten, aldus de RVO, irrelevant.
Naar aanleiding van in de zienswijze naar voren gebrachte mo
gelijke alternatieve wijzen van duurzame energie werd geant
woord  dat deze geen redelijk alternatief vormen voor het
windpark, mede vanwege te halen doelstellingen voor duurzame
energie en CO2-reductie.
 
Veluwe
Reptielen bedreigd
Tijdens het radioprogramma Vroege Vogels van 13 januari 2019
werd melding gemaakt van een groot aantal reptielenslachtof
fers op een mountainbikeroute in het Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug. De ontwikkeling van dergelijke routes is ook in onze
omgeving actueel in natuurgebieden van Ermelo, Harderwijk en
Nunspeet. In Ermelo en Harderwijk zijn deze routes inmiddels
gerealiseerd. In Nunspeet is een route in voorbereiding. Reden
om alle gemeenten aan te schrijven. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat delen van mountainbikeroutes blijkbaar niet altijd
even goed samengaan in gebieden waar reptielen voorkomen,
zoals zandverstuivingen, heide en open bossen.
Voor wat de Harderwijker mtb-route betreft, gaat het hier in het
bijzonder om de randen van het  Beekhuizerzand door de aan
wezige heide- en grasachtige vegetatie. Ten aanzien van de Er
melose route gaat het om de Ermelose Heide. De route in het
bosgebied van Nunspeet is nog in voorbereiding. Wij hebben
aandacht gevraagd voor in het bijzonder de randen van het
Hulshorsterzand, alsmede de Elspeter- en de Westeindse heide.
De delen van eerdergenoemde vegetaties die op hun beurt nog
eens grenzen aan open zandige stroken zijn extra kwetsbaar,
omdat juist deze vaak door reptielen worden gebruikt om zich
op te warmen, dan wel als voortplantingsgebied. Het gaat hier
in het bijzonder om de Zandhagedis maar ook om de Levendba
rende hagedis, de Hazelworm, de Gladde slang en de Adder.
Gezien de beschermingsstatus van reptielen is aangegeven dat
het noodzakelijk is dat maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat de betreffende mtb-routes ertoe leiden dat ge

noemde soorten slachtoffer worden van moutainbikers. Wij
denken daarbij aan aanpassing van de routes.
Van de zijde van de gemeente Harderwijk is aangegeven dat onze
zorg zal worden ingebracht in het reguliere overleg van bosbe
heerders, waarna naar ons zal worden teruggekoppeld.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer

Vlinderwerkgroep
We zochten op 24 januari naar vlinder- en rupsennamen. Een
groot aantal belangstellenden had foto’s meegenomen naar
museum Het Pakhuis in Ermelo. Twee dagen later speurden we
naar de eitjes van de Sleedoornpage, ’s morgens in de Oeverlan
den langs het Veluwemeer, ’s middags in de dorpskom van
Nunspeet. Geen enkel eitje buitendorps, maar een record aantal
van 69(!) in de bebouwde kom. Na zeven teljaren werden er hier
nooit eerder zoveel eitjes genoteerd.
Het belooft een spannend jaar te worden. Zo zijn we bijvoorbeeld
reuze benieuwd of de vlinderbevolking ernstige schade heeft
ondervonden van de extreme droogte vorig jaar. Het is met name
de vraag of veel rupsen slachtoffer zijn geworden van de verdor
ring van hun waardplanten.
We hopen in het vervolgjaar van het telproject ’Bruine vuurvlin
der’ meer exemplaren te zien van deze soort.
In onze regio zijn in 2018 de eerste Scheefbloemwitjes gezien in
de omgeving van Speuld en in een tuin in Voorthuizen. De vraag
is waar deze nieuwkomer dit seizoen overal opduikt.
Kortom, iedereen, die geïnteresseerd is in de actuele ontwikke
lingen van vlinders in ons werkgebied is van harte uitgenodigd
deel te nemen aan onze activiteiten, zoals vermeld in het excur
sieprogramma.
Betty Dekker en Harm Werners

Padden op pad
Bericht van maandag 25 februari 2019:
ondanks de lage nachttemperaturen  zijn de padden al op pad.
Ik had er vanmorgen (bij nul graden Celsius op de bodem) een
in emmer nr. 5  Deze ijskoude pad maar snel naar de vijver ge
bracht.. Zaterdag had Lynn Knossen (medecoördinator padden)
er direct al 3. Ieder hartelijk dank voor het werk van vrijdag: de
afzetting plaatsen.
Hans Fondse
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Project bruine vuurvlinder verlengd
De Vlinderwerkgroep probeert een actueel beeld te krijgen van
het voorkomen van de Bruine vuurvlinder in de regio Noordwes
t-Veluwe, globaal gezien het gebied tussen Nunspeet en Nijkerk.
Op de Rode Lijst 2019 wordt deze vlindersoort als kwetsbaar
aangemerkt, eenzelfde kwalificatie als in de vorige lijst van 2006.
Het is een schaarse standvlinder van zandgronden met kruiden
rijke vegetaties, die in Nederland de noordgrens van zijn areaal
bereikt. De vlinder 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 voorma
lige 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 man, foto Betty Dekker

Bruine vuurvlinder vrouw, foto Betty Dekker

Het is bekend dat de soort in onze regio in meer gebieden
voorkomt. De bedoeling was in 2018 een zo compleet mogelijk
inzicht te krijgen van de vliegplaatsen. Daarom werd een
tweetal excursies georganiseerd. Zoals onderstaande tabel laat
zien, waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven.
Tijdens de speciale excursies naar respectievelijk De Strokel en
De Stakenberg werden geen Bruine vuurvlinders waargenomen.
Het aantal (niet in de tabel opgenomen) waarnemingen op de
monitoringroute De Galgenberg was 4, hetzelfde aantal als in 
2017.

Datum Locatie Aantal
16 mei en 4 juni Koudhoorn (Groote Ark) 1
29 mei Nunspeet (terrein Winkelmankazerne) 2
21 juli Uddelse Buurtveld (KNNV-wandeling) 4
22 juli Elspeet 1
14 augustus Garderen (Garderensche Veld) 1

Bruine vuurvlinders, foto Harm Werners

12



Kleine vuurvlinders, foto Harm Werners

Waarschijnlijk heeft, wat de tweede generatie vlinders betreft,
de extreme hitte en langdurige droogte een negatieve rol ge
speeld. Vanwege het geringe aantal meldingen hebben we be
sloten het project met een jaar te verlengen. Het komend seizoen
organiseren we opnieuw een aantal excursies met de Bruine
vuurvlinder als doelsoort. Daarnaast stellen we het uiteraard op
prijs om, net als afgelopen jaar, zoveel mogelijk individuele
meldingen te krijgen. Waarnemingen kunnen naar Betty Dek
ker, ecdekker@solcon.nl of Harm Werners, harmwerners@hot
mail.nl gestuurd 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 beschrijving toevoegen.
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 enkele foto’s. 
Let op: Het vrouwtje is gemakkelijk te verwarren met de Kleine
vuurvlinder, maar mist altijd de bruine omranding van de bo
venvleugels. De ondervleugels van de beide soorten zijn totaal
verschillend.

Door schildwesplarve gemummificeerde rups
Soms kom je na een excursie pas veel later achter de naam van
een onbekend verschijnsel. Op 27 mei 2018 zagen we tijdens een
vlinderexcursie van de KNNV Vlinderwerkgroep in het Strokel
bos bij Harderwijk iets op een blad zitten dat we niet thuis
konden brengen. Ati Vijge is er inmiddels met behulp van de
datasite Waarneming.nl achter gekomen wat het is. Het blijkt
een gemummificeerde rupsenhuid te zijn. Binnenin bevindt zich
de larve van een schildwesp. 
Aleiodes is een geslacht van vliesvleugelige insecten (Hymenop
tera) uit de familie van de schildwespen (Braconidae). De wesp
legt een eitje in een rups van een gastheersoort. De wespenlarve
gebruikt de rups als voedsel en doodt ze tenslotte, en mummi

Rupsenmummie, foto Harm Werners

ficeert ze tot een omhulsel waarin de wespenlarve zal verpoppen.
De 'mummie' bestaat uit de huid van de rups, die hard en donker
wordt en opgezwollen is. De wespenlarve maakt gewoonlijk een
ronde opening in de mummie alvorens te verpoppen in de
overblijfselen van haar gastheer, die ze heeft vastgehecht aan
een blad of een twijg.
In Nederland en België komen tientallen soorten voor, die onder
meer nachtvlinderrupsen van Dromedaris Notodonta dromedarius 
Populierenpijlstaart Laothoe populi en Lindepijlstaart Mimas tiliae 
als gastheren hebben.
Bovenstaande informatie is ontleend aan de internetencyclope
die Wikipedia.

Excursies en
avonden

Op zoek naar de Lentevuurspin in het Kootwijksche Veld
zaterdag 4 mei 2019
Vertrek: Harderwijk 10.30 uur, Ermelo 10.45 uur
Opgave voor zaterdag 3 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 waren vorig jaar een beetje aan de late
kant, maar gaan nogmaals op zoek in de omgeving van Stroe.
De zeldzame vuurspin laat zich alleen in het voorjaar boven
gronds zien. De felrood (met zwarte stippen) gekleurde manne
tjes 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
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Lentevuurspin man, foto Harm Werners

viaduct van de N310 door en een haakse bocht naar rechts. De
excursie zal ongeveer drie uur in beslag nemen en worden be
geleid door Betty Dekker en Harm Werners
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.

Buiten fotograferen
zaterdag 11 mei 2019
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur, 9.30 uur bij de
ingang aan de Konijnenwal.
We gaan naar de natuurtuin ‘De Zandkamp’, Konijnenwal 13-15,
Ermelo. I.v.m. de weinige parkeermogelijkheden is het prakti
scher om met elkaar mee te rijden.
De KNNV is nauw betrokken bij de totstandkoming en het on
derhoud van deze natuurtuin.
Informatie bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Rupsenexcursie Meerkanten
zaterdag 11 mei 2019
Vertrek: Harderwijk 13.45, Ermelo 14.00 vanaf de parkeerplaats
van GGZ-Centraal Fornhese, Horsterweg 130, 3853 JE Ermelo.
We gaan eerst kijken bij een stukje bos van Meerkanten. Daarna

Rups van Perentak, foto Ati Vijge

lopen we langs de voormalige Oude Nijkerkerweg, die nu fiets
pad is geworden.
We doen de wandeling in een slakkengang om goed op en onder
de bladeren en in het gras te kunnen kijken naar rupsen. Vorig
jaar vond ik hier rond dezelfde tijd zo’n 10 soorten (nacht)vlin
derrupsen, waaronder de Perentak en de Eikenprocessierups.
Verder nog diverse rupsen van voorjaarsvlinders.
En wie weet wat we onderweg verder nog aan bijzondere insec
ten zullen tegenkomen.
Deze excursie staat onder leiding van Ati Vijge en Betty Dekker.
Voor meer informatie: Ati Vijge, awvijge@kpnmail.nl, 0341
560901.

Vogelexcursie halve dag polder Oosterwolde bij Elburg en
vogelkijkhut Rietland Elburg
zondag 12 mei 2019
Vertrek: Ermelo 6.45 uur, Harderwijk 7.00 uur
Deze excursie sluit aan bij de KNNV/VBW-lezing over boeren
landvogels en weidevogels van Wolf Teunissen en Flip Nijhoff
in De Veluvine te Nunspeet op 15 februari 2017. Flip Nijhoff ging
daar uitgebreid in op de activiteiten van de Werkgroep Vrijwil
lige Weidevogelbescherming Randmeerkust. Het gaat daar over
een gebied van ca. 5000 ha en samenwerking van meer dan 100
boeren. Er is over dit project een brochure ‘Weidevogelplan
Randmeerkust’ uitgegeven en de resultaten zijn te vinden op
www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl.
Nadat we de vogelkijkhut Rietland bezocht hebben, kijken we
op verschillende wegjes door de polder. Het gebied is verrassend
afwisselend en erg vogelrijk. Deze excursie is niet erg weersaf
hankelijk en duurt tot twaalf uur. Opgeven uiterlijk donderdag
9 mei bij Hans Fondse jmfondse@gmail.nl, 0341 557276 of 06
20318064

Vlinderexcursie omgeving Garderen
dinsdag 14 mei 2019
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur
We blijven deze keer dichtbij huis en gaan op zoek naar vlinders
in de omgeving van Garderen. In het bosgebied tussen de
buurtschappen Ouwendorp en Meerveld liggen enkele voor deze
insectengroep interessante veldjes. We laten ons graag verrassen
door de hier voorkomende soorten. De excursie zal ongeveer
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twee uur duren en wordt geleid door Betty Dekker en Harm
Werners. Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hot
mail.nl, 0341 356291.

De terugkeer van de Wolf
dinsdag 14 mei 2019
Voor dinsdag 14 mei heeft de KNNV Erwin van Maanen gevraagd
voor een lezing over de terugkeer van de wolf. Erwin is bioloog
met passie voor natuurbescherming. Vanaf zijn jeugd is hij al
bezig met natuuronderzoek. Tijdens een reis in 1991 door de
wouden van de Roemeense Karpaten raakte hij bij het vinden
van sporen gefascineerd door de wolf, Vanaf de terugkeer van
de wolf in 2001 in Duitsland volgt hij de ontwikkelingen daar
op de voet. Hij onderzocht onder meer een roedel wolven
dichtbij de Nederlandse grens. Daar had hij een bijzondere
ontmoeting met een van de jonge wolven.
In zijn lezing vertelt Erwin alles over de wolf, ondersteund met
prachtig beeldmateriaal. Hij neemt u mee naar wat de terug
komst van de wolf in Europa betekent en vertelt over de ecolo
gische sleutelrol van de wolf.
Voor deze avond is ook een vertegenwoordiger van de provincie
Gelderland uitgenodigd om informatie te geven over het provin
ciale beleid ten aanzien van de wolf.
Locatie: De Roef, Harderwijk. Aanvang 20.00 uur.
Toegang: aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage in de
kosten gevraagd.
Aanmelden vooraf als je zeker wilt zijn van een plaats: in
fo@noordwestveluwe.knnv.nl.

Natuurexcursie Oldenaller
zaterdag 18 mei 2019
Tijd: 09.00 tot 12.30 uur

De gezamenlijke natuurverenigingen: IVN-Nijkerk, KNNV
Noordwest-Veluwe, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe,
IVN Noordwest-Veluwe, Stichting voor Natuur- en Milieube
scherming Putten en Stichting Natuur- en MilieuPlatform Erme
lo bieden u ook dit jaar weer een interessante excursie aan. Dit
keer gaan we de natuur op het landgoed Oldenaller verkennen.
Oldenaller, een oud landgoed dat voor het eerst in de 14e eeuw
genoemd werd, is sinds 1972 in het bezit van Natuurmonumen
ten. De natuur op dit landgoed is zeer divers. Natte heide,
houtwallen, oude laanstructuren, open hoevenlandschap, plas-
en drasgebiedjes, polderlandschap en een Engelse landschaps
tuin zijn allemaal op dit landgoed te vinden. Door deze veelzij
digheid is de flora en fauna heel divers.
We hebben van Natuurmonumenten toestemming gekregen om
stukjes bijzondere natuur te mogen betreden, waardoor we
verschillende beschermde soorten van dichtbij kunnen bewon
deren.
U hebt de keus uit 2 wandelingen die beide door hetzelfde gebied
lopen, maar waarbij de aandacht voor flora en fauna verschilt,
namelijk:
A: wandeling met de specialiteit vogels,
B: wandeling met de specialiteit wilde planten
Tijdens beide wandelingen krijgt u uitleg over het landschap en
de zoogdieren die daar leven.
Beide wandelingen worden geleid door ervaren gidsen.
Omdat we u graag een aantrekkelijke en goed georganiseerde
wandeling willen aanbieden, is het noodzakelijk dat u zich vóór
15 mei aanmeldt via het mailadres info@natuurenmilieuputten.
nl.
Startlocatie: ‘De Zoete Inval’, Broekermolenweg 5, 3882MG
Putten
De afstand die we wandelen is ± 10 km.
Wandeladvies: stevig schoeisel, verrekijker, water.
Onderweg wordt u koffie/thee aangeboden.

Berminventarisatie Hierdense Poort
dinsdag 21 mei 2019
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur, Hierden
Dorpskerk Zuiderzeestraatweg 149 13.30 uur
Op 21 mei en 13 augustus inventariseren we de berm vanuit
Hierden richting de Bloemkampen in het kader van het project
‘Mijn berm bloeit’ van FLORON en de Vlinderstichting. In 2017
en 2018 is er door deze organisaties ook al aandacht gevraagd
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voor de achteruitgang van bloeiende planten in de berm en de
invloed hiervan op de boerenlandvlinders die van de nectar
leven. Een artikel hierover is te lezen op de website van FLORON,
geschreven door Edwin Dijksterhuis en Sacha van der Meer. In
dit artikel is te lezen dat veel bermen verruigen, wat blijkt uit
het veelvuldig voorkomen van Grote brandnetel. Schrale bermen
met Grasklokje, Stijve ogentroost en Mannetjesereprijs staan
onder druk. Speciaal voor deze campagne heeft FLORON de
nectarindex ontwikkeld. Op deze schaal van 1 tot 5 kunnen we
aflezen hoe gevarieerd de berm is. Een hoge score betekent een
soortenrijke bermvegetatie. Goed bermbeheer is hierbij uiterst
belangrijk, waarbij maaien en afvoeren beter scoort dan klepe
len. Hoe staan de bermen in Hierden ervoor? Wat is de nectar
score? In samenwerking met de vlinderwerkgroep gaan we dat
tijdens deze inventarisaties vaststellen.
Anne-Marie Fondse, coördinator plantenactiviteiten ( 0341
557276 of 06 12049194)

Klapstoeltjesexcursie
zaterdag 25 mei 2019
Vertrektijd: Ermelo 08.45, Harderwijk: 09.00
Houdt u niet van grote afstanden lopen, of
kunt u dat niet meer? Speciaal voor u is deze
excursie!
We hebben het grote voorrecht om in een
omgeving te wonen waar de natuur nooit ver
weg is. Het is niet noodzakelijk om grote af
standen af te leggen voordat er leuke dingen te zien zijn, de
waarnemingen liggen voor het oprapen. Dit geldt al helemaal
voor de vogels. Deze ochtend willen we het eens anders aan gaan
pakken. We zullen ons allereerst verschansen nabij de Biezen
burcht in de hoek bij het Harderbroek. Hier staan wat bankjes
waar we evt. op en naast kunnen zitten zodat we een prachtig
overzicht hebben over dit rietvogelreservaat. En passant nemen
we ook nog de bosvogelgeluiden mee van het bos ernaast.
Daarna zetelen we achter een rietkraag bij de Harderbroek,
waarvoor we toestemming hebben gekregen van Natuurmonu
menten.
Vervolgens verplaatsen we ons na een tijdje naar het Harderbos
bij de Lepelaarplas. Ook hier bestaat zo’n leuk hoekje binnen
zeer korte loopafstand en zitten we met de blik op water en de
rug naar het bos.
Houd het gastenboek in de gaten, want het moet natuurlijk wel
een beetje redelijk weer zijn.
Noodzakelijke attributen zijn: verrekijker, koffie, een klein maar
gerieflijk klapstoeltje en geduld.
Onder leiding van: Nico Hoogteyling. Duur: voor 12.00 uur weer
terug in Harderwijk.
Opgave bij Nico: niebrie@solcon.nl of op nummer 06 20657750.

Vaste bijeenkomst Camera Natura
dinsdag 28 mei 2019
Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei
2, Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur.
Het onderwerp van deze avond is techniek en gebruik van de
camera o.l.v. Ronald Vossebelt.
Informatie bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Vlinderexcursie Elspeetsche heide
zaterdag 1 juni 2019
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur
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 eerste generatie van deze vlinder vliegt nu. Op 5 augustus
staat een zoektocht naar de tweede generatie op het programma.
Uiteraard gaat de aandacht ook 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.

Dagexcursie weidevogels Eempolder
zaterdag 8 juni 2019
Vertrek: Ermelo 6.45 uur, Harderwijk 7.00 uur
De weidevogelexcursie Eempolder op zaterdag 16 maart is door
regen en harde wind vervallen. Deze excursie volgt nu de route
van Natuurmonumenten en begint bij de parkeerplaats bij
Theetuin Eemnes, Meentweg 131, Eemnes. Deze is bij aankomst
(ca. 7.30 uur) nog niet open dus koffie, brood e.d. zelf meenemen.
We lopen dan via het Meentdijkje naar de vogelhut in het
Eemmeer. Daarna over de zeer oude, bestrate Zomerdijk door
de natte en heel vogelrijke weilanden naar het zuiden. Dan via
de Ervenweg terug naar het Theehuis (dat is dan open!). De to
tale wandeling is ruim 8 km. Net als in 2017 hopen we o.a.
honderden Kieviten, Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters en
Kemphanen te zien. Op het Eemmeer en de plassen veel soorten
eenden. Deze excursie kan bij slecht weer niet doorgaan. Opga
ve uiterlijk donderdag 6 juni bij Hans Fondse jmfondse@gmail.
com, of 0341 557276, 06 20318064.

Dagexcursie in het kader van het Emster drieluik
donderdag 13 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Tijdens deze excursie bekijken wij natuur en landschap in de
omgeving van Emst via het Loobrinkerpad. Zie toelichting elders
in het Linnaeusklokje. Koffie en lunchpakket mee.
Opgeven voor dinsdagavond 11 juni bij Anne-Marie Fondse jm
fondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
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Buiten fotograferen op het Landgoed Tongeren
zaterdag 15 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur start om 9.30 uur
op de parkeerplaats aan het begin van het Van Manenspad dat
begint op de hoek van de Le Chevalierlaan en de Molenweg te
Tongeren, GPS 52°20'52.7"N 5°55'05.5"E.
We gaan dit mooie landgoed met afwisselend landschap met o.
a. libellen en juffers o.l.v. Peter Pfaff verkennen.
Informatie en inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06
27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Excursie huis en tuin van Ellen Smal en het Leggelderveld
zaterdag 22 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Ellen Smal is tot vorig jaar lid geweest van onze afdeling en is
na het overlijden van haar man John in Drenthe gaan wonen,
vlakbij het Leggelderveld. Als toelichting op de excursie schreef
zij het volgende:
‘Zoals ik in mijn laatste stukje in het Linnaeusklokje schreef,
ben ik verhuisd naar Drenthe. Mijn dochter en schoonzoon
hebben daar een meer dan 100 jaar oude boerderij gekocht met
ongeveer anderhalve hectare grond erbij. Wel wat anders dan
het tuintje in Harderwijk waar ik over schreef. Maar er is een
grote paddenpoel bij en een stukje bos. Verder deels natte grond.
Het was vroeger een weiland waar veel koeien op stonden. Nu
staan er twee paarden. Die zijn de reden dat we hier zijn neer
gestreken. Het beheer van het bos is aan mijn schoonzoon; de
poel houd ik bij en we zijn met een moestuin gestart. Maar
verder is het beheer wat je noemt extensief. Bij de Cruydthoek
heb ik weidemengsels besteld. Ik ben heel benieuwd of daar wat
van opkomt. En van Chris Herzog heb ik zaad van de Ratelaar
gekregen om te parasiteren op het verwilderde gras. Genoeg te
doen hier, maar ik geniet erg van de rust en de ruimte om ons
heen. Met het Leggelderveld op loopafstand, het Blauwe Meer
met onwerkelijk schoon water ook dichtbij en aardige mensen
in de buurt voel ik me hier al aardig thuis. Zou het leuk vinden
om jullie hier te ontvangen.’
Guido Nijland is lid van het IVN en vrijwilliger in het Leggelder
veld. Hij neemt ons mee naar dit bijzondere terrein. Het Leggel
derveld is een Natura-2000-gebied dat deel uitmaakt van het
Nationale Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het gebied
is ruim 300 ha groot en de eerste aankopen werden door Natuur
monumenten al in 1957 gedaan. Het gebied was ooit een aan
eengesloten heidegebied, waarin door zandverstuivingen
hoogteverschillen zijn ontstaan van meer dan 4 meter. Door het
steken van turf zijn de veenputten en vennen ontstaan. Het
heidegebied maakte deel uit van de esdorpen Leggeloo en Em
ster, waarop de bewoners hun schapen weidden. Tegenwoordig
wordt het gebied begraasd door paarden, runderen en Drentse
heideschapen. Op de vochtige heide groeien zeldzame planten
soorten, zoals Klokjesgentiaan, Beenbreek, Tengere heideorchis
en Veenpluis. Ook Valkruid (Arnica) zou in het gebied voorko
men. En deze laatste soort hopen we ook tijdens deze excursie
te zien. Guido kan ons nog veel meer over de herstelpogingen
van deze soort vertellen in zijn bijzondere ecologische tuin,
vlakbij Ellen.
Koffie en lunchpakket mee. Ellen zorgt voor iets lekkers bij de

koffie.
Opgeven liefst ruim van te voren, uiterlijk zaterdag 15 juni bij
Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06
12049194. Het is volop vakantietijd en bij te weinig deelnemers
kunnen we eventueel nog introducées vragen omdat dit een
buitengewoon interessante excursie betreft.
Anne-Marie Fondse

Excursie Leemputten en het Verbrande Bos
woensdag 26 juni 2019
Vertrek: Harderwijk en Ermelo 13.00 uur, grote parkeerplaats
Kasteel Staverden 13.15 uur
Voor velen van ons zijn de Leemputten geen onbekend terrein.
Jaarlijks genieten wij van de talrijke orchideeën die in het gebied
voorkomen evenals Beenbreek en vele andere zeldzame soorten
van de natte heide. Het Verbrande Bos is misschien wat minder
bekend. Dit gebied is ongeveer 5 ha groot en maakt deel uit van
het in totaal 740 ha grote landgoed Staverden en het daarbij
horende beekdal. Het Verbrande Bos dankt zijn naam aan een
bosbrand meer 125 jaar geleden. Het gebied was eeuwenlang
heidegebied, totdat eind 19e eeuw op grote schaal dennenplan
tages werden aangelegd, die gevoelig waren voor bosbrand. In
de jaren tachtig van de vorige eeuw stond het er met de Neder
landse natuur niet best voor. Er kwam subsidie van het rijk be
schikbaar om met effectgerichte maatregelen (EGM) natuur te
herstellen. In dat kader is het Verbrande Bos van Staverden in
1993 gekapt en met overheidsgeld opnieuw ingericht. De hu
musrijke grond werd afgeplagd en de waterstand verhoogd.
Diepe sloten zijn ondieper gemaakt, zodat het zure regenwater
nog wel, maar het schone, kalkrijke kwelwater niet meer afge
voerd wordt. Voor zeldzame planten en dieren zijn schrale grond
en schoon kwelwater essentiële voorwaarden. Sindsdien heeft
het Verbrande Bos zich ontwikkeld tot een kostbaar en zeldzaam
natuurgebied waar edelherten zorgen voor open plekken, en
planten als Zonnedauw en Klokjesgentiaan kunnen zich er
handhaven. In het ven en de sloten leven zeldzame visjes zoals
de Beekprik. Bijzondere diersoorten zijn verder de Heikikker,
Levendbarende hagedis en de Beekoeverlibel. Alle bijzondere
planten noemen zou te ver gaan, maar Beenbreek, Parnassia, vijf
soorten orchideeën, Blauwe knoop, het zijn maar enkele van de
vele soorten die we vanmiddag in een gecombineerde excursie
van Verbrande Bos en Leemputten hopen te zien.
Bron: Trouw 5 augustus 2011
Dit jaar hebben wij toestemming van de Gemeente Ermelo en
van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) om beide gebieden
te bezoeken. Ronald van Veen, vrijwilliger bij GLK, zal ons
hierbij begeleiden. De kosten voor deze bijzondere excursie be
dragen € 5 per persoon. Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee
en de excursie gaat door als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.
Opgeven liefst ruim van te voren, uiterlijk zaterdag 22 juni bij
Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06
12049194.
Anne-Marie Fondse
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Nachtvlinderinventarisatie de Stakenberg
vrijdag 28 juni 2019
Start inventarisatie: 22.30 uur, verzamelpunt: hoek Stakenberg
weg/Schapendrift, Elspeet.
Martin Scheper, onze steun en toeverlaat bij de nachtvlinderac
tiviteiten van de Vlinderwerkgroep, is tijdens de Nationale
Nachtvlindernacht met vakantie. Daarom slaan we een jaartje
over, maar als alternatief hebben we deze activiteit eind juni.
Als locatie hebben we een terrein op de rand van de Stakenber
ger hei gekozen.
Nachtvlinderen is 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. De coördinatie is in handen van Betty Dekker. De
inventarisatie zal naar verwachting tot 01.00 uur duren, maar
het staat belangstellenden vrij om te komen en te gaan. Houd
voor de weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten.
Informatie: Betty Dekker, ecdekker@solcon.nl, 0341 706030
 
 Algemene dagexcursie naar de Millingerwaard, waar nieuwe
natuur ontstaat
zaterdag 6 juli 2019
Vertrek: Harderwijk 8.15 u, Ermelo 8.30 u, aankomst kerk van
Kekerdom 10.00 u
Lengte wandeling: circa 10 km

De wandeling voert door een van de meest dynamische rivier
landschappen van Nederland en geeft een mooi beeld van na
tuurontwikkeling: van het kale zand van de rivierduinen en de
klei-afgravingen tot bloemrijke graslanden en oud ooibos.
Daarnaast heb je goede kans op het zien van bijzondere soorten,
zoals Zwarte stern, Bever en Grote zilverreiger en sinds 2014 zit
er regelmatig een Zeearend. Ook de Kleine en Grote bonte specht
leven er. De Millingerwaard is ook buiten wegen en paden vrij
toegankelijk. Wel grazen er Galloway-runderen en Konikpaar
den.
Na nat weer kan de Millingerwaard modderig zijn, en kunnen
sommige delen van de route onder water staan. De paden zijn
soms smal met veel bramen en brandnetels. Laarzen en een lange
broek zijn aan te raden. Er wordt hier nog tot 2020 gewerkt om
ruimte te maken voor de rivier. Zie ook: www.natuurinneder
land.nl.
Dit gebied is voor vogelaars zeer interessant en ook plantenlief
hebbers kunnen hun hart ophalen. Er groeien o.a. Watergenti
aan, Goudzuring, Zwanenbloem, en Grote waterweegbree. Op
het kale zand groeien Pijpbloem, Stekend loogkruid, Smal
vlieszaad, Glansbesnachtschade, Duifkruid, Welriekende gan
zenvoet, en nog meer moois. In het grasland groeien bijzondere
stroomdalplanten als Brede ereprijs, Sikkelklaver en Geoorde
zuring en duinplanten als Middelste teunisbloem en Wilde re
seda.
Omdat het een waterrijk gebied is, zijn er ook libellen te vinden:
Grote keizerlibel, Glassnijder, Viervlek en verschillende soorten
juffers. Waarschijnlijk is dit de beste plek in Nederland om twee
nieuwkomers te zien: de Zuidelijke keizerlibel en de Zuidelijke
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glazenmaker.
In de zomer vliegen langs de dijk vaak vlinders uit het zuiden
zoals Koninginnenpage, Oranje en Gele luzernevlinder.
Voor meer informatie, zie de film ‘Herinrichtingsproject Millin
gerwaard’ op https://millingertheetuin.nl (helemaal onderaan
de webpagina).
Er is onderweg catering. Entree theetuin incl. 1 consumptie kost
€ 5,00.
Voor meer informatie: Ronald van Veen 06-13464513 of hrvan
veen@hotmail.com en Ati Vijge 0341-560901 of awvijge@kpn
mail.nl.
Opgave vóór 3 juli bij Ronald of Ati.

Avondexcursie Essenburgh, Bloemkampen en weilanden bij
Hierden
dinsdag 9 juli 2019
Vertrek: Ermelo 18.45 uur, Harderwijk 19.00 uur, parkeerplaats
Essenburgh ongeveer 19.15 uur
We lopen eerst door het Landgoed Essenburgh, daarna door de
Bloemkampen en vervolgens over de weg naar het Veluwemeer.
Afhankelijk van het weer en de duisternis keren we dan weer
terug naar de parkeerplaats. De vogelgeluiden zijn in het donker
anders dan overdag; ook laten vossen en reeën zich in de sche
mering vaker zien. We stoppen om ongeveer 22.00 uur. Bij regen/
wind vervalt deze excursie. Opgave uiterlijk zaterdag 6 juli bij
Hans Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276.
 

Bruine eikenpage, foto Harm Werners

Vlinderexcursie Noordhollands Duinreservaat
zaterdag 13 juli 2019
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Opgave voor vrijdag 12 juli bij Harm Werners, harmwer
ners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@sol
con.nl, 0341 706030.
De laatste vlinderexcursie in een duingebied vond plaats in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Omdat onze doelsoort dit
keer de steeds zeldzamer wordende Bruine eikenpage is, gaan
we naar het Noordhollands Duinreservaat bij Bergen aan Zee. In
de duinen is een goede kans ook andere niet in onze regio
voorkomende dagvlinders, zoals de Kleine parelmoervlinder en
Duinparelmoervlinder, te zien.

Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie tot vier uur
duren en is de begeleiding in handen van Betty Dekker en Harm
Werners. Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hot
mail.nl, 0341 356291.
Tip: Neem voor deze dagexcursie een lunchpakketje mee en een
verrekijker kan bij een vlinderexcursie altijd nuttige diensten
bewijzen.

Grote vuurvlinder vrouw, foto Harm Werners

Terrein van Franke en Nelleke Remerie en natuurgebied
Heidehoekse Vloed
zaterdag 3 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Ruim 10 jaar geleden hebben Franke en Nelleke Remerie een
oude boerderij gekocht in Halle, vlakbij Varsseveld. Bij deze
boerderij ligt 6 ha grond, die toen uit weide en maïsakker be
stond. Om het gebied om te vormen tot een natuurparel is de
grond van de maïsakker afgegraven en de grond afgevoerd. Er
zijn verschillende poelen gegraven. Franke is met recht trots op

Vlinder- en libellenexcursie Rottige Meente
zaterdag 20 juli 2019
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Opgave voor vrijdag 19 juli  bij Harm Werners, harmwer
ners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@sol
con.nl, 0341 706030
Het ten zuidwesten van Wolvega gelegen laagveengebied Rotti
ge Meente vertoont veel overeenkomsten met de nabijgelegen
Weerribben. Karakteristieke elementen zijn moerasbos, graslan
den, rietlanden, veenheide, trilvenen, ruigte en open water.
Omdat ook hier de Grote vuurvlinder voorkomt, willen we er
tijdens het vliegseizoen van deze soort een kijkje nemen. Uiter
aard hebben we zoals altijd tevens oog voor andere insecten, die
we er kunnen aantreffen. Het is de bedoeling (een deel van) het
zogenaamde boswachterspad te verkennen.
Wellicht overbodig te vermelden, dat het verstandig is water
dicht schoeisel of laarzen aan te trekken. En vergeet het lunch
pakket niet.
Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie tot vier uur
duren en worden begeleid door Betty Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341
356291.
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de ontstane natuur, met bijzondere flora zoals Zonnedauw,
Vetblad, orchideeën, Klokjesgentiaan en Dwergvlas. Wel 15 ro
de-lijstsoorten hebben er zich inmiddels gevestigd en ook de
Boomkikker voelt zich in het gebied thuis. Franke ontvangt ons
‘s morgens met koffie, waarbij hij iets over het terrein en de
ontwikkelingen daarin zal vertellen. Daarna gaan we het geheel
bekijken en Franke hoopt dan ook van onze kennis te profiteren.
Hij kent al wel veel soorten, maar nog lang niet allemaal. Na de
lunch bij Franke (zelf meenemen) zal hij ons begeleiden naar het
nabijgelegen natuurgebied Heidehoekse Vloed. Dit gebied is al
wat langer in ontwikkeling. Hoewel het de bedoeling was dat
het een wilgen- en elzenbroekbos zou worden, bleken de om
standigheden ideaal voor schraal blauwgrasland en als zodanig
wordt het gebied nu beheerd. De vondst van Teer guichelheil en
recent ook Vetblad is met recht  zeer bijzonder te noemen. Maar
ook soorten als Parnassia, Pilvaren en Draadgentiaan doen de
florist watertanden. Op geschikte avonden is het een kabaal van
de Boomkikkers, die zich ook in het gebied thuisvoelen. Kortom,
een excursie om naar uit te kijken.
Opgeven voor donderdagavond 1 augustus bij Anne-Marie
Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
Anne-Marie Fondse

Vlinderexcursie De Strokel
maandag 5 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur
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. Vorig jaar hebben we hier de Bruine
vuurvlinder niet aangetroffen. We hopen dit keer op deze
doordeweekse middag op meer succes.
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.

Berminventarisatie Hierdense Poort
dinsdag 13 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur, Hierden
Dorpskerk Zuidrzeestraatweg 149 13.30 uur
Vervolg van 21 mei, zie aldaar.

Vlinder- en libellenexcursie Boetelerveld
zaterdag 17 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 10.00 uur, Harderwijk 10.15 uur
Opgave voor vrijdag 15 augustus bij Harm Werners, harmwer
ners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@sol
con.nl, 0341 706030.
Een suggestie door een van de leden op de werkgroepavond dit
gebied eens te bezoeken volgen we graag op. Het in de omgeving
van Raalte gelegen terrein is eigendom van het Overijssels
Landschap en Staatsbosbeheer. Er komen gave overgangen voor
van vochtige naar drassige heide.

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.

Dagexcursie Kennemerstrand en de Zuidpier van IJmuiden
zaterdag 24 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Tijdens deze gecombineerde vogel- en plantenexcursie bezoeken
wij ’s morgens de Zuidpier van IJmuiden en ’s middags het
Kennemerstrand. De Zuidpier van IJmuiden is onder vogelaars
een echte hotspot, vooral in de winter. Maar op de vloedlijn tegen
de pier aan, op het strand en op en tussen de basaltblokken langs
de pier zijn altijd leuke waarnemingen te doen. Diverse soorten
meeuwen, stormvogels, strandlopers en plevieren zijn soorten
die daar graag foerageren. In augustus zijn groepen zwaluwen,
kwikstaarten en Graspiepers aanwezig. Wat voor vogelaars de
Zuidpier is, is het Kennemerstrand voor plantenliefhebbers. Er
is jonge duinvorming en het gebied behoort tot de rijkste pri
maire duinvalleien van het vasteland. Dit uit zich in het voor
komen van bijzondere planten, vooral vochtminnende soorten
zoals Parnassia en orchideeën, maar ook vele soorten vlinders
komen in het gebied voor, waaronder Heivlinder en Kleine pa
relmoervlinder. Koffie en lunchpakket mee.
Opgeven voor donderdagavond 22 augustus bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.

Dagexcursie in het kader van het Emster drieluik
zaterdag 7 september 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Op deze dag bekijken wij natuur en landschap in de omgeving
van Emst via het Niebroekerpad. Zie toelichting elders in het
Linnaeusklokje. Koffie en lunchpakket mee.
Opgeven voor donderdagavond 5 september bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
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Merkwaardig gaas bij afzetting van natuurgebieden
Bij verschillende natuurgebieden zag ik als afzetting schapen
gaas met een bovenrand van fijner kippengaas. Dit is te zien bij
sommige heidegebieden en bijvoorbeeld op landgoed Leuvenum
(zie foto). Bij de lezing over landschapsbeheer door Henk Jan
Zwart van de Gemeente Ermelo heb ik hem gevraagd waar dit
vreemde gaas voor dient. De verklaring is dat edelherten (en
reeën) bij een sprong over het schapengaas, als ze net niet hoog
genoeg springen, met een poot in de bovenste maas van het gaas
kunnen haken. Hoe afschuwelijk dit voor een edelhert kan af
lopen is te zien op een foto van Erna Licht. Om het te voorkomen
brengt de vereniging Het Edelhert bij afzettingen met schapen
gaas manchetten aan van een fijner gaas. Dit wordt gedaan met
instemming van de eigenaar van het gebied en we zullen dit in
natuurgebieden steeds vaker te zien krijgen.
Hans Fondse

Jaar Bruine kikker Gewone padKleine watersalamander Alpenwatersalamander
2019 63 267 9 10
2017 38 265 5 6

Amfibieënoverzet  2019
De KNNV Noordwest-Veluwe plaatst vanaf 1983 een gaasafzet
ting van 350 m langs de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg in Leuvenum
om overstekende padden, kikkers en salamanders op te vangen
die naar de grote vijver van Huis Leuvenum trekken. Deze am
fibieëntrek vindt in hoofdzaak plaats eind februari, maart en
begin april. Door verdrietige omstandigheden (overlijden van
verschillende medewerkers) is deze actie in 2018 vervallen. Met
een aantal nieuwe medewerkers is de overzet dit jaar wel weer

doorgegaan. We hebben de plaatsing vervroegd van zaterdag 9
maart naar vrijdag 22 februari. Dat dit zinvol is geweest, bleek
al direct op zaterdag 23 februari toen we de eerste drie padden
in de opvangemmers aantroffen. De eerste week van april heb
ben we nog een aantal Alpenwatersalamanders overgezet. De
afzetting is weggehaald op maandag 8 april. De overzetresulta
ten van 2019 en ter vergelijking 2017 (ongeveer dezelfde over
zetperiode) zijn:

21



Paddenoverzetters aan het werk

Hans Fondse bij de paddenoverzetplaats

Hier en daar een kleine reparatie

Eiersnoeren van padden
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Formulier voor aantallen amfibieën

In het verleden is het aantal Bruine kikkers veel groter geweest
dan nu, meestal minstens gelijk aan het aantal padden. De
oorzaak hiervan is niet bekend, mogelijk een infectie. In de
vijver hebben we wel enorme hoeveelheden eieren (kikkerdril
en paddensnoeren) aangetroffen, soms met een dode kikker
daarbij. De actie voorkomt het doodrijden van honderden amfi
bieën omdat deze traag de drukke weg oversteken wanneer het
net donker is geworden (en nog met veel verkeer). Overigens kan
een kikker- of paddenpaar enkele duizenden eieren voortbren
gen. In de zomer gaan amfibieën weer terug (en weer over de
weg!) maar de eieren zijn dan afgezet, door de hogere tempera
turen zijn ze sneller en de duisternis is veel later (minder ver
keer). Je vindt dan zelden een doodgereden exemplaar.
Ik bedank de Gemeente Ermelo, in het bijzonder Hans Slijkhuis,
voor de prettige samenwerking, de nieuwe medecoördinator
Lynn Knossen voor o.a. het rooster en de tientallen medewerkers
voor het plaatsen van de afzetting en het (iedere ochtend)
overzetten van de dieren. 
Hans Fondse, coördinator amfibieënwerkgroep

Deze pad is gered

Heel jonge kikkerlarven

Formulier invullen
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mei     

zaterdag 4  Excursie Lentevuurspin halve dag

maandag 6  Bestuursvergadering

zaterdag 11  Fotowerkgroep Buiten fotograferen

zaterdag 11  Rupsenexcursie Meerkanten

zondag 12  Vogelexcursie halve dag Oosterwolde

dinsdag 14  Vlinderexcursie omgeving Garderen

dinsdag 14  Lezing over de Wolf

zaterdag 18  Regio-excursie ochtend Oldenaller

dinsdag 21  Berminventarisatie middag Hoophuizen

zaterdag 25  Klapstoeltjesexcursie

dinsdag 28  Fotowerkgroep avond

juni     

zaterdag 1  Vlinderexcursie middag Elspeetsche heide

zaterdag 8  Vogelexcursie hele dag Eempolder

donderdag 13  Plantenexcursie Emster drieluik
Loobrinkerpad

zaterdag 15  Fotowerkgroep Buiten fotograferen

zaterdag 22  Excursie hele dag Leggelderveld

woensdag 26  Excursie Verbrande bos en Leemputten

vrijdag 28  Nachtvlinderexcursie Stakenberg

juli     

maandag 1  Bestuursvergadering

zaterdag 6  Excursie Millingerwaard hele dag

dinsdag 9  Vogelexcursie avond Essenburg en
Bloemkampen

zaterdag 13  Duinvlinderexcursie Bergen aan Zee

zaterdag 20  Excursie Grote vuurvlinder hele dag Rottige
Meente

augustus     

zaterdag 3  Excursie Natuurterrein Halle en Heidehoek
se Vloed

maandag 5  Excursie middag Bruine vuurvlinder

dinsdag 13  Berminventarisatie middag Hoophuizen

zaterdag 17  Excursie vlinders en libellen hele dag
Boetelerveld

zaterdag 24  Vogel- en plantenexcursie hele dag IJmuiden
en Kennemerstrand

september     

zaterdag 7  Plantenexcursie Emster drieluik
Niebroekerpad
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