
Het Linnaeusklokje
KNNV afdeling Noordwest-Veluwe 2019 nummer 3 september - december



 

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 a.s.                                                                                                                 

U kunt uw lot(en) ad. € 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   

Vanaf 15 september kunt u ook rechtstreeks op onderstaande website uw loten kopen. 

https://clubactie.nl/actie/KNNVNoordwestVeluwe 

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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BESTUUR     Netnr: 0341
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

Bestuurslid Gerhard Weigand bestuurslidgw@noordwestveluwe.knnv.nl 553229

WEBSITE   www.knnv.nl/noordwestveluwe  

Webmaster Lydia Berghuis webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl  

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

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.

WERKGROEPEN     Netnr: 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@upc.nl 561389

  Dick Rhebergen dick.rhebergen@hetnet.nl 554633

Paddenwerkgroep Hans Fondse jmfondse@gmail.com 557276

  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

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
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Kopij
Kopij voor Het Linnaeusklokje 1-2020 graag voor 1 december
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
nog niet heeft, kan het aanvragen bij de redactie.

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, 3851MZ
Ermelo, 0341 760777

Geïnspireerd door paddenstoelenrechercheur Jan Willem
Jonker en de fotografen Ansel Adams en Peter Mookhoek
maakte Johan Degewij deze foto in het Speulderbos op 1
oktober 2017.

Opstapplaatsen voor excursies
Harderwijk: Slingerbos, een zijweg van de Oranjelaan bij het
Shell-station iets voorbij nummer 12 tegenover de fietsenstalling
van het Korfbalveld. Voor navigatie: Slingerbos 12, Harderwijk
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor
Kerkelijk Centrum
Bij twijfel over het doorgaan van excursies, b.v. in verband met
het weer, wordt men geadviseerd het Gastenboek op de website
te raadplegen.

Verslagen
Vogelexcursie Tholen
zaterdag 6 april 2019
Op het programma stond aangekondigd een excursie Zeeland
met als begin De Slikken van Viane (Schouwen-Duiveland). Op

woensdag voor de excursie werden we gebeld dat o.a. op die
slikgebieden door een grote groep onderzoek werd gedaan naar
zeewier in de Oosterschelde. Dus….weg vogels! We hebben de
vogelexcursie verplaatst naar het onbekende (schier)eiland
Tholen. Dit ligt letterlijk middenin de Oosterschelde en is om
geven door kwelders (hier heet dat schorren) en slikken. Dat zit
natuurlijk vol met vogels. Gelukkig is Nico daar goed bekend en
ik (als Zeeuw) helaas niet. Al om tien uur reden we met vijf vo
gelaars over de Philipsdam van Oude Tonge naar St. Philipsland.
Daar is bij de Krammersluizen een gebied, de Plaat van de Vliet,
nummer 1 op het kaartje, met een vogelobservatiehut. Hier
hoorden we vanuit de struiken het explosieve geluid van de
Cetti’s zanger, een klein vogeltje dat vanuit het zuiden langzaam
Nederland verovert. We zagen hoog in de mistige lucht een
Wespendief. Omdat begin april wat vroeg voor deze soort is,
twijfelden we wel even aan de waarneming. Vanuit de observa
tiehut keken we uit over de (ingedijkte) zeearm de Krammer,
waar de waarneming door mist en rietlanden wat moeilijk was.
De tocht ging verder naar de noordkant van Tholen waar we via
een lastige route uitkwamen bij de zeedijk met goed zicht over
de grote kwelder van de Krabbenkreek, nummer 2, een doodlo
pende arm van het Mastgat (Oosterschelde). Hier vogels als Wulp,
Lepelaar en Zilverreiger. Omdat het laagwater was helaas veel
op grote afstand, lastig te zien. Wel een fraai uitzicht op de molen
van St. Philipsland, ook zo’n onbekend zeeuws (schier)eilandje.
Vervolgens gingen we naar een grote voormalige kreek met de
onaantrekkelijke naam het Stinkgat, nummer 3. Voor vogelken
ners een beroemd gebied, waar we zeker geen stank aantroffen
maar wel honderden vogels. Overal, vooral langs de dijken
hoorden we het geluid van hoog in de lucht zingende Veldleeu
weriken. Op het water in het Stinkgat  veel Pijlstaarten, Winter
talingen en op de eilandjes Kluten en Visdieven. Ook meenden
we tussen de tientallen Kokmeeuwen een enkele Zwartkop
meeuw aan te treffen. In de lucht een Zwarte zwaan (met witte
vleugelranden) en een jagende Bruine kiekendief. We liepen
door tot een merkwaardig, piramidevormig windscherm van
zeildoek waar je bij elke windrichting in de luwte kon staan om
vogels te kijken. Hier zagen we op de kwelder ook nog twee
Slechtvalken, voor het oog dicht tegen elkaar. Daarna reden we
dwars over Tholen via allerlei dijkjes en weggetjes naar de
zuidkust van Tholen bij een uitwateringskanaal, nummer 4, in
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de Oosterschelde. Naast vogels hier ook  veel schelpen van oes
ters en alikruiken op de stenen. Vervolgens enkele kilometers
naar het oosten een binnendijks gebied met kreken, inlagen en
zogenaamde karrevelden, nummers 5 en 6. Naast veel watervo
gels zagen we regelmatig een Gele kwikstaart op een draad. Ook
een Plevier die na enige studie een Strandplevier bleek te zijn.
Met mooi weer verlieten we het fantastische en onbekende ei
land Tholen. Dank aan Nico die ons voortreffelijk de vogelgebie
den van Tholen heeft laten zien.
Hans Fondse

Hazen, foto Harm Werners
Excursie bij Schaveren
donderdag 18 april 2019
De eerste in een serie van 3 landschapsverkenningen rond Emst
loopt over een klompenpad bij Schaveren. In dit afwisselende
landschap speuren we naar landschapselementen uit heden en
verleden. Met 10 deelnemers starten we bij dorpshuis De Heze
brink in Emst en het belooft een zonovergoten dag te worden.
In de graslanden bloeien pinkster- en paardenbloemen en de
uitzichten zijn weids en lieflijk met hier en daar een bloesem
boom. Bij het vennetje ´t Rengel, dat een ondoordringbare en
waterdichte bodem heeft, staan we stil bij de vroegere functie
als schapenwasplaats. Tot 1910 liepen er schaapskuddes in het
gebied, die een week voor het scheren gewassen werden. Dit
werd gedaan om te voorkomen dat de scharen door zand en
takjes bot zouden gaan. Er was dan nog even tijd voor een nieuw
laagje vet op de huid van het schaap. De dag van het schapen
scheren zelf was een groots dorpsfeest in het buurtschap Scha
veren. Rond ‘t Rengel groeit volop Moeraswolfsklauw en inmid
dels vliegen er steeds meer vlinders. Vooral Oranjetip en Dag
pauwoog vallen op. Bij de plek van de Celtic fields proberen we
hiervan de contouren te ontdekken, maar we zien ze nauwelijks.
Een Zandhagedis ligt lekker te zonnen. Op landgoed Hanendorp
wordt geprobeerd oude natuurwaarden en landschapselemen
ten te herstellen. Hier zijn o.a. enige poelen gegraven. Het
laatste deel van de wandeling voert ons langs de Bloemendaal
seweg  waar van oudsher natte dotterbloemhooilanden te vin
den zijn. Geldersche Landschappen & Kastelen probeert hier de
natuur te verrijken door enerzijds bos te kappen, anderzijds het
elders weer aan te planten. Langs de Smallertse beek zijn elzen
geplant. De grond wordt niet langer bemest en het maaisel wordt
afgevoerd. De resultaten van de verschraling zijn al zichtbaar.

't Renger, foto Hans Fondse

En het is er zo mooi! Pinksterbloemen, Dotterbloemen, Dartele
hazen en fladderende vlinders trekken onze aandacht. Het is
genieten met een grote G. Harm maakte een foto, waar ik het
liefst kaarten van zou willen laten maken. Het geeft de sfeer
weer van een heerlijke dag buiten. Met de auto rijden we nog
even naar de historische forellenvijver, waar we de excursie af
sluiten met een drankje.
Anne-Marie Fondse

Rupsenexcursie Meerkanten
zaterdag 11 mei 2019
Met acht personen en onder deskundige leiding van Ati Vijge
gingen we op pad op zoek naar rupsen. We kwamen in eerste
instantie niet ver; al bij de eerste eiken troffen we rupsen van
allerlei formaat aan. Vooral rupsen van de voorjaarsspanner
(Agriopis spec.) en voorjaarsuilen waaronder de tweestreepvoor
jaarsuil (Orthosia cerasi), dubbelstipvoorjaarsuil (Anorthoa munda) 
en kleine voorjaarsuil (Orthosia cruda) werden regelmatig op
eiken aangetroffen. Absolute topper onder de waargenomen
rupsen was de kleurrijke rups van de grote wintervlinder
(Erannis defoliaria), met minstens 25 exemplaren. Deze rups is
bepaald niet kieskeurig en is niet alleen op eiken, maar eveneens
op andere bomen en struiken te vinden. Vermeldenswaard is
ook de prachtige groene rups van de piramidevlinder (Amphipy
ra pyramidea), die bij een eerste aanblik wel aan de rups van een

Piramidevlinder foto Dick Dooyewaard
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pijlstaart doet denken vanwege zijn puntige achterlijf, maar
hierop mist altijd het gekleurde pijltje.
Dat we lang niet alle rupsensoorten op naam konden brengen,
laat zich raden. Gelukkig is er een forum dat zich bezighoudt
met ongedetermineerde soorten, en alle soorten werden dan ook
uitgebreid gefotografeerd. Via www.waarneming.nl hopen we
alsnog het lijstje compleet te maken.
Toen de zon doorbrak, kwamen er ook nog dagvlinders tevoor
schijn. Een paar langsprietmotten hadden we inmiddels al ge
spot. Verder werden er diverse andere insecten waargenomen,
waaronder lieveheersbeestjes en wantsen, die alle ook van een
naamplaatje werden voorzien voor zover we hier met elkaar uit
kwamen. Kortom: het was weer een leerzame en boeiende
middag. Ati, bedankt!
Betty Dekker

Steltkluut foto Harm Werners

Vogelexcursie polder Oosterwolde en Reevediep
zondag 12 mei 2019
Met zes belangstellenden vertrokken we om zeven uur vanuit
Harderwijk richting de vogelhut op de Kamperdijk vlakbij El
burg. In het oude riet was het geluid van Rietzangers en Rietgor
zen duidelijk te horen. Op het Randmeer (hier Drontermeer) was
niet zo veel te zien. We reden verder over de Kamperdijk  naar
een aantal merkwaardige eilandjes (de ‘Oliebollen’) waar aan de
landkant een Blauwborst in het riet zich liet horen en liet zien.
We gingen via de Groote Wooldweg de polder Oosterwolde in.
Een kilometer naast deze weg ligt een oude eendenkooi die
particulier bezit is en helaas niet te bezoeken. Op de vochtige
weilanden het geluid van vele Grutto’s, Tureluurs en van een
Wulp. Tenslotte gingen we naar het enkele kilometers verder
gelegen (nieuwe!) Reevediep. Dit is een aftakking van de IJssel
ten zuiden van Kampen die bij extreem hoog water in de rivier
via een sluis water kan afvoeren naar het Drontermeer. Aan deze
zes kilometer lange ‘bypass’ is veertien jaar gewerkt met het
aanleggen van dijken, het opkopen van agrarisch gebied en
waterstaatkundige werken. Het Reevediep is in maart 2019 ge
opend door de Koning samen met de Minister van Waterstaat.
Merkwaardig vonden wij het dat op de borden nog de oude situ
atie staat; zie voor de nieuwe het kaartje hierbij. Wij poseerden
als KNNV-ers ook bij de nieuwe brug over het Reevediep. Het

foto Hans Fondse

gebied is nu al buitengewoon vogelrijk. We zagen vele soorten
eenden, waarbij zes Zomertalingen, enkele Steltkluten, een
groep Lepelaars en we hoorden in het riet een Roerdomp. Er
vlogen verder weg Visdieven rond en Sterns die wij aanzagen
voor Zwarte sterns, maar die mogelijk doortrekkende Witwang
sterns zijn geweest. Een geweldig vogelrijk gebied dat in de
toekomst bezoek zeker de moeite waard zal zijn. Om elf uur was
het mooie weer voorbij en ging het over in regen. Dat was voor
ons de reden de excursie te beëindigen.
Hans Fondse

Vlinderexcursie Elspeetsche heide
zaterdag 1 juni 2019
Deze middag gingen we op zoek naar een Klein bruin dagvlin
dertje in het kader van het project 'Bruine vuurvlinder' van de
Vlinderwerkgroep. Dit project gaat nu zijn tweede jaar in, omdat
in 2018 amper Bruine vuurvlinders in onze omgeving werden
aangetroffen. Ook toen liepen we over de heide nabij de Staken
berg. Door de droogte vlogen er die zomer nauwelijks vlinders,
laat staan Bruine vuurvlinders. Deze keer hoopten we de soort,
die hier van oudsher voorkomt, wel aan te treffen.
Het was een warme middag, het heideterrein oogde opnieuw
droog, met schrale bermen langs de rand waar voornamelijk gras
groeide. Dat voorspelt weinig goeds, was dan ook mijn eerste
gedachte. Maar toen de Hooibeestjes zich aankondigden, slaakte
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Groentje foto Betty Dekker

ik een zucht van verlichting; deze middag zou tenminste niet
vlinderloos aan ons voorbij gaan. En weldra kwamen de fototoe
stellen tevoorschijn om 'groentjes' te fotograferen. Wat waren
sommige nog mooi smaragdgroen aan de onderzijde. Dit zo
helemaal in tegenstelling tot het sombere bruin van de boven
zijde. We telden er zeker 16. Maar hoe we ook rondkeken, de
Bruine vuurvlinder liet zich ook deze middag niet zien, terwijl
het nu toch zeker de vliegtijd van dit vlindertje is, want afgelopen
week was de soort op verschillende plekken gesignaleerd. Wel
zagen we Kleine vuurvlinders. Dit vlindertje is een zeer fotoge
niek beestje dat zich deze middag prachtig liet fotograferen. Nog
steeds vliegen er Citroenvlinders. Op de Elspeetsche hei zagen
we ze ook, zowel mannetjes als vrouwtjes. En tussen de dorre
struikjes heide door was daar dan ineens bloeiende Dopheide,
een prima nectarplant voor veel insecten. Het bleef niet bij
dagvlinders alleen; ook nachtvlinders kwamen even in beeld.
Twee Gestreepte bremvlinders fladderden aan ons voorbij en de
bontgekleurde Sint-Jacobsvlinder liet zich zien. Een rups van de
Kleine hageheld, een soort die zich prima thuisvoelt op de hei,
was op weg naar een verpoppingsplek, zo leek het. Groene
zandloopkevers sprongen op als we te dichtbij kwamen, een
Zandhagedis kon niet aan onze aandacht ontsnappen en af en
toe hoorden we Boompiepers zingen en zagen we ook de karak
teristieke parachutevlucht vanuit de lucht. Kortom; het was een
prachtige middag waarbij van alles te zien was. De tien deelne

Kleine vuurvlinder

mers aan deze zoektocht konden ondanks het gemis van de
Bruine vuurvlinder toch tevreden huiswaarts keren.
Betty Dekker

foto Harm Werners

Grote lijster foto Harm Werners

Excursie Emst via het Loobrinkerpad
donderdag 13 juni 2019
Het was prima wandelweer en met vijf gemotiveerde natuurlief
hebbers gingen we op pad. Direct al valt ons de bijzondere
rijkdom van de sloten en slootkanten op. Helder water met
Blaartrekkende boterbloem, Echte Valeriaan en Klimopwaterra
nonkel. Vooral deze laatste soort is vrij zeldzaam. Bij de histori
sche forellenkwekerij drinken we een kopje koffie en zijn we
aangekomen in het stroomgebied van de Smallertse beek met
de voormalige Smallertse molen. De molen bestaat nog, maar
het waterrad is inmiddels verdwenen. Het landschap is hier
prachtig. Een Grote lijster laat zich goed fotograferen en al ge
nietend komen we bij het Kievitsveld. We passeren een Elzen
broekbos met Gele lissen, die helaas al uitgebloeid zijn. En mede
door de doorbrekende zon gaan de vlinders, juffers en libellen
vliegen. Prachtig is de diepblauwe Weidebeekjuffer. Langzaam
lopen we al kijkend en genietend verder naar het nabijgelegen
Vossenbroek, een totaal ander landschap. Plas en dras en het
ziet er geel en paars van de grote ratelaar en Brede orchis. Deze
laatste soort doet het geweldig goed in het Vossenbroek. Op een
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Vuurlibel foto Harm Werners

pad zien we de Vuurlibel, waar Harm enthousiast over is. Hij
verwacht ook Distelvlinders te zien, die na een lange trektocht
uit het zuiden weer in Nederland gearriveerd zijn. We spotten
inderdaad enkele afgevlogen exemplaren. Na nog een flinke
wandeling, waarbij we ook de brandrode runderen bij boerderij
De Emsterhof vanaf een afstand waarnemen, rusten we wat uit
op een bankje, klaar voor het laatste stukje. Een prachtige ex
cursie met leuke waarnemingen en enthousiaste KNNV-ers.
Anne-Marie Fondse

Aan de cassis foto Hans Fondse

Kleine vuurvlinder op Valkruid

Excursie Leggelderveld
zaterdag 22 juni 2019
Ellen Smal en ik hebben in februari een excursie bedacht naar
het Leggelderveld. Ellen woont sinds september 2018 in Geeu
wenbrug, dat vlakbij dit prachtige natuurgebied ligt. Daar heeft
zij inmiddels wat contacten, zodat zij voor ons Guido Nieland
heeft gepolst om een excursie te begeleiden En hoewel het volop
vakantietijd voor KNNV-ers is, hadden toch meer dan tien
deelnemers zich aangemeld.
De excursie begon bij Ellen thuis, zodat wij konden zien hoe ze
nu woont, een moestuin onderhoudt en een paardenbak heeft.
Ook Guido was hier naartoe gekomen en met elkaar dronken
we koffie met Drentse Kniepertjes. Hierna volgde een rondlei
ding bij het huis van Ellen. We lopen door een stuk bijbehorend
bos en bekijken de nieuwe paddenpoel die net iets te ondiep is
uitgevallen. Daarna gaan we met een paar auto´s naar het Leg
gelderveld. Het eerste doel van de wandeling is maar direct de
groeiplaats van het Valkruid. Langs een haverakker met Koren
bloemen komen we bij de plek, een van de laatste natuurlijke
groeiplaatsen in Drenthe. Er wordt natuurlijk uitgebreid gefo
tografeerd en als toetje komt ook nog een Kleine vuurvlinder
van deze plant genieten. We lopen dezelfde weg terug om verder
in het Leggelderveld nog meer bijzondere soorten te vinden. We
verbazen ons over het door verstuivingen omgekeerde bodem
profiel, wat ervoor zorgt dat de ondoordringbare laag hoog is
komen te liggen, waardoor de hoge stukken nat zijn en de uit
gestoven stukken droog. Via een lastig hobbelig moerassig
stukje vinden we Lavendelheide. Op het pad Grondster, Kleine
zonnedauw, Heidekartelblad en mede door het warme en zon
nige weer vliegen ook de vlinders. De felgroene rupsen van de
Nachtpauwoog krijgen onze volle aandacht. De Beenbreek be
gint al te bloeien. Over een paar weken zal het er helemaal geel
van zien. Na de lunchpauze slingeren we dwars door het veld
terug naar de auto´s.
Als toegift laat Guido ons zijn bijzondere natuurtuin zien,
waarin een uitgekiend maaibeheer wordt toegepast. Guido is
ecoloog en weet wat hij doet. Dat is te zien aan het resultaat.
Maar voor we de tuin bekijken, trakteert hij ons op eigengemaak
te cassis. Verrukkelijk, maar helaas niet te koop. In de tuin zien
we een prachtige vijver met Wateraardbei, Kleine lisdodde en
volop kwakende kikkers. Op een duin zien we Margrieten en
felrose anjertjes. En ook hier Valkruid. In de moestuin plukken
we aardbeitjes om op te eten en mee te nemen en besluiten zo
deze fantastische dag. Met heel veel dank aan Ellen en Guido.
Anne-Marie Fondse
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Excursie naar het Verbrande Bos en de Leemputten
woensdag 26 juni 2019
Even zag het ernaar uit dat deze excursie vanwege de hitte niet
door zou kunnen gaan. Op 25 juni werd voor Nederland de
warmste dag ooit gemeten, namelijk 36,6 graden. Dat het nog
gekker kan, werd duidelijk in juli toen het op 25 en 26 juli 40,7
graden werd. Maar niets is zo veranderlijk als het weer, 22 juni
was een gematigde dag met prima weer om te wandelen. Met 17
deelnemers vertrokken we o.l.v. Ronald van Veen vanaf de grote
parkeerplaats bij Staverden naar de parkeermogelijkheid bij het
Verbrande Bos. Ronald is als vrijwilliger bij Geldersch Landschap
& Kasteelen goed op de hoogte van het gebied en wijst ons ook
op de strenge regels die in dit kwetsbare gebied gelden. Via een
smalle plank over een sloot, waarbij Ronald ons een handje helpt,
komen we in het Verbrande Bos en hoewel aansluitend op de
Leemputten is het gebied toch wat anders van karakter. Meer
plas dras.  Een leuke soort die we zien, is de Pilvaren. Deze
zeldzame varensoort lijkt net op een klein grasje, maar als je
goed kijkt, zie je aan de voet van de bladbundels kleine bolvor
mige sporenvruchtjes (pilletjes). Een andere bijzondere soort is
Moerashertshooi. Deze plant groeit in moerassen en langs wa
terkanten, op veengrond en is vrij zeldzaam. De plant is laag en
grijsviltig en bloeit met kleine gele bloemetjes. De zeldzaamste
soort is de Stijve moerasweegbree. Deze soort stelt zeer hoge
eisen aan de standplaats. Ze verdraagt geen schaduw of concur
rentie. De plant heeft kleine wit-roze bloemetjes en bij kneuzing
is er een karakteristieke wantsengeur. (Moet je wel weten hoe
een wants ruikt.) In de Leemputten bloeien prachtig de orchi
deeën, Beenbreek en beginnende Klokjesgentiaan. Ook het
Gentiaanblauwtje vliegt. Door de vele regen die er gevallen is,
ligt het gebied er prachtig bij. Op de terugweg naar de auto ziet
een opmerkzame vogelaar een jonge Zeearend overvliegen.
Hoewel hij eigenlijk niet de goede lens bij zich heeft, maakt hij
toch een foto. Waarneming .nl bevestigt dat het inderdaad een
juveniele zeearend is en maakt Ruud van Middelkoop een
compliment om dit vanuit een silhouet in de lucht zo goed te
kunnen herkennen.  
Al met al een meer dan fantastische excursie.
Anne-Marie Fondse

Gestippelde houtvlinder foto Harm Werners

Vlindernacht tussen de everzwijnen
vrijdag 28 juni 2019
Zonder twijfel het meest merkwaardige begin van onze nacht
vlinderinventarisaties ooit. We hadden - met vergunning van
Natuurmonumenten - een plekje gezocht op de zuidoostpunt
van het heideterrein van De Stakenberg tussen Nunspeet en
Staverden. Bij de voorbereidingen werden we bijkans omsingeld
door wilde zwijnen. Eerst een zeug met biggen, daarna op enke
le meters afstand een rotte. De varkens verdwenen na een paar
minuten rustig in het struikgewas. 
De publieke belangstelling was dit jaar minimaal. Misschien
speelde de vakantieperiode ons parten of was de locatie wat te
ver van ons bed. De vangsten waren er niet minder om. Ondanks
de sterke uitstraling door een heldere hemel en dientengevolge
een daling van de temperatuur tot 13 graden kregen we toch
bijna 60 soorten op laken en smeer. Volkomen volgens verwach
ting maakten in deze omgeving met veel naaldhout Dennenpijl
staarten (Sphinx pinastri) hun opwachting, maar het meest talrijk
waren de Grijze stipspanners (Idaea aversata).
Eveneens goed vertegenwoordigd waren soorten uit de Spinner
uilenfamilie, die vroeger tot de Beertjes werden gerekend. Mooi
dat we zowel de Non (Lymantria monacha) als de Schijn-non

Wapendrager met stokje foto Harm Werners
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(Panthea coenobita) zagen. De op de Rode Lijst in de categorie ‘be
dreigd’ opgenomen zeldzame Geoogde w-uil (Lacanobia contigua)
kan uiteraard niet onvermeld blijven. Ver na het middernach
telijk uur verschenen er op en onder het witte doek een paar (op
een afgebroken berkentakje lijkende) Wapendragers (Phalera
bucephala) en liet ook de Gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina)
zich zien. Inclusief het op de boomstammen aangetroffen vari
abel aantal  fijnproevers kan gesproken worden van een succes
volle inventarisatie.
Harm Werners

Vogelexcursie Veluwemeerkust, Bloemkampen en De 
Essenburgh
dinsdagavond 9 juli 2019
We verzamelden ons met 10 deelnemers om kwart over zeven
op de Beekweg te Hierden. We liepen op een pad door het (on
bekende) landgoed Barrebos dat grenst aan het gebied van De
Essenburgh. Omdat we in het verleden met de KNNV-werkgroep
Landschapsbeheer daar in de winter wel onderhoudswerkzaam
heden hebben uitgevoerd, dacht ik dat dit bij De Essenburgh
behoorde. Dat is niet het geval maar het is 12 ha eigendom van
de familie Holdert. Op het landgoed staan vijf eenvoudige huizen
waar de bewoners (o.a. huurders) als ideaal hebben dichtbij de
natuur te staan. Op een wat verder gelegen gebied van Natuur
monumenten hoorden en zagen we Grasmussen met jongen.
Daarna liepen we over een nieuw pad door de Bloemkampen
met veel bomen met de beruchte Eikenprocessierups. Even later
kwamen we bij de weg langs de weilanden van Hierden. Deze
weilanden waren en werden gemaaid zo dat we de Kwartels die
we daar op 21 mei gehoord hebben, nu moesten missen. We
vervolgden de tocht langs mooie en oude boerderijen van Hier
den, waar we werden aangesproken door enkele bewoners die
enthousiast vertelden over de soorten uilen die in hun gebied
voorkomen. We vervolgden een voetpad door het boerenland
waar we groepen Putters zagen. Tenslotte liepen we door De
Essenburgh waar we langs de weg veel mezenkastjes zagen die
bedoeld zijn voor vogels die de Eikenprocessierupsen bestrijden.
Of dit laatste lukt, werd door velen van ons betwijfeld.
Om tien uur waren we vermoeid weer bij de auto´s aanwezig.
Hans Fondse

Noordhollands Duinreservaat
zaterdag 13 juli 2019
Deze excursie met 6 deelnemers begon al op de parkeerplaats
met verschillende soorten planten.
Daar zagen we onze eerste vlinder, een bruin blauwtje. Ook de
Duinsabelsprinkhaan zat daar.
Bij de schaapskooi zagen we het Blauw aspergetorretje met haar
kroost, verschillende soorten bijtjes, wantsen en de rups van de
Zwartwitmot.
Het begon iets te miezeren, maar er werden toch enkele micro’s
gesignaleerd en de Heivlinder.
Na onze lunchpauze onder de bomen, vanwege een zacht buitje,
ging de tocht verder.
Er werd een groot formaat Distelvlinderrups gesignaleerd op
Slangenkruid. Op een plekje met meerdere distels vonden we
nog meer Distelvlinderrupsen.

Vrij hoog in de lucht liet zich in een flits een grote soort Parel
moervlinder zien, die even snel weer verdween.
Verder zagen we Juffers,Llibellen,Rupsendoders, Boktorren,
Wantsen en Zweefvliegen.
Kortom, een geslaagde excursie.
Annemarie Kooistra

Leendert de Boer onderscheiden
Vrijdag 26 april is voor Leendert de Boer een dag geworden om
nooit meer te vergeten. Hij werd die dag koninklijk onderschei
den en mag zich sindsdien Lid in de Orde van Oranje Nassau
noemen.
Hij had niets in de gaten tot hij de zaal in het Stadhuis binnen
wandelde, waar zijn hele familie zich had verzameld. Burge
meester Gerard Renkema van Nijkerk speldde hem het lintje op.
Leendert is gepensioneerd biologieleraar, die gepassioneerd is
geraakt door de natuur, met name de geologie van het gebied in
en rond Nijkerk, en daar ook altijd blijk van heeft gegeven. Hij
heeft zich vooral voor IVN-Nijkerk ingezet maar is nu ook al 38
jaar lid van onze afdeling. Leendert heeft twee boeken geschre
ven: Landschapsjuwelen en De Over-Veluwe. Verder heeft hij
heel veel excursies en lezingen verzorgd en stukjes geschreven
in Nijkerk Natuurlijk, het periodiek van IVN. In april heeft hij
ook nog een cursus gegeven bij onze afdeling, met een lezing
met heel veel dia’s en een busexcursie door het gebied.

foto Harderwijk anders
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Chris Herzog onderscheiden
Chris Herzog (67) is op Koningsdag benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Hij was één van de tien vrijwilligers in
Harderwijk die dat overkwam, want meestal komt dat als een
totale verrassing. Bovenaan zijn lijstje van verdiensten staat dat
hij sinds 1991 medeoprichter, bestuurder en vrijwilliger is van
Stichting de Hortus, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie
en oprichter en coördinator van de Natuurtuin. Daarnaast is hij
sinds 1982 vrijwilliger bij de Vogelbeschermingswacht Noord-
Veluwe, bij de Stichting Showband Doe Maar te Ermelo en was
hij vrijwilliger en penningmeester van muziekvereniging Cres
cendo. Wij kunnen daar nog aan toevoegen dat hij sinds mei
1991 lid is van onze afdeling, waar hij ook nog een paar jaar
samen met Nico de redactie van het Linnaeusklokje heeft ver
zorgd.
Kortom, een terechte onderscheiding voor een geweldige vrij
williger.

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 en de uitbreiding van het Van der Valk Hotel Har
derwijk.
 
Veluwerandmeren
Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst
Zoals vermeld in de vorige bijdrage werd eind januari een om
vangrijke zienswijze ingediend naar aanleiding van het ter inza
ge gelegde ontwerpbestemmingsplan Strand Horst in Ermelo.
Op de in de zienswijze gestelde vragen werd nog geen schrifte
lijke reactie van de gemeente Ermelo ontvangen. Wel heeft op
9 april j.l. met de gemeente een gesprek plaatsgevonden over in
het bijzonder de inrichting van het natuurcompensatiegebied
Groene Kruispunt. Op 16 april jl. heeft op initiatief van de
Coöperatie Gastvrije Randmeren een bijeenkomst met belang
hebbenden plaatsgevonden waarin een schetsontwerp voor het
Groene Kruispunt is besproken met voorafgaand een veldbezoek.
De inrichting van het Groene Kruispunt is een van de projecten
vanuit het Integrale Inrichtingsproject Veluwerandmeren.
Wij wachten voor een verdere beoordeling de schriftelijke be
antwoording van de zienswijze en de definitieve vormgeving en
vaststelling van het compensatieplan af.

 
Honden op Strandeiland Harderwijk
In de vorige bijdrage brachten we u ook op de hoogte van het
advies op het verzoek van de gemeente Harderwijk inzake de
mogelijkheid om als proef in de winterperiode loslopende of
aangelijnde honden toe te laten op het Strandeiland. Ons advies
met verwijzing naar de in december 2011 met de gemeente in
een convenant vastgelegde afspraken om verstoringen in het
omliggende Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te voorko
men, is voor de gemeente aanleiding geweest om het verbod voor
honden op het strandeiland onverkort te handhaven.
 
Onderhoud rietzone met strandjes Zeepad Harderwijk
Met verwijzing naar de vorige bijdrage zijn de onderhoudswerk
zaamheden van de rietzone en de strandjes langs het Zeepad in
Harderwijk voor aanvang van het broedseizoen afgerond. Ten
aanzien van de wens van bewoners tot het treffen van recreatie
ve voorzieningen, waaronder de realisering van een steiger in
het Wolderwijd, aan een van de strandjes, zijn door de gemeen
te tijdens een gesprek met deze bewoners de consequenties
aangegeven in relatie tot de regelgeving voor het Natura 2000-
gebied. De bewoners hebben tijdens dit gesprek aangegeven
begrip te hebben voor de hierdoor aanwezige beperkingen.
 
Verondieping Wolderwijd nabij eiland De Biezen
Op 28 maart jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met Rijkswa
terstaat inzake het voornemen een oppervlakte van 8 hectare
van het Wolderwijd nabij het eiland De Biezen in de nabijheid
van het natuurgebied Harderbroek te verondiepen. De maatregel
vindt plaats als uitvloeisel van de Kaderrichtlijn Water, een
Europese richtlijn die is opgesteld om de waterkwaliteit in Eu
ropa te verbeteren. Uiterlijk  in 2027 moet het water als uitvloei
sel van deze richtlijn in alle Europese landen voldoende schoon
en gezond zijn.
Doelsoorten voor de verondieping  zijn vissen en waterplanten
waarbij een link wordt gelegd met de instandhoudingsdoelstel
lingen in deze voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
(onder andere Kranswieren). Hoewel vogels niet tot de doelsoor
ten voor dit project behoren, kan één hectare van de verondie
ping dienen als foerageergebied voor Kleine zwanen. We hebben
een wens tot uitbreiding van deze oppervlakte kenbaar gemaakt,
alsmede de voorwaarden van te gebruiken materialen en het
advies Kranswieren te enten. Aangegeven is dat gebiedseigen
materialen voor de verondieping zullen worden gebruikt. De
plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Gesprekken zijn
of worden nog gevoerd met overige belanghebbenden.
 
Veluwe
Bosbeheer op de Noordwest-Veluwe
Begin maart is aandacht gevraagd bij de daarvoor in aanmerking
komende terreinbeheerders in onze regio over de mate waarin
en de wijze waarop bomenkap in de bosgebieden plaatsvindt.
Daarbij zijn in het bijzonder de doelstellingen van het Natura
2000-gebied Veluwe aan de orde gesteld. Zo komt er in het gebied
een aantal kwalificerende vogelsoorten voor die zich aanzienlijk
onder hun instandhoudingsdoelstelling bevinden en die onder

11



andere zijn aangewezen op behoud van oud, aaneengesloten bos
of oude solitaire bomen in half open, struweelrijk terrein.
Mede in verband hiermee is terughoudendheid gevraagd en is
een aantal kritiekpunten naar voren gebracht, zoals onder an
dere ecologisch vooronderzoek ten aanzien van de omgeving van
nestbomen, verwijdering zonder enig redelijk doel van zeer oude
solitaire bomen in open terrein
en vervolgbeheer ten aanzien van boskapterreinen om volledige
ongewenste begroeiing van deze terreinen te voorkomen. Het
betreft hier onder andere de vergrassing van nieuwe heideter
reinen en het dichtgroeien van uitbreidingen van stuifzand.
Omdat als motief voor de grootschalige boskap omvorming van
natuur in heide en stuifzand ten behoeve van de toename van
biodiversiteit is aangegeven, is tevens gevraagd of er naar aan
leiding van dergelijke vergelijkbare maatregelen in het verleden
is gemonitord of doelstellingen zijn behaald. Daaruit kan im
mers blijken of dat wat zich voordoet als een sterk verhevigde
kap, mogelijk slechts een tijdelijk verschijnsel is geweest omwil
le van Natura 2000 habitatdoelen.
In de brief is verder onder andere gevraagd of er ten behoeve
van het uitvoeren van de boskap een ruimtelijke verdeling is
gemaakt over de verschillende habitattypen zoals loofbos,
naaldbos, gemengd bos en struweelrijke terreinen en hoe de
houtoogst zich heeft ontwikkeld en zich verder de komende
jaren zal ontwikkelen. Besloten is met de hoop dat bij het beheer
meer rekening zal worden gehouden met de geuite kritiekpun
ten.
Door de groeiende kritiek van de achterban van Natuurmonu
menten op het kapbeleid is men medio april voorlopig met het
kappen, anders dan uit veiligheidsoverwegingen, gestopt. Ook
heeft Natuurmonumenten de gestelde vragen uit onze brief
beantwoord. De uitnodiging voor een gesprek van Staatsbosbe
heer is beantwoord met het verzoek in eerste instantie de in de
brief gestelde vragen te beantwoorden. Geldersch Landschap en
Kasteelen heeft verwezen naar de in 2018 herziene Nota Bosbe
leid met zo nodig een eventuele gespreksmogelijkheid.
 
Reptielen bedreigd
In de vorige bijdrage is naar aanleiding van het radioprogramma
Vroege Vogels van 13 januari j.l. melding gemaakt van de be
dreiging van reptielen op daarvoor geschikte gedeelten van in
onze omgeving aanwezige mountainbikeroutes en de aandacht

vestigingen die we in verband daarmee hebben verstuurd. Van
de gemeente Harderwijk is daarop nog geen reactie ontvangen.
Van de zijde van de gemeente Ermelo is onder andere medege
deeld dat allerlei mogelijk effecten op flora en fauna inzichtelijk
zijn gemaakt in de natuurtoets en dat er een toetsing heeft
plaatsgevonden aan de Wet Natuurbescherming, de Europese
Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en ook het Verdrag van
Bonn. In deze laatstgenoemde verdragen is eveneens soortenbe
scherming geregeld.
De gemeente gaf verder aan dat de Provincie Gelderland een
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven met als be
langrijkste reden dat het plan zich richt op een goede zonering
van recreatieve stromen, waardoor grote stukken van het Natu
ra 2000-gebied ontzien worden en de recreatieve druk afneemt.
Naar aanleiding van de antwoordbrief is de gemeente Ermelo
schriftelijk verzocht ons de natuurtoets ter beschikking te
stellen. Los hiervan is aandacht gevraagd voor het pilotproject
recreatiezonering op de Noord-Veluwe met als doel het gebruik
van een aantal gebieden te extensiveren ten gunste van de (lo
kale) biodiversiteit teneinde verstoring door mensen te voorko
men. Wij hebben begrepen dat juist de Ermelose heide in de naar
aanleiding van deze pilot opgestelde concept-kaart wordt be
noemd als een te extensiveren gebied. De aanleg van een
mountainbikeroute dwars over de Ermelose heide in noord-zuid
richting staat hier naar onze mening haaks op en zal juist leiden
tot een aanzuigende werking van mountainbikers en daarmee
tot een intensivering van het gebruik van dit gebied. Er is op
gewezen dat dit gebied niet alleen een belangrijk kerngebied is
voor verschillende reptielensoorten, maar ook broedgebied is
voor Nachtzwaluw, Veldleeuwerik en Roodborsttapuit. Tenslot
te hebben wij gevraagd ons op de hoogte te houden van de ver
dere planvorming, de publicatie van het ontwerpbesluit en de
publicatie van de te verlenen omgevingsvergunning.
Van de zijde van de gemeente Nunspeet werd eveneens aandacht
geschonken aan de invloed van genoemd recreatiezoneringspi
lotproject op de te ontwikkelen moutainbikeroute in de gemeen
te Nunspeet. Toegezegd is ons op de hoogte te houden van de
planvorming en formele procedures.
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Overige zaken
Ontwerpwijzigingsplan Drielanden-Horloseweg 38
Eind april werd een zienswijze ingediend naar aanleiding van
het ontwerpwijzigingsplan Drielanden-Horloseweg 38. Het be
treft hier de realisering van zeven woningen bij een al bestaande
woning. Tijdens een op  22 november 2017 door de werkgroep
met initiatiefnemer gevoerd gesprek werd al uitvoerig gespro
ken over te treffen voorzieningen in verband met de op korte
afstand van het project aanwezige dassenburcht. De initiatief
nemer was zich daarbij bewust van de noodzakelijkheid tot het
treffen van vereiste geborgde maatregelen. In het ontwerp is
onder andere dan ook een beplantingsplan meegenomen. In de
zienswijze is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de verant
woordelijkheden in deze voor wat betreft de aanleg, het toekom
stige onderhoud en de financiering van de landschappelijke
inrichting, alsmede welke wethouder en welke afdeling binnen
de gemeente de komende jaren aanspreekbaar is op een correc
te uitvoering van de plannen.
 
Versterken dassenleefgebied ter compensatie bestemmingsplan Drielan
den Groene Zoom
In reactie op ons handhavingsverzoek gaf de Provincie Gelder
land in april 2018 aan de gemeente Harderwijk 12 maanden te
tijd om snelheidsremmers aan te brengen aan de Zeeweg in
Ermelo. Doel is het voorkomen van dodelijke aanrijding van
dassen. Afgelopen voorjaar attendeerden wij de provincie erop
dat de snelheidsremmers nog altijd niet zijn aangebracht. Om
die reden heeft Provincie Gelderland de gemeente op last van
een dwangsom tot 1 september a.s. de kans gegeven om dat
verzuim goed te maken. De afwijzende zienswijze die de gemeen
te Harderwijk daar onlangs weer tegenin bracht, heeft de pro
vincie inmiddels ongegrond verklaard. De Natuurbeschermings
werkgroep houdt in de gaten of de gemeente tegen dit besluit
bezwaar en beroep gaat aantekenen. Te hopen valt dat deze al
jaren slepende zaak een keer kan worden afgerond ten gunste
van de dassen ter plekke.
 
Bouw en Infrapark
In mei 2017 werd een zienswijze ingediend naar aanleiding van
het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied-Bouw en Infra
park te Harderwijk met in het bijzonder aandacht voor de mo
gelijkheid tot het houden van vijf grote evenementen met
maximaal 10.000 bezoekers. In aansluiting hierop vond in sep
tember 2017 een gesprek plaats waarin van onze zijde in het
bijzonder aandacht werd geschonken aan de berekeningsmetho
de stikstofuitstoot ten gevolge van onder andere het parkeren
ten opzichte van het Natura 2000-gebied Veluwe.
Naar aanleiding van de publicatie vervolgens van het ontwerp
besluit vergunning Wet Natuurbescherming op 23 januari 2019
werd einde februari een zienswijze ingediend. In het kort is
hierin onder andere aandacht gevraagd voor een nadere defi
niëring van mitigerende (beschermende) maatregelen tijdens te
houden grote evenementen, wie gedurende evenementen de
verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren hiervan en wie
toeziet op de correcte uitvoering van deze maatregelen. Teinein
de het aangrenzende Natura 2000-gebied niet nadelig te belas

ten, is aangegeven dat van het meer vrijblijvende ‘er wordt uit
gegaan van’ dwingend dient te worden voorgeschreven dat het
parkeren volledig op eigen terrein dient plaats vinden. Voorts is
aangegeven dat de gehouden PAS-toetsing geen relatie heeft met
de overige activiteiten die op het park plaatsvinden en dat de
uitstootberekeningen dan ook alleen betrekking hebben op de
5 evenementen uit genoemd voorontwerpbestemmingsplan.
Het Natura 2000-gebied Veluwe is namelijk een van de 118 Na
tura 2000-gebieden waarop het PAS (Programma Aanpak Stik
stof – Natura 2000) van toepassing is. Aanleiding voor het pro
gramma is het gegeven dat in veel Natura 2000-gebieden over
belasting van stikstofdepositie een groot probleem is voor de
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor
stikstof gevoelige natuur in die gebieden, waartoe Nederland
zich op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ver
plicht heeft. Zo worden herstelmaatregelen genomen om de
natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stik
stof. Op de zienswijze is nog geen reactie ontvangen.
Op 6 april werd een zienswijze ingediend naar aanleiding van
het op 28 februari ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan
Bouw en Infrapark. Ten opzichte van het voorontwerp uit mei
2017 met 10.000 is het aantal bezoekers van grote evenementen
in het ontwerp teruggebracht tot 6.900. Opmerkelijk is dat, waar
in het voorontwerp een aantal beschikbare parkeerplaatsen van
500 is genoemd, het voorliggende ontwerp buiten 80 parkeer
plaatsen voor toerbussen 1279 parkeerplaatsen zijn vermeld, een
verschil van 779 parkeerplaatsen. Opmerkelijk is eveneens dat
de omliggende Watertorenweg die grenst aan het park en uit
komt op het Beekhuizerzand en voor een groot gedeelte binnen
het Natura 2000-gebied Veluwe ligt volgens de in het ontwerp
opgenomen plattegrond tot onze verbazing als ‘P-openbaar’ is
aangeduid. Wij zijn van mening dat de Watertorenweg expliciet
van het parkeren tijdens evenementen op het park dient te
worden uitgezonderd. Parkeren dient immers uitsluitend op het
eigen terrein plaats te vinden. Alleen op deze wijze wordt name
lijk een voldoende garantie verkregen dat het aangrenzende
Natura 2000-gebied Veluwe van nadelige belasting op welke
wijze dan ook wordt gevrijwaard. Tenslotte is, met verwijzing
naar toevoeging van de zienswijze naar aanleiding van genoemd
ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming, in onze zienswijze
aandacht geschonken aan de consequenties van het Programma
Aanpak Stikstof voor de activiteiten op het Bouw en Infrapark.
Ook op deze zienswijze is nog geen reactie ontvangen.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer
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Getijgerde lijmspuiter foto Klaas de Jong

Zesjarige opmerker
Tot op heden wordt deze rubriek gevuld door Harm Werners.
Voor één keer verkreeg ik zijn toestemming iets te schrijven over
een speciale opmerker: onze jongste kleinzoon. Onze Gideon,
zes jaar oud en woonachtig op Texel, heeft al een bijzondere gave
ontwikkeld om zeldzame beestjes uit huis en tuin te plukken.

Rozemarijngoudhaantje foto Klaas de Jong Theronia atalantae foto Klaas de Jong

Begin dit jaar dook hij thuis achter de bank en kwam tevoor
schijn met een Getijgerde lijmspuiter die nieuw voor Texel bleek
te zijn. Deze spin, niet groter dan ½ cm, kan vanaf 2 cm zijn
prooi vangen door er kleverige webdraden heen te spugen.
Lijmspuiters zijn de enige spinnen die papiervisjes, zilvervisjes
en ovenvisjes kunnen overmeesteren. In tegenstelling tot de
meeste spinnen hebben ze slechts zes ogen.
Enkele weken later vond hij in de voortuin een alleraardigst
kevertje, dat een Rozemarijngoudhaantje bleek te zijn, eveneens
nieuw voor Texel. Dit mooie kevertje komt uit Zuid-Europa
steeds noordelijker en doet zich tegoed aan diverse lipbloemige
plantensoorten.
Weer iets later, op 17 mei van dit jaar besloten papa Klaas en
Gideon de schuur op te ruimen. Daarbij kwamen minstens 12
soorten spinnen voor het voetlicht, waaronder de bonte zakspin
en de gewone staartspin. U raadt het al: beide nieuw voor Texel.
Zakspinnen zijn vrij jagende spinnen die zich overdag verschui
len in een gesponnen zakje. De Gewone staartspin is een trech
terspin die vaak op zonnige vlakten is te vinden maar ook in
muurspleten en binnenshuis.
In juni komt de familie naar Ermelo om de verjaardag van on
dergetekende opa te vieren en al snel vindt het kereltje in de
serre een Sluipwespje dat ook al een interessante soort blijkt te
zijn: Theronia atalantae. Dit betreft de tweede waarneming voor
Nederland. Over deze soort heb ik op het internet vrijwel niets
kunnen vinden. Het lijkt een Amerikaanse soort te zijn die
klaarblijkelijk is komen overwaaien naar onze serre.
Laten we hopen dat Gideon zich in deze richting blijft ontwik
kelen, geholpen door Klaas, dan kan hij nog belangrijk worden
voor de Nederlandse natuur.
(De vaststellingen ‘nieuw voor Texel’ en ‘tweede in Nederland’
zijn gebaseerd op de gegevens van waarneming.nl.)
Nico de Jong
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Excursies en
avonden
Paddenstoelenexcursie op landgoed Oud-Groevenbeek in
Ermelo
zaterdagmiddag 21 september 2019
Vertrek: Harderwijk 13.10 uur, Ermelo 13.20 uur
Deelnemers zonder eigen vervoer die vanuit Harderwijk willen
meerijden, wordt verzocht dit door te geven aan dick.dooyewaar
d@gmail.com of 06 3818107.
Start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het eind van de
Paul Krugerweg (bij het Groevenbeek College) Deze excursie
onder leiding van Annemarie Kooistra gaat over het landgoed
Oud-Groevenbeek, eigendom van Natuurmonumenten. Een af
wisselend landschap met oude beuken- en eikenlanen, maar ook
vakken met naaldbomen. Grote kans op verschillende soorten
Russula's, Boleten, Parasolzwammen, Melkzwammen en Myce
na's. En zeldzamere soorten, zoals Sparrenveertje, Gekraagde
aardster, Koningsmantel en Kostgangerboleet worden hier elk
jaar gevonden.

Rondje Reevediep,  hele dag lopend het Reevediep rond
zondag 29 september 2019
Vertrek: Ermelo 7.45 uur, Harderwijk 8.00 uur
Het zes kilometer lange Reevediep ten zuiden van Kampen is
begin 2019 geopend om bij extreem hoog water in de IJssel via
een sluis water naar het Randmeer (hier Drontermeer) te laten
stromen. Bij een vogelexcursie op 12 mei hebben we gezien dat
dit gebied al erg vogelrijk was. In de trektijd zal dit gebied zeker
ook voor veel vogels interessant zijn. We gaan erheen via Elburg
en de polder Oosterwolde om bij de nieuwe brug over het diep
te parkeren. Omdat het een forse wandeling wordt, moet het
geschikt weer zijn. Zie daarvoor het KNNV Gastenboek. Opgave
uiterlijk donderdag 26 september 2019 jmfondse@gmail.com of
557276.

Paddenstoelenexcursie naar Speulderbos en Sprielderbos
zaterdagmiddag 5 oktober 2019
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur
Deelnemers zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen
meerijden, wordt verzocht dit door te geven aan dick.dooyewaar
d@gmail.com of 06 38181072
Start: 13.30 parkeerterrein Boshuis Drie.
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, waaronder Kostgangersboleet (die op de Aardappel
bovist groeit), Biefstukzwam, enkele Koraalzwammen en
Roodgerande houtzwam.
De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door
Annemarie Kooistra.

Wandeling in de omgeving van Doorwerth
woensdag 16 oktober 2019
Vertrek Harderwijk 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur
Tijdens deze wandeling van ongeveer 8 km gaan we genieten
van het prachtige landschap in de omgeving van Kasteel Door
werth. Als het mogelijk is, beginnen we in het museumrestau
rant De Zalmen om daarna richting de stuwwal te lopen. Vanaf
de stuwwal zijn fantastische uitzichten over de Neder-Rijn en de
Betuwe. De herfstkleuren, bessen en zaden geven hier nog een
extra dimensie aan. Tijdens de wandeling komen we over de
schilderachtige Italiaanse weg, het landgoed Duno, het bijzon
dere Heveadorp met zijn cottages, de Hunneschans om uitein
delijk via de Fonteinallee met vijvers weer bij de auto’s te komen.
Om uiterlijk 16.00 uur willen we weer huiswaarts gaan.
Opgeven voor maandagavond 14 oktober 2019 bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, tel. 0341 557276 of 06 12049194.

Zuidelijk Afrika
woensdag 16 oktober 2019 20.00 uur Het Pakhuis
Met de nadruk op Namibië krijgen we deze avond veel foto's te
zien van de Afrikaanse natuur: groot en klein wild, vogels,
reptielen, amfibieën, maar ook insecten en andere ongewervel
den zullen voorbijkomen, een bonte stoet van soorten, gefoto
grafeerd door Margareeth en Nico de Jong die vier jaar in Nami
bië hebben gewoond en gewerkt.
Het zal in ieder geval een veelzijdige avond worden.
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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/sterrenbeelden ontdekken  

- informatiestands 

- schminken  

- (nacht) verhalen vertellen    

- foto’s van de Hubbletelescoop en André Kuiper   

- doedelzakspeler   

 

 

 

 

 

 

26 oktober 2019 

2014ober 2014 
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Nacht van de nacht
zaterdag 26 oktober 2019
Locatie: Schaapskooi Ermelo
Vanaf 19.15 uur tot ongeveer 22.00 uur is er 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 bewust maken van het
belang en de schoonheid van donkere nachten. KNNV werkt
hierbij samen met Stichting Schapedrift, Astra Alteria, Natuur-
en Milieuplatform (NMP) Ermelo en het Groennetwerk.
Een programma voor  jong en oud: een doedelzakspeler; verha
lenvertelster en schminken voor kinderen. Presentaties over
wildbeheer, nachtvlinders en nachtdieren. Daarnaast doorlo
pende activiteiten zoals door telescopen naar de sterren kijken,
demonstraties met laserpointer en stellarium (om de nachthe
mel driedimensionaal te bekijken).  De KNNV geeft presentaties
over nachtvlinders en andere nachtdieren.
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.

Halve dag vogelexcursie, tot ongeveer half een. Randmeer
kust, Hoophuizen en Killenbeek
zaterdag 2 november 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
In deze tijd is de vogeltrek in deze gebieden goed waar te nemen.
Ook verrassingen als roerdomp, waterral en ijsvogel hebben we
hier vorige jaren waargenomen. De excursie gaat door bij redelijk
weer. Opgave uiterlijk 31 oktober jmfondse@gmail.com of
557276.

Braamparelmoervlinder foto Ati Vijge

Vlinderwerkgroepavond
dinsdag 5 november 2019 20.00 uur
De Witte Heide, Kerklaan 7, Ermelo
Tijdens onze traditionele vlinderwerkgroepavond aan het einde
van het vlinderseizoen kijken we terug op de afgelopen periode
en maken we plannen voor het excursieprogramma van 2020.
Deze avond zullen Ati Vijge en Annemarie Kooistra foto’s laten
zien van vlinders, rupsen en andere insecten die ze dit seizoen
voor de lens kregen. Zo krijgen we een heel aardig beeld van

welke insecten we de afgelopen periode in onze eigen omgeving
maar ook daarbuiten konden waarnemen. Het belooft een
boeiende avond te worden. Uiteraard is iedereen van harte
welkom op deze avond.
Harm Werners en Betty Dekker

Paddenstoelenexcursie in Zandenbos bij Ronde Huis
(Nunspeet)
zaterdagmiddag 9 november 2019
Vertrek Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur, parkeerterrein
Transferium Nunspeet 13.30 uur
Vandaar rijden we naar het bos bij het voormalige Ronde Huis.
In het gevarieerde bosgebied bij Nunspeet, onderdeel van het
Zandenbos, stond vroeger het Ronde Huis. In het verleden zijn
hier vijvers aangelegd en exotische bomen geplant. Daardoor is
het een fraai wandelgebied. En door de vennen en uiteenlopen
de beplanting geeft het kans op veel en bijzondere soorten
paddenstoelen. In voorgaande jaren werden o.a. gekraagde
aardsterren en draadknotszwammen gezien. Daarnaast een
grote variatie aan boleten, russula’s en korstwammen. In 2018
werden 43 soorten gezien, waaronder Dennenvoetzwam, oorle
pelzwam en koningsmantel.
De excursie duurt tot ongeveer 16.00  uur en wordt geleid door
Annemarie Kooistra.

Lezing over de Marker Wadden
woensdag 20 november 2019 20.00 uur
De Roef,  Zuiderzeepad 1, Harderwijk
Deze lezing wordt georganiseerd door de KNNV NW-Veluwe en
Vogelwacht N-Veluwe. Voor deze lezing wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd t.b.v. de Marker Wadden.
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Dit nieuwe natuurontwikkelingsgebied in het Markermeer is
ontwikkeld en wordt beheerd door Natuurmonumenten en
Rijkswaterstaat. Het ligt enkele kilometers naast de dijk van
Lelystad naar Enkhuizen en dichtbij de Oostvaardersplassen. Bij
wadden wordt meestal gedacht aan zandbanken in de Wadden
zee die onder invloed staan van eb en vloed. Dat is bij de Marker
Wadden natuurlijk niet het geval. Vanaf 2016 worden de (zand)
eilanden al druk bezocht door zeer veel vogelsoorten op doortrek
en ook als broedgebied. Op 27 juni werd er zelfs melding van
gemaakt dat een IJseend er gebroed heeft en er werden drie
jongen waargenomen! Het is de bedoeling dat het Markermeer,
aanvankelijk een grote modderige plas, een rijk natuurgebied
zal worden met een archipel van eilandjes met wilgenbossen en
rietvelden. Ook zal het water visrijker en het land plantenrijker
worden. Het is de bedoeling dat het in de toekomst een groot
natuurgebied (meer dan 10.000 ha) zal worden.
Van een medewerker van Team Marker Wadden horen en zien
wij graag de nieuwste ontwikkelingen van het gebied. Ook
kunnen we in het voorjaar van 2020 met een excursie daar zelf
gaan kijken.

Hele dag vogelexcursie op Wieringen
zaterdag 30 november 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Het is alweer enkele jaren geleden dat we een vogelexcursie op
Wieringen gehouden hebben. We begonnen dan altijd met een
bezoek aan de vismarkt van Den Oever, niet om vis te kopen
maar om de rijke visvangst te bewonderen. Vaak zwemt er dan
ook een zeehond in de haven die wacht op weggeworpen visres
ten na afloop van de markt. Daarna lopen we verder over de pier
van de vissershaven waar een speciaal vogelkijkscherm is. Af
hankelijk van de waterhoogte zijn veel echte zeevogels te zien
op zee en op de Brede kwelder (de Breehorn). Daarna rijden we
wat verder over Wieringen tot we de zeedijk bij Vatrop overgaan
om ook hier over de kwelder en zeevogels te kijken. Daarna gaan
we over de Amsteldiepdijk het (voormalige) eiland weer af om
vanuit een vogelhut over het Balgzand te kijken. De vorige ex
cursie hebben we hier onder andere een Slechtvalk gezien en
gefotografeerd. Wieringen is een heel eind rijden maar altijd erg
de moeite waard. Opgeven uiterlijk 28 november jmfondse@g
mail.com  Voor deze activiteit is redelijk weer noodzakelijk.

Eindejaars plantenjacht en vogels kijken op de dijk langs het
Nuldernauw
zaterdag 28 december 2019
Vertrek Ermelo 13.15 uur, Harderwijk 13.30 uur
Ieder jaar organiseert Floron een eindejaars plantenjacht om een
beeld te krijgen van planten die tussen Kerst en 3 januari al of
nog bloeien. We lopen hiervoor langs het randmeer ter hoogte
van het Putter gemaal. Langs de dijk bij de Delta Schuitenbeek
zijn ’s winters altijd  vogels waar te nemen. Voor veel eenden
soorten is dit in deze tijd een aantrekkelijk gebied.
Houd voor het doorgaan van deze excursie het gastenboek in de
gaten, want de weersomstandigheden moeten niet extreem zijn.
Informatie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, tel.
0341 557276 of 06 12049194.

Bruid en bruidegom

Koningin en werksters

Moorddadige vrouwen
Bekend zijn de zogenaamde bruidsvluchten van bijen en mieren.
Op warme zomerdagen kiezen duizenden mieren tegelijkertijd
het luchtruim. Omdat ze afkomstig zijn uit talloze nesten is op
deze manier optimale uitwisseling van genen gegarandeerd.
Bovendien is het uiterst onwaarschijnlijk, dat de luchtreizigsters
terugkomen op dezelfde plek waar ze zijn opgestegen.    Dat niet
alleen in de lucht wordt gepaard blijkt uit bijgaande foto van
bruid en bruidegom Wegmier Lasius niger. Vond de literatuur
over het verdere verloop niet eenduidig. Volgens sommige
bronnen leggen de bruiden gezamenlijk eitjes, waarna er één
koningin overblijft die haar ‘royale’ mededingsters, al dan niet
met behulp van haar onderdanen (werksters), heeft omgebracht.
Ook valt te lezen dat de bruiden elkaar al uitmoorden voordat
ze aan hun voortplantingstaak beginnen. Feit is dat ze na de
paring de vleugels afwerpen. Die zijn in haar verdere bestaan
niet meer van nut. Uit de foto’s blijkt ook het enorme verschil
in grootte. De kleine werksters rennen als hysterische bruilofts
gasten chaotisch in het rond. De gevleugelde heren zijn een
slagje groter maar de bruiden spannen de kroon. Hun lichaam
moet al die eitjes kunnen produceren.
In elk geval vallen er heel veel slachtoffers. Bovendien zijn er al
heel veel gesneuveld voordat ze weer vaste grond onder de
voeten hebben. De lucht zit tijdens het bruidsceremonieel vol
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met naar insecten happende vogels. Zelfs forse vogels als
meeuwen doen eraan mee. Dat moet voor deze vogels dan toch
wel de moeite lonen. Een duidelijke aanwijzing hoe vol het
luchtruim op die momenten zit met mieren.
Harm Werners, foto’s van de auteur

Vleugelloze koningin

Van de vlinderwerkgroep weinig nieuws in dit nummer maar wel een
mooie plaat van Betty Dekker, Zebrarupsen van de St.-Jacobsvlinder
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september     

zaterdag 7  Plantenexcursie Emster drieluik
Niebroekerpad

zaterdag 14  Fotowerkgroep Rupsen fotograferen

zaterdag 21  Paddenstoelenexcursie Oud-Groevenbeek

maandag 23  Bestuursvergadering

dinsdag 24  Fotowerkgroep

zondag 29  Vogelexcursie Reevediep

oktober     

zaterdag 5  Paddenstoelenexcursie Speulder- en
Sprielderbossen

zaterdag 12  Fotowerkgroep Paddenstoelen en landschap

woensdag 16  Wandelexcursie Doorwerth

woensdag 16  Lezing zuidelijk Afrika

dinsdag 22  Fotowerkgroep

zaterdag 26  Nacht van de nacht

november     

zaterdag 2  Vogelexcursie Randmeerkust

dinsdag 5  Vlinderwerkgroep

zaterdag 9  Fotowerkgroep Landschapsfotografie

zaterdag 9  Paddenstoelenexcursie Zandenbosch

woensdag 20  Lezing met Vogelbeschermingswacht

dinsdag 26  Fotowerkgroep

zaterdag 30  Vogelexcursie Wieringen

december     

zaterdag 14  Fotowerkgroep

zaterdag 28  Plantenjacht en vogels kijken

januari     

zaterdag 4  Nieuwjaarswandeling
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