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Van de bestuurstafel
Terwijl de temperatuur dappere, doch vruchteloze, pogingen
doet om onder het nulpunt te geraken, schrijf ik mijn laatste
voorwoord als bestuurslid. Bijna 12 jaar zitten erop.
Terugkijkend kan ik haast niet geloven dat het alweer zo lang
geleden is dat ik als bestuurslid aantrad. Ik zie John Smal nog
zo op mij afkomen om zich voor te stellen als collega-bestuurslid
in de Hortus. Wat een mooie mensen ben ik in deze periode
tegengekomen, en wat verschrikkelijk jammer dat een aantal
van hen er niet meer is. Ik mis ze!
Ik kan echt uit de grond van mijn hart zeggen dat ik heb genoten
van het grootste deel van mijn bestuurlijke periode. Vaak waren
er mensen te vinden die ergens de schouders onder wilden zet
ten, of die bemoedigende woorden spraken of stuurden als het
eens lastig was: positieve feedback.
Ik heb een zwak voor mensen die bruggen slaan en mensen in
de vereniging weten te ‘verbinden’. Als ik wel eens ergens tegen
aan liep, waren dat situaties waarin het onderling ‘hard werd
gespeeld’. Waarin wantrouwen of onwrikbare standpunten
leidden tot verharding en/of verstoring.
Ik weet het, soms is het niet te vermijden en als er geen spaanders
vallen, wordt er waarschijnlijk ook niet gehakt, maar ik heb er
nou eenmaal niets mee.
We zijn immers een hobbyclub met als doel om met elkaar te
genieten van de geweldige rijkdommen die de natuur ons te
bieden heeft en welke ons vaak gezamenlijk in verwondering
brengen.
Hierbij horen harmonie, overleg, vertrouwen en vriendschap. Ik
ben er van overtuigd dat deze ingrediënten een aanzuigende
werking hebben op nieuwe leden en bloei garanderen in de
vereniging. Ik wens dan ook van harte dat de vereniging erin zal
slagen om zo veel mogelijk op dit pad te blijven in de toekomst.
Een vereniging trouwens, met een historie die op ons plaatselij
ke niveau alweer haar 50-jarig jubileum nadert (mei 2021).
Sommigen onder ons kunnen nog steeds het hele verhaal ver
tellen, omdat zij er vanaf het begin bij waren! Door het bestuur
is gezocht naar een aantal mensen die de organisatie van wat
feestelijkheden rondom dit jubileum willen gaan organiseren.
Dat is alvast gelukt en er komt weer een leuke jubileumactiviteit
aan!
Ook blijkt het bestuur steeds weer op tijd aangevuld te kunnen
worden, al is het af en toe wel spannend. In september kruiste
Jannie van Oossanen ons pad. Zij bleek er wel oren naar en ca
paciteiten voor te hebben om secretaris te worden! Een geweldig
idee, zo vonden wij. Jannie loopt tot de jaarvergadering mee in
het bestuur. Daarna zal ze, na goedkeuring door de vergadering,
de functie van secretaris officieel gaan vervullen.
Deze jaarvergadering zal dit jaar overigens, naast de gezamen
lijke maaltijd en een lekker glaasje, worden opgeleukt met een
fantastische presentatie door de fotowerkgroep. Alle ingrediën
ten zijn daarmee aanwezig voor een genoeglijk samenzijn en we
hopen natuurlijk op een royale opkomst!

De laatste jaren moest ik het rustiger aan doen met het bestuurs
werk. Dit vanwege mijn studie voor verpleegkundige, waardoor
ook mijn focus veranderde. Ook nadat ik mijn studie had afge
rond, kwam ik er al snel achter dat ik mijzelf min of meer tot
eeuwige studie heb veroordeeld, want ontwikkelen en bijscholen
is in de zorg niet meer weg te denken. Een cursusje hier en een
scholinkje daar en alles is verplicht natuurlijk.
Toch hoop ik t.z.t. weer meer betrokken te zijn bij de activiteiten
van de vereniging want, de KNNV is en blijft een geweldige
vereniging.
Mocht u dit Klokje tijdig in huis hebben, dan wens ik u een paar
zeer genoeglijke feestdagen toe, maar zo niet, dan hebt u hope
lijk een paar fijne dagen om op terug te kijken!
Nico Hoogteyling

Kopij
Kopij voor Het Linnaeusklokje 2-2020 graag voor 1 april 2020
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.

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.
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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

Bezorging Flory Eibrink f.eibrink@gmail.com 415931

Activiteitencoördinator Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538

Ledenadministratie Nico de Jong leden@noordwestveluwe.knnv.nl 769052

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.nl 554302

Cursuscoördinator Dorine Buitenweg cursus@noordwestveluwe.knnv.nl 0619075882

Vlinderwerkgroep Betty Dekker ecdekker@solcon.nl 706030

  Harm Werners harmwerners@hotmail.nl 356291

Coördinator vogelactiviteiten Hans Fondse jmfondse@gmail.com 557276

  Ronald Vossebelt ronald@ronaldvossebelt.nl 844277

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

Indien u  uw contributie niet per automatische incasso betaalt, wilt u die dan voor 1 maart overmaken?
Voor zover u zelf een automatische overschrijving hebt geregeld, wilt u die dan bijtijds aanpassen?
Contributie 2020: leden € 29,75 , huisgenootleden € 15,50, jeugdleden € 19,50
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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Eindverslag project Bruine vuurvlinder

Voorplaat
Deze Bruine vuurvlinderLycaena tityrus is op 8 juni 2018
door Harm Werners gefotografeerd op de monitoringroute
Galgenwaard.

De Vlinderwerkgroep deed onderzoek naar het voorkomen van
de Bruine vuurvlinder in de regio Noordwest-Veluwe, globaal
gezien het gebied tussen Nunspeet en Nijkerk. Op de Rode Lijst
2019 wordt deze vlindersoort als kwetsbaar aangemerkt, een
zelfde kwalificatie als in de vorige lijst van 2006. Het is een
schaarse standvlinder van zandgronden met kruidenrijke vege
taties, die in Nederland de noordgrens van zijn areaal bereikt.
De vlinder vliegt in twee generaties. De stand is landelijk gezien
fors achteruitgegaan. Sinds 1992 een afname van maar liefst
40%. In Oost-Nederland is de vlinder bijna geheel verdwenen.
Op de Veluwe is de situatie relatief gunstig. In het Harderwij
kerbos wordt de stand bijgehouden in het kader van het Lande
lijk Meetnet Dagvlinders. Op een locatie rond de voormalige
vuilstortplaats volgen we inmiddels 30 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.
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 moni
toringroute De Galgenberg was 4, hetzelfde aantal als in  2017.

datum locatie aantal
16 mei + 4 juni Koudhoorn Grote Ark 1
29 mei Nunspeet voormalige Winkelmankazerne 2
21 juli Uddelse-Buurtveld KNNV-wandeling 4
22 juli Elspeet 1
14 augustus Garderensche Veld 1
  Totaal 9

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
2 4 0 3 11 20 12 12 9 9 9 2 75 27

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
5 1 2 6 1 4 15 14 4 41 25 6 2 4

Omdat we vermoedden dat de extreme hitte en langdurige
droogte een negatieve rol heeft gespeeld bij het geringe aantal
meldingen is besloten het project met een jaar te verlengen.
Uiteraard konden we niet voorzien, dat de weersomstandighe
den in 2019 onder hetzelfde euvel gebukt gingen. Er werden in

totaal 10 exemplaren waargenomen. Exclusief 1 exemplaar op
de Galgenbergroute, merkwaardig genoeg allemaal mannelijke
exemplaren, bovendien in twee gebieden, waar ze ook in 2018
zijn gezien en allemaal van de voorjaarsgeneratie. Slechts de
Bruine vuurvlinder op de vlindertelroute was er eentje van de
tweede generatie.

datum locatie aantal
14 mei Garderensche Veld 3
22 mei Koudhoorn Grote Ark 7
  Totaal 10

Conclusies
Omdat slechts op beperkte schaal en in een klein aantal terreinen
gezocht is naar de Bruine vuurvlinder kunnen er geen vergaan
de conclusies worden getrokken. Wel is het duidelijk dat de soort
in beide onderzoekjaren mondjesmaat is gezien. Omdat de
aantallen per jaar sterk kunnen fluctueren, is niet te zeggen dat
er sprake is van een significante achteruitgang binnen onze
regio.
Wel kan gesteld worden, dat de stikstofdepositie de soort niet
in de kaart speelt. De rupsen hebben een voorkeur voor enigszins
schrale vegetaties. Op bemeste graslanden met een overschot
aan stikstofoxiden worden geen bruine vuurvlinders aangetrof
fen. Veldzuring en schapenzuring dienen als waardplant. Deze
komen in de bezochte gebieden in voldoende mate voor, maar
ook de gesteldheid (Ph-waarde en grootte) van het habitat lijken
naast de beschikbaarheid van voldoende nectarplanten een rol
van betekenis te spelen voor de geschiktheid ervan als voortplan
tingsgebied van de Bruine vuurvlinder. 
In elk geval is het duidelijk dat de projectsoort in een aantal
heischrale gebieden in de oostlijn van Nunspeet tot Putten nog
is aangetroffen. Wellicht zien we ze de komende jaren ook op
duiken in andere geschikte habitats buiten deze zone. Als er al
iets over gewenst beheer te zeggen valt, is het vooral zoveel
mogelijk verschraling van de terreinen in stand houden of be
vorderen.
 
Andere terreinen binnen de regio 
Uit inventarisatiegegevens (2018) van Staatsbosbeheer blijkt dat
-geheel volgens verwachting- ook in door ons niet onderzochte
terreinen Bruine vuurvlinders voorkomen. Ze zijn onder andere
aangetroffen op kruidenrijke vegetaties in de omgeving van
Nunspeet en Garderen.
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Digitale nieuwsbrief
Ongeveer tien keer per jaar verstuurt de KNNV een digitale
nieuwsbrief. Hierin kunt u alles van en over de KNNV lezen.
Deze nieuwsbrief is gratis en voor iedereen die interesse heeft.
Aanmelden kan via de landelijke site knnv.nl.

Jaarvergadering
Onze jaarvergadering houden we ditmaal op zaterdag 29 febru
ari. Wij waarderen het altijd erg als er veel mensen naar de
jaarvergadering komen. Natuurlijk zijn we verplicht om jullie
te informeren over de gang van zaken, maar veel aanwezigen
betekent ook, dat jullie enthousiast zijn en er zin in hebben om
ook volgend jaar weer actief mee te doen.
Zoals inmiddels gebruikelijk zorgen wij weer voor een lekkere
lunch. Na de lunch ditmaal een bijdrage van onze fotoclub. Zij
zullen u de mooiste plaatjes laten zien die ze de afgelopen jaren
hebben gemaakt.
We vergaderen weer in het zaaltje van ons lid, mevrouw R.
Langedijk, Voorthuizerstraat 123, 3881 SG Putten, aanvang
11.00 uur. In 2017 vergaderden we daar ook al. Jullie krijgen alle
stukken natuurlijk vooraf per mail toegestuurd.
Als er mensen zijn, die de stukken nog op papier willen ontvan
gen, kunnen jullie dat altijd bij een van ons of via het algemene
e-mailadres: info@noordwestveluwe.knnv.nl aanvragen.
Namens het bestuur,
Volkert

Stichting Fondsen van de Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging
Wat betekent de Stichting Fondsen van de KNNV vóór de KNNV?
Tijdens de in april 2019 gehouden Vertegenwoordigende Verga
dering werd voor de aanwezige afdelingsvertegenwoordigers een
presentatie verzorgd over de Stichting Fondsen van de KNNV.
Uit reacties daarna bleek dat de structuur en de (on)mogelijkhe
den van de stichting minder bekend zijn. Met deze bijdrage wil
het bestuur van de stichting graag meer bekendheid aan de
stichting geven, waardoor de Stichting Fondsen hopelijk meer
aan betekenis kan winnen voor de KNNV in het algemeen en
voor de afdelingen van de KNNV in het bijzonder.
De Stichting Fondsen kent een lange historie die al in 1911 begon
met de oprichting van de Stichting Gresshoff-fonds, gevolgd in
1929 door de Stichting Catharina Coolfonds en in 1948 de
Stichting Van Burkomfonds. Deze drie fondsen zijn in 2005 door
het landelijk KNNV-bestuur met de oprichting van de huidige
Stichting Fondsen samengevoegd. In de statuten van de stichting
is vastgelegd dat van het hierdoor ontstane samengesteld ver
mogen ‘ten hoogste de ontvangen renten kunnen worden aan
gewend’. Verder is opgenomen dat het vermogen van de stich
ting ‘mede wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, het
geen door erfstelling wordt verkregen, alsmede door andere
baten’. Door de minimale rentestand van de afgelopen jaren is
het stichtingsfonds voor de inkomsten helemaal afhankelijk
geworden van andere dan rentebaten.
In 1998 werd aan het beheer van de toen nog bestaande drie
stichtingen afzonderlijk het Professor Doctor Roelof van der
Wijkfonds toegevoegd. Bij deze schenking is bepaald dat jaarlijks
naast de rente-inkomsten een bedrag van 10% van dit vermogen

mag worden benut voor het ondersteunen van bryologisch
(mossen) en lichenologisch (korstmossen) onderzoek en in het
bijzonder ook onderzoek door jonge leden.
Het doel van de Stichting Fondsen van de KNNV is in het bijzon
der het financieel ondersteunen van alle geledingen van de
KNNV en het daardoor behartigen van de belangen van de KNNV
bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de KNNV.
Hierbij kan gedacht worden aan:
- het verlenen van subsidies voor publicaties van afdelingen en
werkgroepen van de KNNV;
- het bijdragen aan bijzondere bijeenkomsten, gericht op de
doelstellingen van de KNNV;
- het subsidiëren van projecten die aan de KNNV-doelstellingen
voldoen;
- het ondersteunen van de aanschaf van noodzakelijke appara
tuur zoals b.v. microscopen.
Voor subsidiëring komen alleen projecten in aanmerking die
dan ook binnen de doelstellingen van de KNNV liggen.
In de periode na de samenvoeging van de drie stichtingen van
2005 tot en met 2019 werden door de stichting 54 subsidie-aan
vragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 33.128. Veertig
aanvragen werden gedaan door KNNV-afdelingen, 6 door de
Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV (BL
WG) en 8 door overige KNNV-geledingen. Het ging om 36 subsi
dies voor een uitgave ter gelegenheid van onder andere onder
zoeken en in verband met een 100-jarig afdelingsjubileum, 9
voor onderzoeksprojecten, 7 voor aanschaf van apparatuur en 2
voor landelijke themadagen.
In 2019 werden drie financiële ondersteuningsverzoeken geho
noreerd.
Het eerste betrof de voorgenomen uitgave van een boek over ‘25
jaar onderzoek, onderzoekers en biodiversiteit’ van het gebied
De Kaaistoep door de afdeling Tilburg (https://www.knnv.nl/af
deling-tilburg/kaaistoep). In een uitzending van ‘Vroege Vogels’
werd dit gebied al in mei 2016 met de toen al aangetroffen 7.500
soorten betiteld als het meest onderzochte natuurgebied van
Nederland. Onlangs kreeg de insectenwerkgroep van de afdeling
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nog een plaats in de ‘Trouw Duurzame 100 van onderop’ wegens
meer dan 25 jaar onderzoek naar de biodiversiteit in onder an
dere het Kaaistoepgebied.
Het tweede verzoek ging om een bijdrage voor de landelijke
studiedag Grassen en Schijngrassen die op 18 mei 2019 op ver
zoek van het landelijk bestuur door de afdeling Wageningen en
omstreken te Renkum werd georganiseerd (https://www.knnv.
nl/werkgroep-grassen-en-schijngrassen/verslag-grassendag-2019).
De inleidingen in de morgenuren werden in de middaguren
gevolgd door praktijkactiviteiten in het Renkumse Beekdal. De
studiedag telde zo’n 65 deelnemers en was bijzonder geslaagd.
Het derde ondersteuningsverzoek kwam van de afdeling Delf
land en ging om een bijdrage voor de aanschaf van zaklantaarns
ten behoeve van monitoringactiviteiten vissen en vleermuizen
door de studiegroepen Vissen en Zoogdieren van de afdeling. De
verkregen inventarisatieresultaten worden ter beschikking ge
steld van het RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek
Nederland) en de Zoogdiervereniging.
Bestuursleden van de stichting worden benoemd door het lan
delijk bestuur van de KNNV. Het landelijk bestuur wordt statu
tair vertegenwoordigd door de landelijk penningmeester van de
KNNV. Er bestaat in het bestuur een vacature die het bestuur
graag in wil vullen. Interesse hiervoor of meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Marchien van Looij, secretaris van de
stichting (secretaris@fondsen.knnv.nl).
Steun de Stichting Fondsen van de KNNV!
Zoals al eerder is vermeld, is de stichting bij gebrek aan rente
baten voor haar activiteiten afhankelijk van onder andere giften.
Ook de Stichting Fondsen is een door de Belastingdienst erkende
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat
schenkingen c.q. giften aan de Stichting onder voorwaarden
afgetrokken kunnen worden bij de aangifte inkomstenbelasting.
Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn door deze erkenning
zelfs vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Lees meer over de
Stichting Fondsen en op welke wijze de Stichting Fondsen van
de KNNVkan worden ondersteund op www.knnv.nl/stichting-
fondsen.
Een gift overmaken kan via rekening NL19 ABNA 0498 3289 88
t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Driebergen-Rijsenburg.

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

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.

Alvast heel hartelijk dank voor een ondersteuning ten behoeve
van bijzondere projecten van KNNV-afdelingen en andere
KNNV-geledingen.
Het bestuur van de Stichting Fondsen van de KNNV

Verslagen

Bruinrode heidelibel foto Annemarie Kooistra

Vlinderexcursie De Strokel
maandag 5 augustus 2019
De excursie startte rond 13.30 uur aan de Watertorenweg te
Harderwijk met 9 personen (incl. excursieleiders). Het was mooi
weer voor een vlinderexcursie, maar het werd meer een wants
enexcursie. Zo gaat dat in de natuur. Zij bepaalt.
Ons doel was het vinden van de Bruine vuurvlinder  (Lycaena
tityrus). Die vlinder hebben we niet kunnen vinden, het werd een
andere vuurvlinder en wel de Kleine vuurvlinder.
De bermen van de Watertorenweg  lieten ons veel moois zien,
o.a. Eikenpages, Distelvlinders, Boomblauwtjes en Hooibeestjes. 
Daarnaast nog diverse wantsen: Rode halsbandwants, Zu
ringrandwants, Smalle randwants,  Groene Schildwants en de
Snuittordoder.
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Goudwesp foto Annemarie Kooistra

Ook de Bruinrode heidelibel en een Ananasgalwesp of  Eiken
roosje zagen we daar.
Na een tijdje verlieten we de bermen en liepen langs het speelbos
naar de Galgenberg. Onderweg passeerden we de waterzuivering
die aan het oog was onttrokken door verschillende kunstobjec
ten die gezamenlijk een geheel vormen. Intrigerende objecten.
Je kunt er je fantasie op loslaten.
Het was een korte wandeling naar een volgend veldje waar we
ook weer mooie waarnemingen deden. Op een toorts zaten wel
20 Bessenschildwantsen. En opeens schoot de Zandhagedis
voorbij. Het lukt je dan niet om hem/haar opnieuw te spotten,
zo snel zijn ze weg. 
Een aantal waarnemingen van het veldje zijn: een Grote keizer
libel,  Doodskopzweefvlieg, Wespenspin, Gewone smalboktor, 

Bont en Bruin zandoogje, Bruin blauwtje en nog meer. 
Al met al was het een leerzame en aangename excursie en
keerden we voldaan naar huis terug.
Janny Habermehl 
Er is een lijst met alle waarnemingen. Wie belangstelling heeft
kan zich melden bij Janny Habermehl (adriejanusblankestijn@g
mail.com).

Vogelexcursie torentje monding Hierdense beek, Hoophui
zen, Killenbeek en ‘Willemshaven(tje)’
zaterdag 2 november 2019
Deze excursie startten we met zes belangstellenden en redelijk
goed weer om negen uur in Harderwijk. Ons eerste uitkijkpunt

wat het torentje van Natuurmonumenten met zicht op het
Randmeer en de Hierdense beek. Op het Randmeer groepjes
Kleine zwanen en Knobbelzwanen. Vervolgens reden we naar de
camping Hoophuizen waar het al druk met bezoekers was
vanwege een open dag. Doordat de wind al begon toe te nemen,
hadden allerlei eenden zich al wat verstopt in het riet. Toen we
bij het vogelkijkscherm van de Killenbeek waren aangekomen
braken storm en regen in volle kracht los. Regen spoot door
kieren en kijkgaten! Ver weg op het meer tientallen Kleine
zwanen. Verder zaten alle eenden verstopt in de rietlanden. Om
kwart voor twaalf werd het droger en bezochten we het haven
tje van Willem van den Berg (met toestemming), gelegen achter
Lorentz III. Met inmiddels fantastisch zonnig weer hoorden we
een Waterral en zagen we tientallen Kieviten op het begelei
dingsdammetje. Ook zaten talloos veel Kleine zwanen in dit
vogelrustgebied dat voor bootjes verboden gebied is van 1 okto
ber tot 1 april (zie bord in het gebied). Jammer is het dat dit
haventje voor vogelkijken niet vrij te bezoeken is. Bijzonder
mooi, vogelrijk en verstopt achter bomen vlakbij Harderwijk.

Paddenstoeleninventarisatie
zaterdag 9 november 2019
In het met prachtige herfstkleuren getooide Zandenbos gingen
we met z’n achten op zoek naar paddenstoelen.
De lucht zag er wel wat dreigend uit, maar het bleef droog.
Het paddenstoelenseizoen liep naar zijn einde, maar we vonden
toch nog ongeveer 40 soorten.

Onderkant Zwartvoetkrulzoom
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Een van die soorten was de Grote sponszwam, waarvan 3
exemplaren die bijzonder groot waren aan de voet van een
naaldboom groeiden.
Ook zagen we een Zwartvoetkrulzoom; een rode lijstsoort.
Annemarie Kooistra

Vogelexcursie Wieringen  
zaterdag 30 november 2019
Met zeven excursiegangers vertrokken we met bijzonder fraai
weer om negen uur vanuit Harderwijk richting vissershaven van
Den Oever op Wieringen. Omdat voor elf uur het restaurant
langs de kade nog niet geopend was, bezochten we eerst de
visafslag en vismarkt ‘Hollands Noorden’ op de haven. Het is
interessant om het soortenrijke aanbod van vis hier te zien. Het
verbaasde ons wel dat dit veel bescheidener was dan in voorgaan
de jaren. We waren dan meestal ook in de winter op Wieringen.
Verder zag de afgemeerde rijke vissersvloot er goed en mooi uit.
Na een korte koffiepauze liepen we over de zuidelijke havenpier
naar het nieuwe vogeluitkijkplatform (zie foto) met goed zicht
over de kwelder (Breehorn) en over de Waddenzee. Omdat het
vrijwel hoog water was, waren de wadvogels overal massaal
dichtbij te zien. Grote groepen Kluten vlogen rond, fel beschenen
door de zon. Ook veel Tureluurs, Wulpen, Rosse grutto´s,
Scholeksters, Kanoeten en Steenlopers waren overal te zien.
Zover we konden kijken (ook met twee telescopen) massaal vo
gels aanwezig. Daarna keken we wat verder vanaf de waddendijk
over de kwelder, met de zonneschiijn anders op de vogelbevol

king. Daarna reden we naar het midden van de noordkust van
Wieringen om over de dijk te kijken bij vakantiehuisjes bij Stroe.
Voortdurend vlogen grote groepen Rotganzen over de dijk tot
deze op de weilanden rustten. Op de Waddenzee o.a. Smienten
en Wintertalingen. Vervolgens gingen we via de Amstelmeerdijk
naar een vogelhut met zicht op het uitgestrekte Balgzand. Omdat
het inmiddels bijna laagwater was, waren hier duizenden wad
vogels helaas alleen te zien op zeer grote afstand. Terug rijdend
gingen we kijken bij de Zuiderhaven van Den Oever waar eerder
een IJseend was waargenomen. Na wat zoeken zagen we duide
lijk het foeragerende (steeds duikende) vrouwtje IJseend. Een
mooi slot van deze geslaagde vogelexcursie.
Hans Fondse

Indianen uit Siberië
In september begint het al maar in oktober spookt het vaak en
veel door mijn hoofd. Wanneer komen ze? Hoeveel zijn het er?
Zijn er veel jongen? Het Veluwemeer ligt er klaar voor. Een tapijt
van kranswieren op de bodem en in de bodem nog meer lekkers,
de knollen van fonteinkruid. De overheersing van Homo aquaticus 
neemt nu af. Alleen op heel winderige dagen laten de van kleur
knallende windsurfers witte strepen achter in het water.
Mijn verrekijker speurt het meer nog maar eens af. Thijs de Boer
heeft ze al gemeld op het Lauwersmeer. Het kan nu elk moment
gebeuren. Ik voel het verlangen opkomen van het zien van
eerste vlucht die binnenkomt. Helemaal uit het kouder worden
de Siberië. Zes kilo maagdelijk witte veren die klinkende tussen
stops hebben als Ladogameer en Dwinabaai. De helft van de
zwaar beschermden bezoekt ons kikkerlandje. Dol op waterplan
ten zijn ze, die ze met hun nek en poten tot hapklare brokken
voorbewerken. Hun voorliefde voor stadiep water is voor een
niet-ecoloog goed te begrijpen. Verder hebben ze verstand van
opvoeding en monogamie: eenmaal samen gebroed, blijven ze
elkaar trouw tot hun dood, en trekken de families met elkaar
naar het Zuiden.
En dan eindelijk voel ik de rillingen over mijn lijf. Ik hoor het
geluid! Eerst is het nog ver weg maar het zwelt geleidelijk aan.
Dit herken ik uit duizenden. Wat zou ik graag dat hemelse geluid
nadoen, al is het maar in mijn hoofd. Misschien had ik vroeger
beter op moeten letten bij muziekles. Of het is toch mijn gebrek
kig gevoel voor melodie? Mijn trouwe Tirions vogelgids om
schrijft het geluid als wat klagelijk, toeterend ‘oeh oeh’. Dat is
gunstig gezegd een dappere poging, maar wat een armoede als

Op deze foto van Chris Herzog uit 2007 is goed te zien dat de Kleine
zwaan echt een maatje kleiner is dan de veel algemenere
Knobbelzwaan
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je het echt meemaakt. Een van mijn buurvrouwen doet dit al
een stuk beter: Het is net een stel Indianen die met een hand
afwisselend voor hun mond ‘oe-hoe-hoe’ roepen. Ja, dat is het
geluid van de Kleine zwaan. De elegantie uit Siberië met ons
verbonden door wilde Indianen en MP3, en voor de liefhebbers
onder ons met winterse ondiepe meren.
Marcel van den Berg

Barnsteenslak met Leucochloridium paradoxum

De Barnsteenslak die geparasiteerd werd
In een vochtig of moerassig gebied kan de Barnsteenslak gevon
den worden.
Op de foto is te zien dat dit exemplaar geparasiteerd gaat worden
door de zuigworm Leucochloridium paradoxum. Deze worm dringt
het huisje van de slak binnen. Hij vormt twee uitstulpingen die
de tentakels van de slak binnendringen, waarna deze ze niet
meer kan terugtrekken. Zijn tentakels kunnen wit en groen
verkleuren en zullen gaan pulseren.
Het is de bedoeling dat een vogel deze slak als een lekker hapje
gaat zien en hem opslokt.
In het lichaam van de vogel legt de slak eitjes. Deze eitjes vallen
met de vogelpoep in de oeverzone en de uitgekomen slakjes
zullen zelf een gastheer gaan zoeken.
Komt er geen vogel, dan zetten de tentakels van de worm uit,
zodat de tentakels van de slak gaan barsten. Op die manier
zullen de eitjes naar buiten kunnen komen.
Annemarie Kooistra

Hoe meneer mevrouw verraste
Mevrouw Gewone kameleonspin heeft een goede bui. Ze heeft
de witte kleur aangenomen van de schermbloem waarop zij zit,
zodat ze niet erg opvalt. Dat heeft haar een lekker hapje opge
leverd; namelijk een zweefvlieg. Genietend kijkt ze voor zich uit
en heeft helemaal geen erg in meneer Gewone kameleonspin die
voorzichtig naderbij komt.
Verscholen achter enkele bloempjes heeft hij zijn kans afge
wacht. Nu is het grote moment aangebroken. Hij pakt haar beet
en paart met haar. Omdat ze vooral aandacht heeft voor haar
vangst, zal ze meneer dit keer niet opeten na de paring.
Annemarie Kooistra

Kampeervakanties KNNV 2020
Spreekt de combinatie van kamperen, samen je verdiepen in de
natuur, gezellig en goedkoop je aan? Ga dan eens mee met een
kampeervakantie van de KNNV. Want waar anders kun je dage
lijks kiezen uit twee of drie excursies in gezelschap van mensen,
die net als jij heel erg kunnen genieten van de natuur. Je vindt
uitgebreide informatie op www.knnv.nl/kampeervakanties.
Sommige mensen hebben geen zin om met een groepsreis mee
te gaan; iedere dag weer de hele dag met elkaar optrekken. Maar
dit is hier toch anders, want je zorg zelf voor je heen- en terugreis
en voor je eten. Er is alleen een plek op de camping gereserveerd,
je kunt met een van de excursies meegaan en er is ’s avonds een
korte bijeenkomst om de plannen voor de volgende dag te be
spreken. 
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden,
uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers omdat ze in een schit
terend natuurgebied liggen, variërend van een paar dagen tot
twee weken. Dit jaar bijvoorbeeld rond Hemelvaartsdag 4 dagen
naar de Weerribben, ideaal om de (klein)kinderen mee te nemen.
Of een week naar Steenwijkerwold of naar Viroinval in België of
aan de Elbe in Duitsland. Of 14 dagen naar Glaskogen in Zweden
of naar de bergen in Oostenrijk.
Het is misschien wel de goedkoopste manier om vakantie te
vieren: je betaalt zelf je campingkosten, eten, vervoer en een
klein bedrag aan inschrijfkosten. Je kampeert in je eigen tent,
caravan of camper. Vaak zijn er op de camping of in de directe
omgeving ook wel huisjes of appartementen te huur, maar dat
moet je dan wel zelf regelen.
Voor vragen: Volkert Bakker: kampeervakanties@knnv.nl

9



Werkgroepen
Fotografiewerkgroep Camera Natura
Binnen de KNNV is een groot aantal werkgroepen actief. De leden
van de KNNV kunnen meedoen met de activiteiten van deze
werkgroepen.
Een van de werkgroepen is de fotografiewerkgroep. Deze
werkgroep komt elke vierde van de maand bijeen in ‘De Roef’
in Harderwijk. Elke (meestal) tweede zaterdag van de maand
wordt er een buitenactiviteit georganiseerd zodat er in de
praktijk foto’s gemaakt kunnen worden die op de avonden be
sproken worden. Maar… foto’s maken is natuurlijk niet voorbe
houden aan de leden van de fotografiewerkgroep. Vele KNN
V’ers  maken vele prachtige (natuur)foto’s.
Hierbij willen wij dan ook alle leden van de KNNV uitnodigen
op 24 maart 2020 om 20.00 uur in ‘De Roef’ te Harderwijk om
een avond van de fotografiewerkgroep bij te wonen en daar ook
actief aan deel te nemen. Een ieder kan twee (natuurgerelateer
de) foto’s op een USB-stick meenemen: één foto die hij/zij erg
mooi vindt en één foto die volgens haar/hem een typische
KNNV-foto is.
Voor het buiten fotograferen hebben we afgesproken om eens
meerdere keren naar 1 locatie te gaan, maar dan op verschillen
de tijdstippen van de dag en van het jaar, te beginnen op de
Ermelose hei.
Ook het fotograferen van de werkgroepen als project voor het
jubileum van de KNNV in 2021 heeft onze volle aandacht.
Informatie: Ria Thijs ria.thijs@planet.nl en Steef Klaassen:
steef@solcon.nl.

Zoals gebruikelijk brengen we u in deze bijdrage weer op de
hoogte van natuurbeschermingsontwikkelingen in de afgelopen
periode in onze omgeving.

Veluwerandmeren
Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst
In de vorige bijdrage werd vermeld dat voor een verdere beoor
deling van het ontwikkelingsplan Strand Horst onder andere de
definitieve vormgeving en vaststelling van het compensatieplan
Groene Kruispunt van groot belang is. Op initiatief van de
Coöperatie Gastvrije Randmeren vond op 16 april en 17 juli 2019
een bijeenkomst met betrokken organisaties plaats met het doel
het compensatieplan vorm te geven. Deze bijeenkomsten heb
ben ondanks de oproepen daartoe door de Gezamenlijke Natuur
beschermingswerkgroep (NBW) niet geleid tot heldere afspraken
over de invulling van het Groene Kruispunt.
Op 17 juli vond ook de publicatie plaats van de vaststelling van
het bestemmingsplan Strand Horst door de gemeenteraad van
Ermelo. Met verwijzing naar het voorgaande is op 22 augustus
2019 bij de Raad van State een uitvoerig beroepschrift ingediend.
Als een belangrijke reden van het beroep is aangegeven dat een
aantal mogelijk geachte natuurvriendelijke inrichtingsmaatre
gelen bij de ontwikkeling van Strand Horst niets uitstaande heeft
met instandhoudingsdoelstellingen en herstelopgaven voor het
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Voor zover dat met
maatregelen wel het geval is, zijn de plannen niet concreet en
niet van een financiële dekking voorzien. Het gaat hier in het
bijzonder om de herstelopgaven voor Grote karekiet en Roer
domp. Onze verenigingen bestrijden in het beroepschrift daar
om dat het Bestemmingsplan Strand Horst in de voorgestelde
vorm kan en mag worden goedgekeurd omdat letter en geest
van de Wet Natuurbescherming zich daartegen verzetten.
 
Droompark Bad Hoophuizen
Ook 17 juli 2019 werd het ontwerpbestemmingsplan Varelseweg
211 Hulshorst ter inzage gelegd dat betrekking heeft op de
herinrichting van Droompark Bad Hoophuizen. In een zienswij
ze van onze verenigingen is aandacht geschonken aan de ten
tijde van het begin van de herontwikkeling toegezegde land
schappelijke inpassingsmaatregelen van het Droompark, en aan
de instandhouding en het onderhoud van houtwallen. Daarnaast
is herinnerd aan de toegezegde evaluatie na afronding van de
inpassingsmaatregelen.
Naar aanleiding van de in de plannen vermelde toename van de
verkeersintensiteit met 32% (399 voertuigen per etmaal) is in de
zienswijze opnieuw aandacht gevraagd voor het tegengaan van
gemotoriseerd verkeer op de Munnekesteeg door het Hierdense

10



Poortgebied. Voorheen was dat mogelijk door een sluis die in
2006 werd aangebracht in verband met de ingebruikname van
het fietspadtracé Munnekesteeg. De sluis werd verwijderd na de
overname van Bad Hoophuizen door Droomparken. Als alterna
tief voor een sluis is een officiële aanwijzing als fietspad aange
geven.
Tenslotte werd in onze zienswijze zijdelings gewezen op het
kitesurfverbod op de Veluwerandmeren buiten de aangewezen
zones. Aanleiding daartoe vormt de toename van meldingen van
kitesurfovertredingen vanaf het Droompark, onder andere vanaf
de zuidelijke pier van het terrein. Ook een eerder door het
Droompark geplaatst kitesurfverbodsbord op deze pier was
verdwenen. Bij de directie van Droomparken hebben we de
overtredingssituatie op het recreatiepark tevens schriftelijk aan
de orde gesteld.
 
Kitesurfmeldingen
In dit kader wordt nog graag aandacht gevraagd voor meldingen
van kitesurfers buiten de kitesurfzone Strand Horst (daar jaar
rond toegestaan) en de kitesurfzone bij Strandbad Elburg (daar
tussen 1 april en 1 oktober toegestaan). Deze meldingen zijn van
groot belang voor handhavingsaspecten en om verstoring van
vogels op de Veluwerandmeren tegen te gaan. U kunt deze
meldingen onder opgave van aantal kitesurfers, datum, tijdstip
en plaats mailen naar tjalling.ellen@caiway.nl. Ook bij het
voeren van procedures zijn deze meldingen voor de NBW van
belang. Voor eerder ontvangen meldingen bedanken wij de
melders hartelijk!
 
Kabelbaan Veluwemeer Dronten-Nunspeet
Volgens berichtgeving in de pers onlangs is gebleken dat er geen
initiatiefnemers zijn gevonden
die een kabelbaan over het Veluwemeer willen aanleggen en
exploiteren. Dat is de conclusie van
een haalbaarheidsonderzoek dat is ingesteld door betrokken
gemeenten samen met de provincie 
Flevoland en private partners. Al in november 2016 hebben wij
bij de betrokken overheden aandacht gevraagd voor procedure
consequenties hiervan, zoals een Passende Beoordeling.
 
Ontwikkelingen kustzone Harderwijk
Het voornemen van de gemeente Harderwijk om een wandel
promenade met hondenstrandje te ontwikkelen in het Wellen
gebied neemt definitieve vormen aan.
Deze ontwikkeling vindt haar oorsprong in het bestemmings
plan Waterfront-Zuid/Boulevard West waarover onze verenigin
gen in december 2011 een convenant met de gemeente sloten.
Na de publicatie van de plannen heeft de NBW aan de gemeente
gevraagd om het door hen gewenste hondenstrandje op zo groot
mogelijke afstand van de grens van het Natura 2000 gebied te
positioneren. Hierdoor kan verstoring door honden van het
aangrenzende Natura 2000-gebied zoveel mogelijk worden
voorkomen. Daarnaast is gevraagd een rietkraaggedeelte ter
hoogte van het ijsbaangebied in verband met het belang voor
broedvogels te handhaven. Het definitieve plan, dat mogelijk al
voor de zomer van 2020 zal worden gerealiseerd, geeft aan dat

met de ingediende wensen rekening is gehouden.
In juli jl. meldde de lokale pers dat de gemeente een vrijliggend
voetpad wil realiseren naast het fietspad aan het Zeepad langs
het Wolderwijd. Aangezien dit fietspad, in tegenstelling tot de
wandelpromenade Wellengebied, direct grenst aan het Natura
2000-gebied Veluwerandmeren, is de gemeente Harderwijk
verzocht het voorgenomen wandelpad aan de oostzijde (de
huizenzijde) van het fietspad te situeren. Hierdoor kan versto
ring van de natuurwaarden van de rietkraag en het achterlig
gende Natura 2000-gebied Veluwerandmeren zoveel mogelijk
worden voorkomen. De gemeente heeft geantwoord in het
proces alle ontvangen aanbevelingen en ook de NBW als belang
hebbende te betrekken.
 
Veluwe
Stikstofproblematiek in relatie zienswijze Bouw- en Infrapark Harderwijk
De discussies over de stikstofproblematiek zullen niemand zijn
ontgaan. Aanleiding daarvan was de uitspraak van de Raad van
State van 29 mei jl. Sinds deze uitspraak mag de overheid niet
langer besluiten nemen die leiden tot meer uitstoot van stikstof
in van belang zijnde Natura 2000-gebieden, waaronder het Na
tura 2000-gebied Veluwe. In aansluiting hierop werd ons op 29
juli jl. door de provincie Gelderland medegedeeld: “Naar aanlei
ding van de recente uitspraak over het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) kunnen aanvragen of ontwerpbesluiten waar een
toename van stikstofdepositie speelt, voorlopig niet beoordeeld
worden.” Het voorgaande zal naar wij aannemen eveneens be
trekking hebben op het ontwerpbesluit van 16 januari 2019
inzake de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet ten
behoeve van het toelaten van een vijftal grote evenementen op
het Bouw en Infrapark Harderwijk. Naar aanleiding van dit
ontwerpbesluit is, zoals in eerdere verenigingsbladen al werd
vermeld, door onze verenigingen op 2 maart 2019 een zienswij
ze ingediend waarin de Programmatische Aanpak Stikstof een
belangrijke rol speelde.
 
Mountainbikeroutes in relatie voorkomen reptielen
In vorige verenigingsbladen maakten we melding van aan de
gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet gestuurde aan
dachtvestigingen ten aanzien van mountainbikeroutes in relatie
tot het voorkomen van reptielen. Van de gemeente Ermelo, waar
het om de Ermelose Heide ging, ontvingen we bericht dat de
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gemeente betrokken is bij het pilotproject recreatiezonering van
de provincie Gelderland. Mountainbiken wordt daarin betrok
ken.
Voor de gemeente Harderwijk ging het om het Beekhuizerzand.
Bericht werd dat het Beekhuizerzand zoveel mogelijk is gespaard
en dat er veel gebruik is gemaakt van bestaande paden. Er zou
naar aanleiding van de aandachtvestiging nog een aanpassing
worden aangebracht aan de route aan de zuidzijde van het
Beekhuizerzand. Door dit gedeelte van de route wat dieper het
bos in te leggen, wordt het open gebied minder belast in het
belang van fauna en flora.
Overigens zijn voorafgaand natuurtoetsen naar mogelijke effec
ten op de routes uitgevoerd.
De voorbereidingen voor een mountainbikeroute in de gemeen
te Nunspeet zijn nog niet afgerond.
 
Overige zaken
Ontwerpwijzigingsplan Drielanden-Horloseweg 38
De wijziging van het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.
Bij de vaststelling is rekening gehouden met de ingediende
zienswijze van 29 april 2019 om dassenbeschermende maatre
gelen te treffen bij de uitvoering van dit bouwproject van enke
le woningen. Het ging hier in het bijzonder om de landschappe
lijke inrichting en het toekomstig onderhoud hiervan.
 
Bestemmingsplan Drielanden-Groene Zoom (situatie dassen Drielanden-
Ermelo)
Over de voortgang van de dassenproblematiek in relatie tot de
uitbreiding van woningbouw in de Harderwijker wijk Drielan
den is al vele keren aandacht geschonken in onze verenigings
bladen.
Eind oktober hebben de gemeenten Harderwijk en Ermelo een
overeenkomst ondertekend over de uiteindelijke aanpak van de
twee wegversmallingen tot 3,5 meter op de Ermelose Zeeweg ter
hoogte van de dassenpassages. Aan de ondertekening ging de
uitspraak van 30 augustus 2019 van de Rechtbank Gelderland
vooraf, waarin de gemeente Harderwijk in het ongelijk werd
gesteld voor wat betreft de door de provincie Gelderland opge
legde last onder dwangsom. De gemeente liet namelijk per 1
september de termijn verlopen waarop deze snelheidsremmen
de beperkingen ter hoogte van de dassenburcht hadden moeten
zijn aangebracht. Voor iedere week nalatigheid na deze datum
diende een dwangsom van € 1.000 per week te worden voldaan.
Tegen dit besluit van de provincie werd door de gemeente beroep
ingesteld bij de rechtbank. In dit geding werd als derde partij de
KNNV-afdeling vertegenwoordigd door de NBW. Dit als gevolg
van de door de vereniging ingestelde handhavingsprocedure
waarvan de dwangsomoplegging het gevolg was. Ook door de
gemeenteraad werden vragen gesteld over deze rechtbankpro
cedure. De gemeente heeft zich na al deze ontwikkelingen bereid
verklaard de voorzieningen te treffen, zo mogelijk tijdelijk. Be
keken zal namelijk nog worden of met de voorgenomen aanleg
van het fietspad Zeepad door de gemeente Ermelo een ondertun
neling ter plaatse haalbaar is.
Tijdens een informatie-avond over windenergie in Harderwijk
werd een afspraak voor een locatiebezoek gemaakt met de ver

antwoordelijke Harderwijkse wethouder. Op 14 november 2019
vond dit met tevens de behandelend ambtenaar plaats. Wie
schetst onze verbazing dat op dat moment bij toeval de in het
geding zijnde wegversmallingen werden gerealiseerd. Deze sle
pende zaak is nu na de jarenlange zeer ‘arbeids’intensieve be
moeienis sedert de indiening van de zienswijze op het bestem
mingsplan Drielanden-Groene Zoom op 7 mei 2013 afgerond.
Door dit omvangrijke woningbouwproject Harderweide in
Drielanden ging een even omvangrijk foerageergebied voor de
aanwezige dassen in de omgeving verloren. De versmallingen in
de Ermelose Zeeweg voor een zo veilig mogelijke bereikbaarheid
van compenserende foerageergebieden was het laatste onder
deel in het kader van het aantal opgelegde en reeds getroffen
compensatiemaatregelen, zoals het aanbrengen van afrasterin
gen elders.
 
Zonneweide Schaapsdijk Ermelo
Op voorstel van de gemeente Ermelo werd een door een ecolo
gisch bureau opgesteld ‘Inrichtingsplan Zonneweide Schaaps
dijk’ van onze visie voorzien. Hierin is aangegeven dat het 
projectgebied van groot belang is als foerageergebied voor in de
omgeving aanwezige dassen. Naar het plangebied zijn destijds
zelfs dassenpassages vanuit zowel het zuiden (Zeeweg) als vanuit
het noorden (Buitenbrinkweg) op kosten van de overheid aange
legd. Omdat de aanleg van de zonneweide ten koste zal gaan van
de noodzakelijke omvang van foerageergebied zal de draag
kracht van het gebied  voor de in de omgeving aanwezige dassen
zonder enige twijfel afnemen. Geconcludeerd is dan ook dat de
installatie van zonnepanelen op een perceel ter grootte van 8,85
hectare aan de Schaapsdijk vanuit natuurbeschermingsoogpunt
ongewenst is. Deze conclusie werd overigens al eerder getrok
ken, waardoor werd afgezien van de vestiging van een industrie
terrein ter plaatse.
Tenslotte is aangegeven dat de noodzaak om vormen van
duurzame energieopwekking te realiseren wel wordt erkend.
Daarbij is de bereidheid aangegeven om met de gemeente Erme
lo naar plekken te zoeken waar een dergelijke voorziening met
aanmerkelijk minder schade voor de aanwezige natuurwaarden
kan plaatsvinden.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer
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Excursies en
avonden
Nieuwjaarswandeling
zaterdag 4 januari 2020
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur ; Ermelo 9.15 uur
Zoals gebruikelijk organiseert de KNNV op de eerste zaterdag
van het nieuwe jaar 2020 weer een nieuwjaarswandeling, deze
keer ergens op onze prachtige Veluwe. De lengte van de wande
ling is 16 km, maar er zijn mogelijkheden om deze op eigen
gelegenheid in te korten. Of de horeca-gelegenheden op deze dag
geopend zijn, is niet zeker. De rijtijd naar het vertrekpunt is
ongeveer 40 minuten.
Opgeven na de kerstdagen bij Ton van Peursem, 0341-423002,
E-mail avanpeursem@hetnet.nl.

Fotografiewerkgroep buiten fotograferen
zaterdag 11 januari 2020
Vertrek Harderwijk: 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur, start bij de
Schaapskooi om 13.30 uur
We gaan naar de Ermelose hei (dit jaar 3x op verschillende
tijdstippen).
Het is winter: probeer de kou in de winter vast te leggen.
De foto’s worden besproken op de vaste bijeenkomst in februa
ri.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Vogelexcursie IJmuiden (hele dag)
zaterdag 18 januari of zaterdag 25 januari 2020
Vertrek: Ermelo 7.45 uur, Harderwijk 8.00 uur
Opgave uiterlijk donderdag 16 januari bij Hans Fondse jmfond
se@gmail.com
De excursiedatum en het wel of niet doorgaan (afhankelijk weer
en wind) op KNNV Gastenboek vanaf donderdag. 
Excursie Pier van IJmuiden en Kennemermeer (gezamenlijk met
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe). Deze excursie is een
herhaling van de (succesvolle!) excursie van 19 januari 2019.
Toen hebben we o.a. gezien: Paarse strandlopers, Kuifaalschol
vers, Grote en Kleine burgemeester, Watersnippen, Bokje en ook
Bruinvissen en Zeehonden. We hopen nu op evenveel succes.
We beginnen bij de (betaalde) parkeerplaats van Zuidpier.

Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 28 januari 2020
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur
We gaan de foto’s bekijken en bespreken van de afgelopen herfst-
en winterperiode.
“Waarom vind je deze foto mooi?” Iedereen kan 5 foto’s meene
men op een USB-stick
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Met The Milepost door Alaska en Yukon, lezing over Alaska
door Gerard Plat
woensdag 29 januari 2020
Aanvang 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, 3851 MZ
Ermelo
“Way up north, North to Alaska, Way up north ...” Zo begint de
bekende song van Johnny Horton over de goudzoekers die einde
19e eeuw vanuit Amerika naar Alaska trokken om goud te
zoeken. Beelden komen in je op van sledehonden, noorderlicht,
witte bergtoppen, kronkelende rivieren en middernachtzon.
Gerard Plat, geen onbekende spreker voor ons (lezing Rondom
het IJsselmeer in 2016)), neemt ons op deze avond in woord en
beeld mee naar deze tot de verbeelding sprekende staat. We gaan
‘North to Alaska’. Gerard schrijft er zelf het volgende over:
“Met behulp van de 65e editie van deze uitstekende Travel
Planner maakte ik in juli 2013, samen met mijn vrouw en
schoonzus, een reis door een gedeelte van Alaska en Yukon.
De PowerPoint-presentatie volgt de route van de reis.  Eerst langs
de indrukwekkende Nenana River, die het water afvoert van de
ruige bergen van het Denali National Park and Preserve, waar
de top van de Mount McKinley (6200 m) bovenuit steekt. Daarna
door de eindeloze uitgestrektheid en over de Top of the World
Highway naar het door de goudzoekers bekend geworden
Dawson City in Yukon. We passeren een heel uniek stukje
woestijn (Carcross Desert) en volgen de route van de oude
goudzoekers. Aan de Chilkoot River is een Bald Eagle reservaat,
waar in het najaar duizenden van deze vogels broeden als de
zalmtrek op zijn hoogtepunt is. Heel indrukwekkend is een tocht
die we maakten naar het ijsbergenmeer aan de voet van de Knik
Glacier.
Tijdens de tocht heb ik veel planten gefotografeerd en gelet op
hun aanpassingen vanwege het ruige klimaat. Verder zijn er
natuurlijk ontmoetingen met grote zoogdieren en een enkele
keer lukt het om ook vogels te fotograferen. Een paar keer zien
we iets van de geschiedenis in de tijden van de zogenaamde
goudkoorts. Ook enkele geologische verschijnselen zullen in de
lezing te zien zijn en in 2013 waren de eerste nog kleine gevolgen
van de klimaatverandering soms al zichtbaar.”
Wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Way up, zou ik zeggen,
way up naar het Pakhuis.
Anne-Marie Fondse
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Sleedoornpage-eitjes zoeken Nunspeet
zaterdag 1 februari 2020
Vertrek: 12.30 uur Ermelo, 12.45 uur Harderwijk, start 13.00
uur hoek Kienschulperweg/Harderwijkerweg te Nunspeet
Zullen we dit jaar net zo veel eitjes van de Sleedoornpage vinden
als het afgelopen jaar? Ook dit jaar gaan we weer op zoek. In
deze tijd van het jaar zijn de Sleedoorns nog kaal zodat de tak
vorken goed onderzocht kunnen worden op de aanwezigheid
van eitjes van deze kleine dagvlinder. De eitjes zijn zo klein als
een speldenkopje, maar steken wel duidelijk wit af tegen het
donker gekleurde hout. Door de verborgen levenswijze van de
Sleedoornpage krijg je deze niet vaak te zien. Daarom is het
zoeken naar eitjes veel lucratiever. We gaan op verschillende
locaties in Nunspeet zoeken, daar waar de Sleedoorns op de
zonkant staan. Het is handig om een loep of loeppotje mee te
nemen. Deze zoektocht wordt begeleid door Betty Dekker in
samenwerking met de Vlinderstichting en zal ongeveer 3 uur in
beslag nemen.

Fotografiewerkgroep buiten fotograferen
zaterdag 8 februari 2020
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur, start om 9.30 uur
op de parkeerplaats van Landal waterparc, Leuvenumse Beek 1,
Biddinghuizen
We gaan naar het Harderbos.
Fotograferen van vogels in het meertje en rondtrekkende run
deren.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Vlinders en rupsen herkennen van foto’s
dinsdagavond 18 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein 24,
Ermelo
Deze avond gaan we vlinders en rupsen op naam brengen aan
de hand van foto’s, bij voorkeur op meegebrachte usb-sticks.
Iedereen fotografeert wel eens een prachtig exemplaar, maar
weet deze niet goed te plaatsen. Met elkaar komen we hier dan
ongetwijfeld uit met behulp van elkaars kennis, Vlindernet en
vlinderliteratuur. We beschikken in het Pakhuis over de beamer
met scherm zodat de vlinders en rupsen die voorbijkomen mooi
in beeld gebracht kunnen worden.
Geen foto’s, maar toch interesse om deze avond bij te wonen?
Ook dan is iedereen van harte welkom!

Plaatsen paddenafzetting
donderdag 20 februari 2020
Vanaf 9.00 uur langs de Jhr. Dr. Sandbergweg
De afzetting om het doodrijden van padden, kikkers en salaman
ders te voorkomen, is in 2019 succesvol geweest. Zie daarvoor
het uitgebreide verslag in het Linnaeusklokje nummer 2, mei-
augustus pagina 21. De afzetting is toen geplaatst op 22 februa
ri. Wanneer de winter van 2020 (ongewoon) koud en lang is, kan
de datum verplaatst worden. We vragen ook komend jaar om
medewerking van velen! Graag spaden zelf meebrengen; voor al
het overige materiaal wordt gezorgd door de Gemeente Ermelo.
Voor koffie wordt door de KNNV gezorgd. We starten vanaf 9.00
uur bij de Zwarte Boer, Sandbergweg, Leuvenum. Voor het
overzetten zal weer een rooster worden gemaakt.
Coördinatoren amfibieënafzetting,
Hans Fondse en Lynn Knossen
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Klapeksterexcursie
zaterdag 22 februari 2020
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur, start: 9.30 uur
parkeerplaats Groot Ark en Kuiten
We gaan onder leiding van Paul en Loes van der Poel op zoek
naar de Klapekster die in de winter op de heide zijn prooien
zoekt. Dit keer gaan we naar Groot Ark en Kuiten, een klein
heideterrein tussen Putten en Nijkerk. In november is hier al de
eerste Klapekster waargenomen en zijn enkele prooien gezien.
Er zullen in februari waarschijnlijk ook interessante prooien
aanwezig zijn, die door de Klapekster zijn gespietst of geklemd.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen dat Drie
hoornmestkevers, vroeg wakkere reptielen, muizen of zelfs
kleine vogels zijn. Garanties kunnen nooit gegeven worden na
tuurlijk! Uiteraard kijken we niet alleen uit naar de Klapeksters,
maar letten we ook op de andere vogels.  De excursie start om
9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Groot Ark en Kuiten, aan de
Arnhemse Karweg. Als je deze plek niet kent, is het verstandig
om gezamenlijk te rijden.
Vooraf aanmelden is gewenst bij dick.dooyewaard@gmail.com
of 0341 254538.

Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 25 februari 2020
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur
Ook nu gaan we weer foto’s bespreken, ‘de kou in de winter’,

zie de opdracht van 11 januari. Wat vind je mooi aan deze foto
en komt de bedoeling van je onderwerp goed uit de verf? Neem
maximaal 5 foto’s mee op een USB-stick.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Planten- en landschapsexcursie Gooilust, ‘s Graveland
dinsdag 3 maart 2020
Vertrek: 9.00 uur Ermelo, 9.15 uur Harderwijk
Tijdens deze vroege voorjaarsexcursie brengen we een bezoek
aan de buitenplaats Gooilust. We vinden hier een landhuis met
bijgebouwen, een uitgestrekt park en een vallei, met dan helaas
nog niet bloeiende rododendrons. De namen Six en Blaauw zijn
onuitwisbaar verbonden aan dit landgoed. Louise Six erfde het
in 1895, toen zij getrouwd was met Frans Ernst Blaauw. Frans
Blaauw ging hier hobbyen, zeer tegen de zin van Louise. Hij
maakte van de buitenplaats een dierenpark, met gnoes, blesbok
ken en bisons. Toen ze stierf, liet zij daarom het buiten niet aan
hem na. De buitenplaats bleef echter ondanks dat bekend staan
onder de naam Bos van Blaauw. Onlangs zijn de gnoestallen
hersteld. Gooilust is een prachtig buiten, aangelegd in de Engel
se Landhuisstijl. Al zijn de exotische dieren verdwenen, van de
collectie exotische planten en bomen is nog veel terug te vinden.
Het leuke is dat op dinsdagmiddag ook de tuin is opengesteld,
waar vrijwilligers klaarstaan om het een en ander te vertellen.
Ook het bezoekerscentrum is geopend voor nadere informatie.
Deze excursie zal rond 16.00 uur in ‘s Graveland beëindigd
worden, zodat we weer redelijk op tijd in Ermelo en Harderwijk
terug zijn.
Opgeven voor zondagavond 1 maart 2020 bij Anne-Marie Fondse,
jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.

De natuur in Bulgarije en de Pyreneeën
dinsdag 10 maart 2020
20.00 uur in het Pakhuis in Ermelo
Toegang is gratis, koffie en thee € 1,-
Bent u al weer plannen aan het maken voor de vakantie? En lijkt
het u leuk om te horen hoe het bevalt om met andere KNNV’ers
en IVN’ers van de natuur te genieten? Kom dan 10 maart naar
het Pakhuis, waar Peter Pfaff en Volkert Bakker vertellen over
hun ervaringen van vorig jaar.
Volkert: dat we meegaan met een kampeervakantie van de
KNNV, spreekt ieder jaar wel voor zich. Ieder jaar is het weer
een feestje. Heel veel genieten in mooie natuurgebieden met
andere KNNV’ers, die allemaal dezelfde belangstelling hebben.
Dit jaar kozen we voor de hoogvlakte van de Cerdanya in de
Pyreneeën, net onder Andorra. We troffen het erg met het weer.
Terwijl Europa zuchtte onder een hittegolf, kampeerden wij op
1700 m hoogte en konden daardoor iedere dag heerlijk wande
len. De enige regendag gingen we naar La Sue d’Urgell, een leuk
historisch plaatsje, waardoor we de hagelbui op de camping
misten. In totaal zagen we 75 verschillende soorten vlinders, dus
u kunt wel nagaan wat een geweldig gebied het was. Ik vertel u
er graag meer over.
Peter: Ook in 2019 heb ik weer een KNNV reis af kunnen tikken:
een reis naar het voor mij volstrekt onbekende land Bulgarije.
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Ieder jaar is het weer lastig om te kiezen uit het best wel geva
rieerde aanbod van KNNV-reizen, maar het in het zuidoosten
van Europa liggende Bulgarije, en het daar aanwezige bergach
tige gebied, de Rodopen, trokken mijn aandacht. Het accent lag
dit keer op vogels, maar zoals altijd bepalen de deelnemers
uiteindelijk zelf waar hun interesses liggen. Inderdaad stonden
de vogels centraal, maar ook vlinders en andere insecten,
zoogdieren, reptielen en planten ontbraken uiteindelijk niet op
de lange eind lijst van onze waarnemingen. Een aantal van deze
soorten heb ik op de foto kunnen vastleggen, net als het fraaie
landschap. Nieuwsgierig geworden? Komt u gerust maar kijken.
Informatie bij Volkert Bakker: 0341 424293

Fotografiewerkgroep buiten fotograferen
zaterdag 14 maart 2020
Vertrek Harderwijk 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur, start bij de
schaapskooi om 9.30 uur
We gaan weer naar de Ermelose hei.
Is er al een beginnend voorjaar te ontdekken?
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Lezing over water en droogte
woensdag 18 maart 2020
20.00 uur in de Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Met het historisch landschap verdween er water van de Veluwe.
Ondanks dat het klimaat van Nederland steeds natter wordt,
voeren de beken, die ontspringen aan de Veluwe, steeds minder
water af. Winning van grondwater en ontwatering van de om
geving worden dikwijls aangewezen als belangrijkste boosdoe
ners. Er is echter meer aan de hand. Flip Witte neemt ons mee
terug in de tijd. Hij beschrijft hoe het grondwater van de Veluwe
stroomt en daarbij wordt beïnvloed door menselijk handelen en
het klimaat.
Flip Witte heeft van 1991 tot 2004 gewerkt aan de Wageningen
Universiteit, waar hij hydrologie, natuurbouw, ecohydrologie en
waterbeheersing doceerde. Daarna kreeg hij een aanstelling bij
Kiwa Water Research, thans KWR Watercycle Research Institu
te. In 2007 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de
ecohydrologie bij de groep Systeemecologie van de Vrije Univer
siteit tot mei 2019.
Voor inlichtingen: Ati Vijge, awvijge@kpnmail.nl of 0341
560901.

Weidevogelexcursie Eempolder
zaterdag 21 maart 2020
vertrek Ermelo 7.45 uur, Harderwijk 8.00 uur
Opgave uiterlijk donderdag 19 maart bij Hans Fondse jmfond
se@gmail.com
De Eempolder hoort tot de rijkste weidevogelgebieden van Ne
derland. Door storm en regen hebben we in 2019 de voettocht
daar moeten laten vervallen. We parkeren bij de nog gesloten
Theetuin Eemnes, Meentweg 131. We lopen dan over een dijkje
naar een vogelkijkhut met zicht op het Eemmeer. Via oude
weggetjes gaan we door de Eempolder terug naar Theetuin
Eemnes, die dan wel geopend is. In dit open gebied is goed weer
wel noodzakelijk. Zie het KNNV- Gastenboek voor wel/niet
doorgaan. Deze excursie duurt ongeveer tot 15 uur.

Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 24 maart 2020
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur
KNNV-leden fotograferen veel. Voor deze avond krijgen alle
KNNV-leden een uitnodiging om hun foto’s te laten zien. Ieder
een mag dan 2 (natuurgerelateerde) foto’s meenemen: een foto
die de maker zelf erg mooi vindt en een foto die volgens hem/
haar een typische KNNV-foto is.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Excursie Doorwerth, Duno en Heveadorp
zaterdag 28 maart 2020
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Deze excursie ging op 16 oktober 2019 niet door. Er waren die
dag boerenprotesten, het weer viel wat tegen en ´s avonds was
de mooie lezing van Nico de Jong over Afrika. Vandaag is er de
herkansing. Het prachtige landschap, de fantastische uitzichten
over de Neder-Rijn en de Betuwe blijven. De herfstkleuren, zaden
en bessen worden vervangen door voorjaarsflora. De vele gra
diënten, zoals overgangen van hoog naar laag, van droog naar
nat en van zand naar klei maken dat Doorwerth rijk is aan flora
en fauna. We kunnen in deze tijd al diverse voorjaarsbloeiers
verwachten, zoals Bosanemoon, Speenkruid, Paarbladig goud
veil en de zeldzame Holwortel. Langs de beken spotten we
misschien de Grote gele kwikstaart en de IJsvogel. De uiterwaar
den trekken weer andere vogels, zoals eenden. Kortom, we
kunnen een grote natuurlijke rijkdom verwachten. Ook cultuur
historisch is de omgeving van kasteel Doorwerth interessant. Te
denken valt aan de waterburcht zelf, de Hunneschans, de Itali
aanse weg, landgoed Duno en de cottages van Heveadorp. Voor
we aan de wandeling beginnen, kunnen we, indien mogelijk,
koffie drinken in het museumrestaurant De Zalmen. Rond 16.30
uur willen we weer huiswaarts gaan. De lengte van de wandeling
is ongeveer 8 km.
Opgeven voor donderdagavond 26 maart 2020 bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
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Steenuilenexcursie
woensdagavond 1 april 2020
Vertrek: 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Westerkerk te
Ermelo
Een steenuilenzoektocht door de buurtschappen Horst en Telgt.
We gaan onder leiding van Lex Groenewold per fiets langs de
plaatsen waar eerder steenuilen zijn gezien of gehoord. Steen
uilen zijn vaak al vroeg in de avond actief. Mogelijk fietsen we
ook langs andere plekken waar steenuilen zijn gesignaleerd. De
start is om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Westerkerk,
Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo. Het maximum aantal deelnemers
is 20. Aanmelden vooraf, bij voorkeur per mail bij dick.dooye
waard@gmail.com of 0341-254538.
Bij slecht weer wordt de excursie een week later gehouden. Kijk
daarvoor zo nodig op het gastenboek van de KNNV.

Spechtinktzwam

Paddenstoelen herkennen van foto's
dinsdagavond 7 april 2020
Aanvang 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo.
Iedereen die foto's heeft met paddenstoelen er op en graag wil
weten hoe die soort heet, kan komen. We gaan dan samen met
enkele paddenstoelenkenners de foto's bekijken en proberen, zo
nodig met hulp van boeken en internet, de namen te achterha
len. 
Foto's bij voorkeur op usb-stick, zodat ze getoond kunnen wor
den met de beamer op een groot scherm. Maar foto's op telefoon,
laptop, tablet of op papier kunnen ook. En heeft u geen foto's

maar wilt u ze wel van anderen zien, dan bent u ook welkom. 
Iedereen is welkom, lid of geen lid van de KNNV. Aanmelding
vooraf wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie of aanmelden: dick.dooyewaard@gmail.
com of 0341 254538.

Witte koraalzwam

Fotografiewerkgroep buiten fotograferen
zaterdag 18 april 2020
vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur en start om 9.30
uur bij het Nautisch Centrum
We gaan Kievitsbloemen fotograferen bij het Nautisch Centrum,
locatiegegevens in de Reminder van april 2020.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Excursie Kievitsbloemen in De Brommert
zondag 19 april 2020
Vertrek: 9.00 uur Ermelo, 9.15 uur Harderwijk
De Kievitsbloem, ook wel de Zwolse tulp genoemd, is specifiek
voor de oeverlanden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte
Water. We hebben al eerder excursies naar de kievitsbloemen
gemaakt en dan liepen we langs een oude dijk vanuit Hasselt
richting Genne. Wilde je echt midden tussen de Kievitsbloemen
komen, dan was een vaartocht naar de Brommert de enige optie.
Sinds april 2016 loopt er een wandelpad door dit fantastische
natuurgebied. De Brommert is gelegen  in de uiterwaarden van
het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwolle. Juist in dit gebied
treffen we die natte graslanden aan, die voor de ontwikkeling
van kievitsbloemen zo ideaal zijn. Met de aanleg van dit wandel
pad is het natuurgebied De Brommert met zijn duizenden Kie
vitsbloemen ook zonder boot beleefbaar geworden.
Opgeven voor donderdagavond 16 april 2020 bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 28 april 2020
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei 2,
Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur
Op deze avond wordt een gastfotograaf uitgenodigd. In de Re
minder van april 2020 komt hier meer informatie over.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef
Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827
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Excursie Marker Wadden
Na de interessante lezing op 20 november over de zogenaamde
Marker Wadden is door verschillende belangstellenden ge
vraagd naar de mogelijkheden van een excursie. Omdat er een
Natuurmonumentenboot vaart van Lelystad naar de haven van
de Marker Wadden, is geïnformeerd naar de diensten van
voorjaar 2020. Of deze dienst al begint in april, is onwaarschijn
lijk. Een excursie zal dan wel in mei gaan plaatsvinden. De
aankondiging en datum zal in een volgend Linnaeusklokje
komen. De kosten (€15 in 2019) worden t.z.t. als boeking door
iedere deelnemer overgemaakt  op Natuurmonumenten. Zie
daarvoor na maart internet Team Marker Wadden.

De KNNV en biodiversiteit? Ja, natuurlijk!
KNNV en biodiversiteit gaan uitstekend samen. En samen gaan
de KNNV-afdelingen in Gelderland zich in het weekend van 15,
16 en 17 mei dan ook inzetten om de achteruitgang van de bio
diversiteit aan te kaarten. Dan doen alle afdelingen mee met een
activiteit in de eigen regio, maar onder de gezamenlijke paraplu
van de biodiversiteit. Zo zal Oost-Achterhoek een inventarisatie
dag houden op de Scholtenmaten, een terreintje van de Van der
Lugtstichting ten oosten van Winterswijk en ook in Arnhem zal
een excursie worden georganiseerd. Op de Noordwest-Veluwe
wordt het onderdeel van een veel groter project om de Ermelose
heide in kaart te brengen. Epe-Heerde houdt dat weekend zijn
jaarlijkse 1000-soortendagen vanaf camping De Helfterkamp,
Nijmegen heeft maar liefst drie activiteiten gepland, een lezing
en twee excursies. Bij de andere afdelingen is men er nog niet
helemaal uit, maar ook daar komen dat weekend activiteiten.
We willen met die dagen onze betrokkenheid met dit onderwerp
laten zien aan de provincie Gelderland. Ook denken we na over
een symposium. Wat zou het leuk zijn om van de Gedeputeerde
van Gelderland met natuur in zijn portefeuille te horen wat
Gelderland wil doen op het gebied van biodiversiteit. Want we
hebben al begrepen dat de biodiversiteit ook bij de provincie
hoog op de agenda staat.
Houd 15, 16 en 17 mei in uw agenda vrij voor de KNNV. Het
wordt zeker de moeite waard!
Voor meer informatie kun je voor activiteiten in de regio terecht
bij de eigen afdeling. Voor de meer provinciebrede insteek bij
Hans Brons, Wim Oosterloo, Peter Pfaff en Volkert Bakker.
Uitwerking in de regio
Inmiddels hebben we in Ermelo contact gelegd met de Gemeen
te, Gert Schuurman van het NMP Ermelo en Ineke Jonker van
de Werkgroep Behoud historische Telgter Eng om te bezien of
we in Ermelo er ook een uitgebreid feestje van kunnen maken
met misschien een lezing op de vrijdagavond, op zaterdagmor
gen de excursies op de Ermelose hei, ’s middags activiteiten in
de Natuurtuin en op zondag een fiets-/wandeltocht in de omge
ving om het landschap te bekijken.
Kortom plannen genoeg. We gaan enthousiast verder met de
uitwerking.
Peter en Volkert

Even voorstellen ...
Het was al heel lang een wens van ons om na mijn pensioen te
verhuizen vanuit het steeds drukker wordende Vlaardingen naar
de mooie Veluwe. We brachten hier immers al heel veel vrije
tijd door en zijn om de natuurbeleving getrouwd in het koetshuis
van landgoed Schovenhorst in Putten. Nadat mijn man enige
jaren geleden is overleden, heb ik mij volledig met werk bezig
gehouden. Ik had een voltijdse baan en deed heel veel vrijwilli
gerswerk. Ik werkte aanvankelijk als medisch analiste in een
Rotterdams ziekenhuis. Later werd ik kwaliteitsmedewerker
bloedtransfusie in hetzelfde ziekenhuis.
Naast mijn baan heb ik de studie beleidsgerichte sociologie ge
volgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Om mijzelf met
de sociologie bezig te houden, heb ik daarna diverse vrijwilli
gersactiviteiten gehad, bijvoorbeeld gastvrouw in een aanloop
huis geweest en allerlei activiteiten georganiseerd voor mensen
met een verstandelijke beperking. Al snel ben ik in laatstgenoem
de organisatie in het bestuur gekomen en heb mij beziggehou
den met PR, sponsoring en het coördineren van de activiteiten.
Omdat het besturen wel beviel, ben ik in diverse andere organi
saties actief geweest. Kinderopvang, leerwerkproject, buurthuis,
WMO-raad en huurdersraad van een woningcorporatie, waar ik
al snel secretaris van werd. En tussendoor alsmaar lekker wan
delen in de natuur om te ontspannen.
Vorig jaar oktober ben ik in Ermelo komen wonen. Ik moest nog
wel een jaar heen en weer reizen naar Rotterdam. De weekenden
heb ik wandelend en fietsend in de natuur doorgebracht. Wat
is dat toch genieten! Per 1 september ben ik gepensioneerd. Wat
een vrije tijd, heerlijk! Ik heb eindelijk tijd om met mijn hobby
’s en vrijwilligerswerk bezig te zijn. Wandelen, fietsen, fotogra
feren, Italiaanse taal, bridge, tuinieren en natuurlijk altijd de
natuurbeleving. Voor het zoeken van vrijwilligerswerk in deze
regio keek ik op de website van de vrijwilligersvacaturebank.
Daar kwam ik de vacature tegen van secretaris van de KNNV
Noordwest-Veluwe. Hoe leuk is dat! Het besturen, wat ik nog
altijd leuk vind, combineren met de natuur! Zodoende ben ik in
eerste instantie bestuurslid geworden met het idee om inge
werkt te worden als secretaris. Ik hoop dat ik volgend jaar met
u persoonlijk kennis kan maken bij de activiteiten van de KNNV.
Janny van Oossanen
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Deze beer is door Margareeth de Jong gefotografeerd op 12 juli 2019 in Roemenië. Ook in Bulgarije, zie pagina 15/16, kun je er zomaar eentje te
genkomen.
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januari     

zaterdag 4  Nieuwjaarswandeling

dinsdag 7  Werkgroep Landschapsbeheer

zaterdag 11  Fotowerkgroep buiten

dinsdag 14  Coördinatorenoverleg Pakhuis

zaterdag 18  Vogelexcursie IJmuiden

dinsdag 21  Bestuursvergadering

dinsdag 28  Fotowerkgroep avond

woensdag 29  Lezing Alaska

februari     

zaterdag 1  Eitjes Sleedoornpages zoeken

zaterdag 8  Fotowerkgroep buiten

dinsdag 18  Vlinders en rupsen determineren

donderdag 20  Afzetting padden plaatsen

zaterdag 22  Klapeksterexcursie

dinsdag 25  Fotowerkgroep avond

zaterdag 29  Algemene ledenvergadering

maart     

dinsdag 3  Stinzeplantenexcursie

dinsdag 10  Presentatie vakanties KNNV

zaterdag 14  Fotowerkgroep buiten

dinsdag 17  Bestuursvergadering

woensdag 18  Thema-avond over water

zaterdag 21  Excursie weidevogels

dinsdag 24  Fotowerkgroep avond

zaterdag 28  Plantenexcursie Doorwerth

april     

woensdag 1  Steenuilenexcursie

dinsdag 7  Paddenstoelen herkennen

zaterdag 18  Fotowerkgroep buiten

zondag 19  Plantenexcursie Brommert

dinsdag 28  Fotowerkgroep avond

Agenda
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