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Van de bestuurstafel
door: Volkert Bakker, voorzitter
50 jaar! Is dat veel of weinig?
Je bent geneigd te denken: ja, dat is heel veel. Per slot van reke
ning is het een groot deel van een mensenleven. 
En grappig: Gamma bestaat dit jaar ook 50 jaar, maar dat heeft
hier verder niets mee te maken.
Voor een KNNV-afdeling stelt het nog niet zo veel voor. De
Amsterdamse NNV-afdeling werd in januari 1901 opgericht,
gevolgd door Haarlem, Den Haag en Leiden. De landelijke NNV
volgde aan het eind van dat jaar. Het bestuur bestond uit een
illuster gezelschap, te weten de heren Hendrik Heukels, Julius
Mac Leod, Han Heinsius, Jac. P. Thijsse en Eli Heimans. Wel al
lemaal heren, maar dat paste in die tijd. De K. van Koninklijke
mocht pas vanaf het 50-jarig bestaan worden toegevoegd.
De KNNV bestond dus al 70 jaar toen op de Noordwest-Veluwe
het initiatief werd ontplooid ook daar een afdeling op te richten.
U heeft daar in het vorige nummer alles over kunnen lezen.
 
In die 50 jaar is er in ons dagelijks leven heel veel veranderd. Dat
is eigenlijk nauwelijks te beschrijven. 50 jaar terug zou ik dit
stukje op de typemachine hebben getikt en zou het met carbon
papier en een stencilmachine worden vermenigvuldigd. De
laptop, waarop ik nu type, is niet alleen veel comfortabeler, maar
biedt heel veel meer mogelijkheden, o.a. om met één druk op de
knop (nou ja, een paar drukken) via de mail dit stukje naar alle
leden te verspreiden.
 
Terwijl ik dit typ, zit ik nog te bekomen van de beelden van de
chaos na de enorme regenbui halverwege juli, die leidde tot de
grootste natuurramp in Duitsland van deze en de vorige eeuw
en tot grote overstromingen in België en Nederland. De impact
is enorm. 
De laatste 50 jaar zijn de mensen erg slordig met de natuur
omgegaan. In de afweging tussen de natuur en de economie won
de economie altijd. Die 50 jaar worden gekenmerkt door de af
brokkeling van de natuur ten gunste van de leefomgeving, in
dustriële productie en recreatiemogelijkheden voor de Neder
landers en de uitbreiding van de industriële landbouw. 
 
Maar ik ben ervan overtuigd dat er de laatste jaren een kentering
op gang komt en dat die verder zal doorzetten. Recent zijn er
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het Groene kruispunt
tussen Putten en Ermelo. Het past in de trend dat er meer aan
dacht komt voor de natuur, dat er nieuwe natuur wordt ge
creëerd of dat bestaande natuur met eenvoudige middelen wordt

verbeterd. Zo valt mij bijvoorbeeld dit jaar op dat ineens bijna
overal de bermen niet meer worden gemaaid, maar dat bloemen
en planten op die plekken weer een kans krijgen. Naar verwach
ting zal dat ook leiden tot een herstel van de insectenstand.
 
Veel van onze activiteiten zullen in het teken staan van dit ju
bileum. We hopen natuurlijk dat we niet te vroeg zijn en dat
iedereen er weer zonder corona-zorgen van kan profiteren.
Bij dezen wil ik de jubileumcommissie alvast hartelijk bedanken
en ze veel succes wensen met de laatste loodjes.
En jullie wil ik alvast van harte uitnodigen om dit feest en de
activiteiten eromheen met ons te delen!

De Goudvliesbundelzwam Pholiota adiposa leeft op loofbomen, meestal Beuken. De soort vestigt zich vaak als parasiet op de
levende boom, die in het algemeen al niet meer kerngezond is,  en leeft na diens dood verder als saprofyt op het dode hout. De
soort is eetbaar en wordt hier en daar zelfs gekweekt voor consumptie.
Het kan zijn dat het een complex van twee of drie soorten betreft die alleen met behulp van een microscoop van elkaar te on
derscheiden zijn.
De foto is op 14 oktober 2019 gemaakt door Johan Degewij.

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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Activiteitencoördinator Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538
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Indien u  uw contributie niet per automatische incasso betaalt, wilt u die dan voor 1 maart overmaken?
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Contributie 2021: leden € 30,25 , huisgenootleden € 15,75, jeugdleden € 19,50
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      Netnr: 0341
Coördinator fotowerkgroep Camera
Natura

vacant    

Coördinator werkgroep
landschapsbeheer

Aart Brons aartbrons@upcmail.nl 561389

Coördinator paddenwerkgroep Hans Fondse jmfondse@gmail.com 557276

  Lynn Knossen lynnknossen@gmail.com 558391

Natuurbeschermingswerkgroep      

  met Vogelbeschermingswacht nog in overleg    

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

Coördinator promotieactiviteiten Jan Willem Jonker j.jonker380@upcmail.nl 554302

Cursuscoördinator vacant cursus@noordwestveluwe.knnv.nl  

Coördinator vlinderwerkgroep vacant    

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

Coördinator werkgroep
natuurgegevens

Lex Groenewold a.w.groenewold@hetnet.nl 561741

Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Mail ons op: info@noordwestveluwe.knnv.nl.
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Een wants die snel
oprukt in Nederland
door: Dick Dooyewaard
Op 20 maart 2021 zag Jan Willem Jonker bij toeval op een be
graafplaats in onze regio een groot aantal beestjes dicht opeen
op een Linde. Bij nader onderzoek bleek het om honderden
Lindenspitskoppen (Oxycarenus lavaterae) te gaan, een wantsen
soort die oprukt vanuit het zuiden.
Deze soort hoort oorspronkelijk thuis in het gebied rond de
Middellandse Zee en is ook te vinden in tropisch en zuidelijk
Afrika en in Saoedi-Arabië. Het komt de laatste jaren veel vaker
voor dat soorten uit het zuiden geleidelijk oprukken in Neder
land. Soms met verplaatsing met planten en vaak door het steeds
warmer worden hier. Maar bij deze wants gaat dat proces wel
heel snel.
In 2008 een eerste losse waarneming in Brabant, daarna jaren
niet gezien en pas in 2016 een groter aantal (500) alleen in
Maastricht. In 2018 werden ze op meer plaatsen in Limburg en
Brabant gezien en in 2019 werden er al zo’n 1,4 miljoen gemeld
op www.waarneming.nl. en waren er waarnemingen tot in
Noord-Holland en in Zwolle. In augustus 2020 werd één exem
plaar in onze regio gezien in Elburg. En nu in maart 2021 bleken
er bij een tweede bezoek wel 1000 of meer exemplaren te zitten
op bijna alle Lindes op deze begraafplaats.
De kans is dus groot dat deze wants binnenkort ook op meer
locaties zal worden aangetroffen.

Kopij
Kopij voor Het Linnaeusklokje 1-2022 graag vóór 1 december
2021 mailen naar de redactie:
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl.

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
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Jubileumfeest op zaterdag 16 oktober 2021

KNNV Noordwest-
Veluwe 50 jaar
door: De jubileumcommissie: Anne-Marie en Hans Fondse, Ati Vijge,
Gerhard Weigand, Nico Hoogteyling, Nico de Jong, Volkert Bakker
Van uitstel komt zeker geen afstel. Hoewel de eerdere planning
op 29 mei vanwege Covid geen doorgang kon vinden kan ons
jubileumfeest naar alle waarschijnlijkheid nu wel doorgaan, en
wel op zaterdag 16 oktober 2021. Noteer deze dag alvast in je
agenda. Je ontvangt bij dit blad de uitnodiging en de informatie
over de aanmelding voor deze feestelijke dag.
De feestlocatie is de Ontspanningszaal Staverden, Allee 11, 3852
PM Ermelo. Dit Rijksmonument heeft een bijzondere historie.
In 1921 (100 jaar geleden) werd het houten gebouw daar neer
gezet. Het was oorspronkelijk een houten barak uit het Belgisch
interneringskamp te Harderwijk.
Natuurlijk mag een traditionele excursie niet ontbreken op deze
herfstdag. We starten het feestprogramma met een historische
paddenstoelenexcursie bij Staverden. De eerste excursie op 13
februari 1971, met als doel de oprichting van onze KNNV-afde
ling, vond ook plaats bij Staverden. Vertrek om 13.30 uur vanaf
de feestlocatie. Duur: maximaal 1½ uur. 
Vanaf 15.00 uur ontvangen we ook de overige deelnemers en
externe genodigden met koffie, thee en gebak. Eindelijk weer
gelegenheid om elkaar fysiek te ontmoeten en te kunnen bijpra
ten over de mooie en wellicht ook minder mooie ervaringen van
het afgelopen covidjaar.
Om 16.00 uur vindt dan de feestelijk opening plaats door onze
voorzitter Volkert Bakker, gevolgd door een lezing van boswach
ter Henk Jan Zwart van de gemeente Ermelo. Hij zal spreken
over de historie, heden en toekomst van het natuurbeheer op de
Noordwest-Veluwe.
Rond 18.00 uur gaan we met elkaar gezellig genieten van een
3-gangen-buffet. Tijdens het buffet wordt ook het speciale 50-
jaar-jubileumklokje gepresenteerd en uitgereikt. Het wordt een
kleurrijke bewaaruitgave met historische verhalen en fotoma
teriaal van onze leden over de ontwikkelingen in de afgelopen
50 jaar, maar ook met aandacht voor de toekomst.
Om 20.00 uur is dan de sluiting  van het officiële gedeelte van
het feestprogramma maar ook daarna is er nog ruimschoots de
tijd om na te praten met elkaar onder het genot van een
drankje.
Wees welkom, ook als je niet (meer) of weinig actief bent binnen
de vereniging. Wij hopen heel veel leden te mogen ontvangen
op deze dag. Jij komt toch ook?

Onze vereniging is 50 jaar geworden. Gefeliciteerd met deze
mijlpaal in onze KNNV historie

Uw
verjaardagscadeau
door: Gerhard Weigand
Wij gaan onze verjaardag uitgebreid vieren op 16 oktober 2021
(zie hiervoor elders in dit Klokje). Bij een verjaardag horen na
tuurlijk ook cadeaus. Het is altijd moeilijk een goed cadeau te
bedenken voor jezelf. Wat is zinvol en nuttig voor onze vereni
ging, ook met het oog op de toekomst? Daarom wil ik jullie een
viertal cadeausuggesties doen die we als vereniging heel goed
kunnen gebruiken.
 
Nieuwe leden
Wat is er een mooier cadeau dan een nieuw lid aanbrengen bij
onze vereniging? We worden allemaal ouder en om de toekomst
veilig te stellen voor de komende 50 jaar zijn natuurlijk nieuwe
(ook jongere) leden nodig. Ook is het goed om onze natuurken
nis over te dragen aan een nieuwe generatie. Als we allemaal
onze familie-,  vrienden- en kennissenkring eens nalopen en
mogelijk geschikte personen aanspreken om lid te worden? Dat
zou het verschil kunnen maken.
 
(Meer) actief lid worden
Onze vereniging bloeit vanwege de activiteiten die we organise
ren. Naast kennisoverdracht en natuurbeleving zijn de onder
linge sociale contacten van onschatbare waarde. Gelukkig heb
ben we veel actieve leden, maar de groep leden die cursussen
geeft en excursies en werkgroepen leidt, kan versterking goed
gebruiken. Ook onervaren leiders zijn welkom. Je kunt meelopen
met ervaren mensen en zo het ‘vak’ leren. Een mooie uitdaging
voor jezelf en een mooi cadeau voor onze vereniging.
 
Eenmalige jubileumgift
De totale kosten voor ons 50-jarig jubileum zijn begroot op ca.
€ 2600. Uw bijdrage hiervoor is natuurlijk meer dan welkom. U
kunt uw gift overmaken op het bekende rekeningnummer van
KNNV Noordwest-Veluwe: NL37 TRIO 0338 9474 42. Onze KNNV
afdeling is een ANBI. Een gift aan onze KNNV is dan ook in
principe, binnen bepaalde regels, fiscaal aftrekbaar.
 
Koop Grote-Clubactie-loten voor onze vereniging
De kosten bedragen € 3 per lot. Er zijn heel mooie prijzen te
winnen. Je kunt de loten natuurlijk ook uitdelen aan je (klein)
kinderen of kennissen. Gelijk een mooie aanleiding om over de
KNNV te spreken. Van elke € 30 (10 loten) gaat € 24 naar onze
vereniging. Dat is dus een mooie win-win-situatie. De loten kunt
u vanaf 18 september 2021 bestellen via de Grote Clubactie-link
op onze website. Ook zullen in de nieuwsbrief van september
en/of via e-mail nog meer bestelmogelijkheden van deze loten
worden aangeboden.
Namens de jubileumcommissie en het bestuur alvast hartelijk
dank.
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Vacatures
Op dit moment zijn we weer volop aan het nadenken over het
komende seizoen. We bestaan al 50 jaar en dat willen we vieren!
Hopelijk met minder coronabeperkingen. Sterker, we hopen
eigenlijk dat alles weer mogelijk wordt en we er met elkaar op
uit kunnen.
 
De coronaperiode heeft onze vereniging geen goed gedaan. De
interesse in de natuur bleef, maar de gezelligheid en het samen
doen kwamen steeds meer in de verdrukking.
 
Om diverse redenen heeft een aantal mensen in die periode hun
coördinatorschap opgezegd. Door het kleinere aantal contacten
konden we minder mensen benaderen om de lege plekken in te
vullen.
 
Gelukkig is een aantal plekken al weer ingevuld, maar we zoeken
nog (één of meer) coördinatoren voor de vlinderwerkgroep en
voor de fotowerkgroep.
Ook kregen we een afmelding van de cursuscoördinator.
 
Maar “ieder nadeel heb z’n voordeel”, zoals onze grootste filosoof
ooit zei: het biedt ook kansen om ons team aan te vullen met
nieuwe, enthousiaste en misschien ook wel jongere mensen. En
wie weet, kan er daarnaast ook weer eens iets nieuws of iets
anders worden opgepakt.
Dat team bestaat nu al uit Dineke, Nico, Flory, Dick, Hans, Lynn,
Anne-Marie, Annemarie, Aart, Jan Willem, Ronald, Lex en Erik.
Die zijn al, nog steeds of sinds kort enthousiast en staan in de
startblokken om, als corona voorbij is, weer met oude en nieuwe
activiteiten te starten.
 
We zijn dus op zoek naar een groot aantal mensen die met ons
zin hebben om de afdeling weer op te bouwen. Of je veel of
weinig tijd hebt, dat maakt ons niet zo veel uit, wel of je een
paar enthousiaste schouders hebt om een stukje werk op je te
nemen. We gaan graag met je in gesprek om uit te zoeken wat
bij jou past en waar de afdeling profijt van kan hebben. Meld je
dus aan, wij hebben er in ieder geval veel zin in om na de coro
na weer met elkaar op pad te gaan!
 
Vind je bovenstaande tekst niet concreet genoeg?
We zoeken mensen, die het verslag van de bestuursvergaderin
gen willen maken, die de postbus willen beheren, cursussen
willen coördineren, excursies willen organiseren, erwtensoep
willen maken voor bij de aangeklede excursies, of goede ideeën
hebben om iets nieuws te gaan doen.
 
En bij alles geldt: alle beetjes helpen! En vele handen maken licht
werk!
 
Ati (0341 560901), Gerhard (0341 553229) en Volkert (0341
424293)

Rups en eitjes van Gentiaanblauwtje, foto Annemarie Kooistra

Uit de oude doos
door: Anne-Marie Fondse
Bij het zoeken naar geschikt materiaal voor het extra jubileum
nummer dat gemaakt wordt, vond ik dit bijzondere ‘sprookje’
van de hand van Annemarie Kooistra. Het is geschreven voor de
rubriek ‘Natuurklanken’ van de Harderwijker Lokale Omroep
(HALO). De werkgroep  natuureducatie heeft tussen 9 mei 1989
en 4 februari 1991 maar liefst 84 wekelijkse bijdragen verzorgd,
die door de leden zelf geschreven en gepresenteerd werden. ‘Het
Gentiaanblauwtje’  is een prachtig voorbeeld van de aandacht
die hieraan door de leden werd gegeven. Het was te beluisteren
op 18 september 1990.
 
Het Gentiaanblauwtje
Er was eens een mooie vlinder. Zij fladderde in de blauwe lucht
en liet het zonlicht op haar vleugels schijnen. Ze fladderde niet
zomaar, nee, het Gentiaanblauwtje, want dat was haar naam,
was op zoek naar een bijzondere plant. Die plant kwam voor op
voedselarme vochtige heide en bezat hemelsblauwe bloemen.
Gelukkig vond ze enkele exemplaren van de gezochte plant. Zij
maakte een sierlijke landing op een van die planten en ging
meteen aan de slag. Toen ze weer opvloog, waren er vele witte
stippen op de bloem, een Klokjesgentiaan, te zien. Spierwitte
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Gentiaanblauwtje mannetje op Dopheide, foto Annemarie Kooistra

eitjes had ze tegen de buitenkant van de bloem geplakt, die nog
in knop stond.
Op zekere dag kroop er een rupsje uit het ei en begon zich in de
bloem naar binnen te eten. Had dit rupsje geen last van koele
nachten? Daar zorgde de Klokjesgentiaan wel voor. Als het tegen
de avond liep, sloot ze haar bloemen. Zijn groene kroonblaadjes,
die in de kelk doorliepen, groeiden een stukje aan, waardoor de
bloempunten zich vanzelf naar elkaar toe bogen. Die wanden
raakten besmeurd met een beetje stuifmeel. Dat stuifmeel
groeide met de zijwand van de bloem zover mee in de hoogte
dat de stempel erbij kon als hij zich zijwaarts krulde. Omdat er
in dit geval geen hommel was komen opdagen om voor de be
vruchting te zorgen, vond er zelfbevruchting plaats.
Maar, voordat dit laatste plaatsvond, had de rups trek gekregen
in iets anders dan bloem. Zij had haar post verlaten en kijk eens,
daar kwamen rode mieren aangelopen (uit het geslacht Myrmi
ca), eters van levende rupsen zogezegd. Gelukkig bezat het
rupsje op haar achterkant een klier die begon te werken en
surrogaathoning afscheidde, waar deze mieren verzot op waren.
Zo'n honingkip ga je natuurlijk niet slachten, dachten de mieren
en ze sjorden haar mee naar hun nest. Daar aangekomen begon
de rups mierenbaby's te verslinden. En de mieren? Die letten
alleen maar op de lekkere achterkant van de rups en niet op de
verschrikkelijke voorkant.
Het ogenblik om pop te worden, brak aan voor de jonge rups.
Als pop scheidde zij geen zoetigheid meer uit. Aten de mieren
haar nu wel op? Nee, de pop beschikte over een geluidsorgaantje.
Mogelijk hield zij de mieren met mooie klanken zoet.
Toen brak er een gevaarlijk moment aan voor de rups van het
Gentiaanblauwtje. De vlinder moest uit de pop breken. De
mieren kregen ineens door dat zij bij de neus genomen waren
en besprongen de vlinder van alle kanten. Het Gentiaanblauwtje
rende door de gangen op zoek naar de uitgang. Onderweg moest
zij veel haren laten maar die bezat ze gelukkig ook veel. Het
lukte haar om naar buiten te komen.
Daar zocht zij een rustig plekje op om haar vleugels te laten
ontplooien. En daarna? Daarna ging zij op zoek naar een man
netje of hij naar haar en ... naar een Klokjesgentiaan om haar
eitjes op te kunnen leggen.
Hopelijk wordt dit verhaal geen echt sprookje in de verleden tijd
en zal het Gentiaanblauwtje ook in de toekomst nog Klokjesgen
tianen kunnen vinden om haar eitjes op te leggen.

Oeverzwaluwwand 
door: Hans Fondse
De kunstmatige oeverzwaluwwand in het Crescentpark Harder
wijk is in 2021 succesvol. In het Linnaeusklokje nummer 2 van
2021 staat een artikeltje over de zwaluwwand in het drukke en
leuke speelpark voor kinderen in Harderwijk. Ik ben in maart
en april meerdere keren gaan kijken of de Oeverzwaluwen al
aanwezig waren. Op 8 april waren nog geen zwaluwen aanwezig,
maar plotseling verscheen een IJsvogel die diverse malen een
duikpoging ondernam in de plas bij de wand. Tien dagen later
zag (en hoorde!) ik groepen Oeverzwaluwen die de openingen
aan het verkennen waren. Ook was er weer een IJsvogel aanwe
zig die ook wel belangstelling voor een opening had. Volgens
mijn echtgenote zou een IJsvogel zulke lawaaiïge buren niet
kunnen verdragen. Bij verschillende vogelaars heb ik geïnfor
meerd of zij wel eens de combinatie van een oeverzwaluwwand
en een ijsvogelnest hebben gezien. Dit was niet het geval. Op 24
april en daarna heb ik daar geen IJsvogel meer gezien, wel la
waaiïge groepen Oeverzwaluwen. Ik telde nu ook minstens
honderd gebruikte openingen, beslist ongeveer dezelfde aantal
len als in de drie voorgaande jaren. Door de beheerders van het
Crescentpark is in mei een bord geplaatst:
BROEDENDE OEVERZWALUWEN
NIET STOREN
Ik hoop dat voor de Oeverzwaluwen 2022 net zo succesvol zal
zijn als de voorgaande jaren, misschien zelfs samen met een
IJsvogelpaar.

Paddenactie
door: Hans Fondse en Lynn Knossen, Coördinatoren Paddenactie
Door de Covid-problemen in het voorjaar van 2021, waarbij het
plaatsen van de afzetting langs de Jonkheer Doctor C.J. Sand
bergweg met meerdere medewerkers niet mogelijk was, is de
overzetactie van padden, kikkers en salamanders afgelopen jaar
niet doorgegaan. Omdat amfibieën in het voorjaar in de avond
en nacht trekken van het Leuvenumse bos naar de vijver bij het
huis Leuvenum moeten deze de drukke Sandbergweg overste
ken. Hierbij vallen doorgaans veel verkeersslachtoffers. Omdat
er in de lockdowntijd een avondklok was ingesteld, was het
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verkeer van 23.00 uur tot 4.00 uur zeer beperkt. In april ben ik
op enkele gunstige morgens (na een regenachtige nacht) gaan
kijken of er veel verkeersslachtoffers op de weg te zien waren.
Het aantal was steeds minder dan tien. In jaren met volledige
verkeersdrukte gaat dat dan om honderden (overgezette) padden
en kikkers. Door de avondklok is de schade aan de amfibieënpo
pulatie mogelijk  beperkt gebleven.
 
Overzetactie 2022
We hopen dat de actie in het komende voorjaar weer kan
doorgaan. Door vaccinatie verwachten we dat er voldoende
medewerkers zijn die in februari (of begin maart) de afzetting
in samenwerking met de Gemeente Ermelo kunnen plaatsen en
de amfibieën in maart en april willen overzetten. De exacte
datums komen in het volgende Linnaeusklokje. Helaas zijn door
ziekte verschillende medewerkers niet in staat dat jaar mee te
werken. We zullen t.z.t. weer een beroep op meerdere medewer
kers doen om in 2022 met de plaatsing van de afzetting en het
overzetten van de dieren mee te werken. Als u belangstelling
hebt voor deze nuttige en leuke activiteit, meldt u dan aan bij
de coördinatoren.
 
We vragen dus in het mooie vroege voorjaar van 2022 aandacht
voor de amfibieën!

Dit gebeurt er met hout dat blijft liggen, foto Natuurmonumenten

Oud Groevenbeek augustus-oktober 2021

Bosmaatregelen
door: Wilco Zwaneveld, Natuurmonumenten
 
Omstreeks 1850 is het landgoed Oud Groevenbeek gesticht als
samenwerkingsproject van drie heren Van Schermbeek, Van
Hall en Jongeneel. Deze samenwerking hield enkele decennia
stand, waarna het landgoed in drieën werd opgedeeld. Tegen
woordig bestaat het Rijksmonument landgoed Groevenbeek nog
steeds uit drie delen: Oud Groevenbeek, Nieuw Groevenbeek en
een deel dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Oud Groeven
beek wordt beheerd door Natuurmonumenten en bestaat uit
twee losliggende delen. Het ene deel ligt rond de villa, het ande
re bij de kruising van Laak en Postweg. Dit deel noemen we
Groevenbeek-Oost. Rond de villa besteden we veel aandacht aan
behoud en herstel van cultuurhistorische waarden (villa en an
dere gebouwen, park en sprengenbeek) en van natuur in de
graslanden, akkers en het omliggend bos. Groevenbeek-Oost
bestaat vrijwel geheel uit opgaand bos.
 
Veranderende doelen
Sinds 1850 is bos aangelegd met als voornaamste doel de pro
ductie van hout. Eerst met Zomereik als aangeplante boomsoort,
veel later, in de loop van de 20e eeuw, vooral met Douglasspar
en Japanse lariks. Deze werden vaak geplant tussen de eiken
door, op plekken waar het niet lukte om eiken aan de groei te
krijgen. Aanplant gebeurde in rechte rijen, en concurrerende
inheemse struik- en boomsoorten werden als onkruid bestreden.
Het bos wordt vandaag de dag beheerd zoals Natuurmonumen
ten dat tegenwoordig doet; met veel aandacht voor structuur,
inheemse soorten en dood hout. Om een gevarieerde structuur
te bereiken, moeten we op veel plekken actief ingrijpen. Het is
de bedoeling dat er daardoor een bos ontstaat met een grotere
afwisseling van soorten en leeftijden, in een zo natuurlijk mo
gelijke afwisseling. Het is veel werk om nu, honderdzeventig
jaar na de eerste aanleg, de natuur gelegenheid te geven zich
optimaal te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig om actief open
plekken te maken waar nieuwe bomen en struiken kunnen gaan
groeien, en om te zorgen dat er minder uitheemse en meer in
heemse soorten gaan groeien. Als dat lukt, ontstaan er nieuwe
kansen voor bloemen, vlinders en vogels en dat is hard nodig.
De natuur op de Veluwe staat onder zware druk en veel soorten
gaan achteruit of zijn al verdwenen. Door verdroging, stikstof
neerslag en verzuring is de kruidenrijkdom van de bossen sterk
afgenomen, en in samenhang daarmee de rijkdom aan insecten
en vogels. Uitheemse boomsoorten dragen hieraan bij, door het
te donker te maken voor andere soorten of door vorming van
een dik pakket naalden, waar soorten als de bosanemoon niet
doorheen kunnen groeien.
 
Waarde van open plekken
Open plekken maken we daar, waar nu uitheemse boomsoorten
groeien. Die groeien, zoals eerder uitgelegd, rond eiken die in
meer of mindere mate overgebleven zijn van eerdere, gedeelte
lijk mislukte, historische pogingen om eikenbos aan te planten.
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De open plekken die we gaan creëren, zullen daardoor een grote
variatie gaan vertonen, open en kaal zijn, of eigenlijk maar half
open omdat er na kap van Douglas en Lariks nog bomen en
struiken blijven staan.
In bos is dood hout van niet te overschatten belang. Vele soorten
paddenstoelen en kevers leven van de voedingsstoffen in het
dode hout. Op het hout gaan mossen en korstmossen groeien en
doordat het hout gaat verteren, ontstaan humeuze groeiplaatsen
voor onder meer varens en lijsterbes. 
We gaan alleen het deel van het hout oogsten dat voor de meest
hoogwaardige toepassingen geschikt is. Met andere woorden,
hout dat geschikt is om balken en planken van te zagen. Op de
meeste plekken zal de gehele boomkroon achterblijven in het
bos. Dat zal er in het begin chaotisch uitzien, maar na verloop
van enkele jaren zal het hout worden opgenomen in de strooi
sellaag en zullen enorm veel organismen zich wijden aan de
afbraak van het hout. Er zullen veel prachtige plekjes ontstaan
met grillig hout, begroeid met mossen, korstmossen en padden
stoelen. Kleine landschapjes: een lust voor elke natuurliefhebber
en fotograaf!
In het parkgedeelte van Oud Groevenbeek, in de omgeving van
de villa en de graslanden, passen we de werkwijze aan. Of anders
gezegd werken we daar meer gangbaar, door ook het dunnere
hout uit de boomkronen uit te snoeien en te oogsten. In het park
zou achterlating van veel hele boomkronen leiden tot een al te
chaotisch beeld; de omgeving vraagt erom dat het hier netter en
meer opgeruimd is dan in de rest van Oud Groevenbeek.
 
Houtopbrengst naar natuur
Bij de maatregelen op alle delen van het terrein, gaat een groot
aantal dikke stammen douglas- en larikshout vrijkomen. Die
hoeveelheid is eenvoudigweg te groot om in het bos achter te
laten. Door alleen het dikste, rechte stamdeel te oogsten tot
ongeveer het begin van de kroon, oogsten we het mooiste hout
uit oogpunt van hoogwaardige toepassingen. Dit stamhout is
geschikt om bouwhout van te zagen: balken en planken.
Een deel van dit hout wordt gebruikt om monumentale boerde
rijen en schuren van Natuurmonumenten mee te restaureren.
De opbrengsten van het dan nog resterende hout, worden direct
ingezet om het werk dat Natuurmonumenten doet voor natuur
en mensen mogelijk te maken. We gaan dus niet zagen om geld
te verdienen, maar zetten de opbrengsten zo goed mogelijk in
om de natuur in Nederland te behouden en te versterken.
 
Bos en CO2-opslag
De laatste tijd is er veel aandacht voor de klimaataspecten van
bos. Sommige mensen denken dat het voor het klimaat het beste
is om geen enkele boom te kappen. Dat is enerzijds begrijpelijk,
want natuurlijk leggen bomen CO2 vast bij hun groei. Volwassen
bomen groeien echter langzamer dan jonge bomen. Op de open
plekken, die we gaan maken, zullen jonge bomen gaan groeien.
Die leggen per jaar per oppervlakte meer CO2 vast dan de oude
re bomen die er nu staan. 
Een ander aspect van CO2-vastlegging is, dat doordat er van de
stammen balken en planken worden gemaakt, het hout hierdoor
voor een groot deel in constructies als gebouwen en schuttingen

terechtkomt. Vooral in gebouwen kan het hout voor tientallen
of zelfs honderden jaren dienstdoen. De vastgelegde CO2 zal al
die tijd vastgelegd blijven. Bovendien wordt door te bouwen met
hout in plaats van met staal en beton, veel CO2 bespaard die
nodig is om staal en beton te maken, te vervoeren enzovoorts.
 
Klimaatbestendige samenstelling
Ook een reden om open plekken te creëren in het bos, en daar
voor bezigheden uit te voeren, is klimaatverandering en de mate
waarin een bos daartegen bestand is. Het is zeer aannemelijk dat
bos met een gevarieerde structuur en een gevarieerde inheemse
samenstelling beter bestand is tegen extremer wordende
weersomstandigheden. Kijk maar naar de vele Fijnsparren en
Lariksen die de laatste jaren doodgaan als gevolg van extreem
droge zomers. Het zou eeuwig zonde zijn wanneer we de be
staande natuur enkel als opslagplaats van CO2 zouden beschou
wen en haar beperken in de mogelijkheden uit te groeien tot
rijk gevarieerde leefgebied voor onze inheemse flora en fauna.
Laat klimaat dan ook vooral een reden zijn om nieuwe bossen
aan te planten en die te laten ontwikkelen tot gevarieerde, na
tuurrijke gebieden.
 
Bewuste planning: natuur voorop
De bosmaatregelen worden uitgevoerd vanaf half augustus tot
oktober. Dat is eerder in het jaar dan veelal gebruikelijk is. Dat
is een bewuste keuze. Het vogelbroedseizoen is dan afgelopen
en het terrein is (uitzonderlijke weersomstandigheden daarge
laten) in die tijd op zijn droogst. Daardoor zal er veel minder
rijschade ontstaan in het bos en aan de paden dan bij uitvoering
later in het winterhalfjaar. Ook dit komt de natuur direct ten
goede.
Uiteraard doen we goed vooronderzoek en laten burchten,
nesten en holen natuurlijk met rust. We letten er goed op dat
bomen op bepaalde gewezen plaatsen vallen, zodat de omliggen
de bomen en struiken zo min mogelijk schade oplopen. Ook de
grafheuvels, duizenden jaren oude grafmonumenten, krijgen de
zorg die ze verdienen en worden ontzien tijdens de werkzaam
heden. Als beheerder van dit prachtige gebied, zijn we nadruk
kelijk niet bezig met bosbouw maar juist met natuurbouw, met
als enige doel een gevarieerd, sterk en natuurrijk gebied waar
iedereen samen met ons van kan blijven genieten.

Oud Groevenbeek, foto Natuurmonumenten
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Verslagen

Lessen uit de Leemputten, 26 juni 2021
door: Anne-Marie Fondse
In de Leemputten valt altijd veel te leren. Dat bleek ook tijdens
deze excursie weer. Het was de eerste dag van de ruime versoe
pelingen betreffende de Covidmaatregelen en zo konden we met
19 deelnemers het veld in. Wel opgesplitst in kleinere groepjes
en bijzondere waarnemingen werden van voor naar achter
doorgegeven. Annemarie Kooistra, onze superexpert op het ge
bied van planten en insecten, liep voorop met een groepje.
Ati, gespecialiseerd in rupsen, liep wat meer in de achterhoede.
En iedere waarneming van een rups werd naar achteren door
geseind. Hier viel een interessante les te leren. “Ati, een rups! Is
het een rups? Natuurlijk is het een rups! Is niet elke rups een
rups dan?” Nee dus, een ‘rups’ kan bijvoorbeeld ook de larve van
een sluipwesp zijn. De tweede vraag van Ati  was steevast: “Is hij
harig?” Dit is blijkbaar al een belangrijk determinatiekenmerk.
De rups van een vlinder heeft maximaal 4 paar buikpoten en de
larve van een sluipwesp heeft er meer dan 4 paar.  
Ook keken we goed naar de diverse soorten uit de Russenfamilie
(Juncaceae). Is het nu Paddenrus of Veldrus. Beide soorten
hebben bladeren, de planten zijn groter dan 20 cm en hebben
hoofdjes van samengestelde bloeiwijzen. Het merg van de
veldrus heeft geen tussenschotten en het merg van de paddenrus
wel. Beide soorten  werden aangetroffen.
Het is altijd weer bijzonder om in de Leemputten te mogen zijn,
al vonden we de orchideeën dit jaar wat klein. Nog het gevolg
van drie extreem droge jaren? Verder zagen we een keur aan
bijzondere planten, zoals Stijve moerasweegbree, Kleinste
egelskop, Knollathyrus en Beenbreek.
We deden nog een paar leuke waarnemingen. Een klein gifgroen
rupsje van een Groentje. Dit is een klein vlindertje uit de
blauwtjesfamilie, een Harsbijtje en een Geisha. Die naam klinkt.

Eindelijk weer op gepaste afstand met elkaar op pad, foto Roel
Pannekoek

Geisha, foto Roel Pannekoek

Groentje, foto Ati Vijge

Dus zoeken in de struik naar een flinke vlinder. Maar het was
microwerk. De Geisha is een piepklein zwart motje van amper
vier mm.
Het was fijn om na lange tijd zo met elkaar weer eens te kijken
en te genieten.

Wandeling Arriër Esch
zaterdag 10 juli 2021
Onder leiding van Ronald v Veen lopen we de boswachterswan
deling ‘Arriër Esch’ nabij Ommen. Op de heenreis pikken we bij
station Ommen nog een excursieganger uit Nijmegen op en
rijden naar Arriën. We parkeren de auto strategisch vlak bij een
theetuin en gaan met z’n vijven op pad.
Eerst langs aardappelvelden, daar vinden we langs de zandweg
dan ook Coloradokevers in diverse levensstadia. Op het massaal
aanwezige Duizendblad vinden we allerlei soorten insecten, o.
a. vliegen, boktorren en wantsen.
Daarna gaan we door een bosperceel dat verjongd is met eiken,
we wandelen dan richting de Vecht. Bij de rivier aangekomen
staat het bankje er wel erg uitnodigend. We besluiten tot een
korte pauze. Weer verder wandelend komen we langs een
kruising van zandpaden waar erg veel kleine holletjes in het
zand te vinden zijn. Ook is er veel activiteit van bijen. Het blijken
de nestjes van Pluimvoetbijen te zijn. Met het zonnige weer
vliegen ze af en aan. Door het bos en langs de weilanden wan
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delend genieten we van de diverse uitzichten. Ondanks dat we
langs Sleedoorns lopen helaas geen Sleedoornpage en ook de
Eikenpage laat zich niet zien, wel het Landkaartje in zomerkleed
en het Groot dikkopje.
Bij het ‘Junner Koeland’ staat weer een uitnodigend bankje en
we gaan hier lunchen. Nadat de laatste broodkruimels op zijn,
gaan we verder, het bos in. Dit bos gaat, zeer verrassend, over in
een jeneverbesstruweel met weer heel andere plantjes en insec
ten, planten zoals Geel walstro en  Grote tijm. Bijna aan het einde
van de route staat langs de kant van de weg massaal de Steen
anjer, ook wel Vechtdalanjer genoemd, te bloeien.
Het is niet verwonderlijk dat we er door het bekijken en foto
graferen van de vele bijtjes, wantsen en ander klein spul behoor
lijk lang over deden om deze 6 km lange wandeling af te ronden,
evenmin dat we de inwendige mens versterken bij de theetuin.
De versgebakken wafel met aardbeien is een echte aanrader. Het
duurt even maar dan heb je ook iets heerlijks op je bordje.
Ati Vijge

Arriën

Coloradokever

Tweekleurige smalboktor Grote tijm
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Ideeën schieten Marsel te binnen, zijn associatieve brein 
reguleert dit proces – dit is de wat. Filosoisch in zijn benadering, 
vraagt Marsel zichzelf altijd waarom een dergelijk idee de moeite 
waard is om vast te leggen. Want als hij daar geen helder 
antwoord op kan geven, dan is het idee de moeite niet waard. 
Voor Marsel is het vooral belangrijk dat een idee origineel is 
en in de uitvoering minimalistisch. Een krachtig beeld is een 
beeld dat simpel en to the point is. Zo óók het beeld van de 
man in de uitgestorven Sahara, omringd door niets anders dan 
de elementen der aarde. Een alomtegenwoordige wind die 
ritmisch door het verstuivende zand glijdt. Op de voorgrond 
een golvende zandzee die wordt bewandeld door een reiziger, 
solitair en statig. Marsel ziet dit als een van zijn favoriete 
beelden, de situatie gedirigeerd door het getij van de kosmos 
en geportretteerd door Marsel.

Zijn portret van de solitaire man in de Sahara is een visuele 
representatie van wat Marsel vooraf in zij hoofd had bedacht. 
Daarom is het een van zijn favoriete prints, want het is een foto 
waarmee hij kan laten zien wat zijn brein had georkestreerd. 
Voor mensen als Marsel is dit een verademing, want het 
komt niet vaak voor dat de perfectionist iets creëert wat 
zijn stoutste verwachtingen evenaart. Met dit beeld 
is die vertaling van idee naar plaat een werkelijkheid 
geworden en meer dan dat, want dit is een 
van de beelden die in de praktijk nog mooier 
is geworden dan wat hij zich vooraf had 
ingebeeld. Terugblikkend is dit beeld meer 
dan een visueel spektakel, het is ook een 
plezierige registratie van een adorabele reis. 
De foto zelf is in de Sahara bij Libië gemaakt, 
een land getergd door conlicten en hebzucht. 
Maar niets is wat het lijkt, want Libië is ook 
een van de mooiste landen die Marsel heeft 
mogen ontdekken. Een gastvrije cultuur, 
waar men hem warmhartig heeft onthaald. 
Ondanks de de problematiek in dit land, had 
hij het gevoel alsof hij thuiskwam.

Ontdek meer:

CameraNU.nl/verhalen

52 I Natuurfotograaf

Meer dan een moment.

Nikon D5 + 

Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR 
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3 en 4 september 2021 

Natuurtuin   De Zandkamp 

 

 

Rondleidingen, biodiversiteit, kabouterspeurtocht, fietstocht, bijenstal bezoeken, nachtvlinders, muziek ……. 

Programma en tijden: facebook natuurtuin, website NMP, website KNNV 

Excursies en
avonden
Nachtvlinders kijken in Natuurtuin Ermelo vrijdag 3 september
2021
Vanaf 20.45 uur kan er naar nachtvlinders gekeken worden in
de Natuurtuin Ermelo.
Op een groot scherm met speciale lampen ervoor komen allerlei
nachtvlinders af die daarna vaak enige tijd op het scherm blijven
zitten. De vlinders kunnen dan rustig bekeken en/of gefotogra
feerd worden. Gelet op de aanwezigheid van een aantal grote
eiken zullen er zeker soorten gezien worden die gebonden zijn
aan de eik. En vanwege de verscheidenheid aan planten zullen
er ook zeker verschillende andere soorten op het scherm afko
men. Voor deze avond komen Violet Middelman en Remco Vos
uit Soest met hun apparatuur om dit mogelijk te maken. Het
doorgaan is wel afhankelijk van goed weer. Aanmelding is ver
plicht. I.v.m. Covidregels wordt de avond in 2 tijdsblokken ver
deeld. Max. 12 deelnemers per blok. U kunt zich aanmelden voor
blok 1 van 20.45-22.30 uur of voor blok 2 van 22.30 tot 24.00 uur
of voor beide als er voldoende plek is. Voor informatie en aan
melden: dick.dooyewaard@gmail.com of via de website van
KNNV Noordwest-Veluwe. Na aanmelding ontvangt u een beves
tiging en informatie over de locatie.

 
Fête de la nature
vrijdag en zaterdag 3 en 4 september 2021 
Op 3 en 4 september organiseren NMP en KNNV samen met
Landschapsbeheer Gelderland  een Fête de la Nature in en rond
de natuurtuin Ermelo. 
Op het programma staan o.a. op vrijdagavond een doedelzakspe
ler bij de bosvijver en later nachtvlinders kijken in de tuin.
Op zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur o.a. informatiestand van
KNNV en NMP over biodiversiteit, rondleidingen/vraagbaak door
gidsen in de natuurtuin, bezoek aan de bijenstal en muziek door
een aantal muzikanten tussen 13.30 en 15.00 uur (muziektijden
kunnen nog wijzigen) en deelnemen aan een elfjes-gedichten
wedstrijd. Er kan een deel van het klompenpad (Pelserpad) ge
lopen worden of deelgenomen worden aan een fietstocht in de
omgeving. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten: het kabou
terpad in de natuurtuin, een kabouterspeurtocht, een aquarium
met kleine waterbeestjes. Het complete programma zal bekend
gemaakt worden via de websites en facebookpagina’s van KNNV
en NMP en via de pers.
 
Vogelexcursie Reevediep
zaterdag 11 september 2021
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Deze excursie was eerder gepland op 4 september maar is van
wege andere natuuractiviteiten in dit weekend verplaatst naar
11 september.
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Voor de beschrijving van dit gebied: zie het vorige Linnaeusklok
je en de website.
Opgeven voor donderdag 9 september bij Hans Fondse, jmfond
se@gmail.com of 0341 557276 of 06 20318064.
 
Camera Natura Het mini-leven in macro
zaterdag 11 september 2021
Parkeerplaats Garderenseweg Speuld 14.00 uur
We gaan kleine beestjes fotograferen in het Speulderveld.
 
Jubileumexcursie Naardermeer
zaterdag 18 september 2021
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Door de voorspelde hevige (onweers)buien is deze excursie op 24
juli niet doorgegaan. We lopen het laarzenpad van 6,5 km.
Het Naardermeer is het oudste natuurmonument van Nederland
en bij de bescherming van dit gebied was de KNNV kort na de
oprichting in 1901 nauw betrokken.Het laarzenpad is aangelegd
door het moerasbos van het Naardermeer om de moerasgronden
moeiteloos te bewandelen. Nou ja….moeiteloos. De vlonders
bestaan uit smalle houten planken, die niet overal in even goede
staat zijn. Dus goed kijken waar je loopt. Na het moerasbos ga
je door grazige weilanden, waarin Galloway runderen lopen. Het
kan hier modderig zijn. We willen jullie niet ontmoedigen want
de wandeling is prachtig met fraaie uitzichten en uitkijkpunten.
In september is de kans op leuke vogelwaarnemingen groter,
vanwege de trek. Wellicht zijn er nog bloeiende planten te vin
den. Zie ook het Linnaeusklokje mei-augustus.
Trek goede waterdichte schoenen aan en neem een lunchpakket
mee.
Opgeven voor donderdag 16 september bij Hans Fondse en An
ne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276 of 06
12049194.
 

Blauwe korstzwam

Camera Natura Minimalisme en Tegenlicht
Start 20.00 uur via Zoom. Op de dinsdagavonden rouleert het
voorzitterschap.
 
Paddenstoelenexcursie Amelisweerd
zaterdag 9 oktober 2021
Vertrek Harderwijk 9.00 uur, Ermelo 9.15 uur
Amelisweerd is een bekend bosgebied in de provincie Utrecht.
Het is vaak in het nieuws vanwege protesten tegen de uitbreiding
van de snelweg die er doorheen loopt. Het is ook een prachtig
natuurgebied dat voor paddenstoelen heel interessant is. Grote
kans op soorten als de Blauwe korstzwam, de Waslakzwam of
Witte koraalzwam.
De excursie onder leiding van Annemarie Kooistra zal tot onge
veer 12.30 uur duren.
Aanmelding vooraf is verplicht. Mogelijk wordt i.v.m. Covid
maatregelen het maximum aantal deelnemers beperkt en
maken we afspraken met elkaar over het carpoolen. Aanmeldin
gen en informatie: dick.dooyewaard@gmail.com.
 
Camera Natura Nazomerkleuren
zaterdag 9 oktober 2021
Plaats en tijd in overleg.
 
Camera Natura Avondprogramma
dinsdag 26 oktober 2021
Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo, 20.00 uur
Ronald Vossebelt behandelt diverse fotografievragen en -onder
werpen. Neem ook foto’s mee die je gemaakt hebt.
 
Paddenstoelenexcursie Speulderbos
zaterdag 30 oktober 2021
Vertrek Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur. Start 13.30 uur
bij Boshuis Drie.
Het Speulderbos staat bekend als behorend tot de oudste bossen
van ons land. Dit bos bevat eeuwenoude eiken en beuken. Je hebt
hier dan ook kans op een grote verscheidenheid aan paddenstoe
len. En dat kunt u deze zaterdag ook zelf waarnemen. Een grote
variatie aan grote en kleine paddenstoelen kan gezien worden.
Kleinere soorten als bijvoorbeeld de Fraaisteelmycena, het

Achter Boshuis Drie liggen eeuwenoude bossen verscholen, foto Ati
Vijge
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De Gewone franjezwam heeft kleine bruine rozetten en een zacht viltig
oppervlak, foto Annemarie Kooistra

De Grote sponszwam lijkt in het begin op een bloemkool, later meer op
een ouderwetse badspons, foto Annemarie Kooistra

Heksenschermpje of de Gewone franjezwam. Ook grotere
soorten zoals Vliegenzwam, Grote sponszwam, boleten en
amanieten zullen niet ontbreken. De excursie wordt geleid door
Annemarie Kooistra.
Aanmelding vooraf is verplicht. Mogelijk wordt i.v.m. Covid
maatregelen het maximum aantal deelnemers beperkt en
maken we afspraken met elkaar over het carpoolen. Aanmeldin
gen en informatie: dick.dooyewaard@gmail.com.
 
Nacht van de nacht
zaterdag 30 oktober 2021
Locatie: Schaapskooi Ermelo
Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 23.00 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: Wandelingen over de hei en
presentaties over vleermuizen en andere nachtdieren. Daarnaast
doorlopende activiteiten zoals door telescopen naar de sterren
kijken, demonstraties met laserpointer en stellarium (om de
nachthemel driedimensionaal te bekijken). De KNNV geeft
presentaties over geluiden van nachtdieren en over vleermuizen.
Meer informatie over deelname Aanmelding vooraf is dit jaar
verplicht via de website van de Schaapskooi. Op deze website
komt ook alle informatie over het programma en de tijdsblokken
waarvoor men zich kan aanmelden.
 
Bessen en zaden in de Stille Kern
zaterdag 6 november 2021
Vertrek Ermelo 13.15 uur, Harderwijk 13.30 uur
De Stille Kern is een prachtig natuurgebied bij Zeewolde. Hier
mag je van de paden af en struinen, al loopt er ook een uitgezet
te wandeling door het gebied. In het gebied komen diverse
landschapsvormen voor, zoals plasjes, bos en weiland. Als de
vogels de zaden en de bessen er nog niet hebben opgegeten, gaan
we hier tijdens deze excursie eens wat beter naar kijken. De

paden kunnen modderig zijn, dus trek goede en waterdichte
schoenen aan.
Opgeven voor donderdag 4 november 2021 bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276 of 06 12049194.
 
Paddenstoelenexcursie Elspeterbos
zaterdag 13 november 2021
Vertrek Ermelo 13.00 uur, Harderwijk: 13.15 uur
Dit najaar wordt de natuurbegraafplaats Elspeterbos een aantal
keren bezocht door KNNV-leden om deze te inventariseren op
paddenstoelen. Dit gebeurt op verzoek van de directeur van de
natuurbegraafplaats. Hij wil bezoekers kunnen informeren over
welke paddenstoelen er te zien zijn. De begraafplaats is namelijk
ook een vrij toegankelijk wandelgebied, gelegen achter Men
norode.
Op 13 november is er een middagexcursie onder leiding van
Annemarie Kooistra die tot ongeveer 16.00 zal duren.
Aanmelding vooraf is dit keer verplicht i.v.m. Covidmaatregelen
en mogelijk wordt het maximum aantal deelnemers beperkt.
Aanmelding: dick.dooyewaard@gmail.com.
 
Camera Natura Prachtige Paddo’s
zaterdag 13 november 2021
Groot Spriel, Putten, 9.00 uur, parkeerplaats bij Schovenhorst
 
Reis door Europa door Maas van de Ruitenbeek
woensdag 17 november 2021
Aanvang 20.00 uur, De Kiekmure, Tesselschadelaan 1,
Harderwijk
Deze avond in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht
Noord-Veluwe is vorig jaar vanwege de Covidcrisis niet doorge
gaan. We gaan nu voor de herkansing.
Maas van de Ruitenbeek neemt ons mee op zijn zwerftochten
door Europa. Zo maken we o.a. kennis met de geisers op IJsland,
de grotten van Postojna, en de hoge alpen van Zwitserland. Er
komen veel vogels in beeld. Zie ook Linnaeusklokje september-
december 2020.
Houd het gastenboek op de website in de gaten. In verband met
deze onzekere tijden aanmelden voor zaterdag 13 november bij
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schaapskooi    Ermelo 

bij en in het bezoekerscentrum 
 

 

 

 

Dit jaar werken we in 3 tijdsblokken. 

Aanmelden verplicht via website schapedrift. 

  Voor meer informatie en aanmelden: 

www.schapedrift.nl 

    KNNV            Astra Alteria          St. NMP Ermelo         Groennetwerk          St. Schapedrift        

 

 

- korte presentatie 

- nachtwandelingen 

- stellarium-presentatie (sterrenhemel) 

- sterrenbeelden ontdekken  

- foto’s van de Hubble   

 

30 oktober 2021 

2014ober 2014 
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Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276 of 06
20318064.
 
Vogelexcursie Delta Schuitenbeek, o.l.v. Gert van
Veldhuizen
zaterdag 20 november 2021
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
In de jaren 2002-2009 is er op uitgebreide schaal een vogelinven
tarisatie uitgevoerd in de Delta Schuitenbeek. De natuur was
toen in dit nieuwe natuurgebied nog volop in ontwikkeling. Gert
van Veldhuizen was de coördinator van dit project en het is leuk
om samen met hem weer eens te ontdekken wat er allemaal 
aan vogels te  zien is in dit prachtige gebied. Ook in de aangren
zende Putterpolder zijn meestal ganzen te zien. We zijn blij dat
hij deze excursie voor ons wil leiden.
Houd voor het doorgaan bij slechte weersomstandigheden of
verscherpte Covidmaatregelen het gastenboek op de website in
de gaten. De excursie zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Infor
matie en opgeven voor donderdag 18 november bij Hans Fondse,
jmfondse@gmail.com of 0341 557276 of 06 20318064.
 
Camera Natura Avondprogramma
dinsdag 23 november 2021
Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo, 20.00 uur
Foto’s bekijken en bespreken van de afgelopen periode. Invulling
wordt besproken op dinsdag 28 september.
 
De Leemputten bij Staverden, parel van de Veluwe
woensdag 8 december 2021
Aanvang 20.00 uur. De lezing wordt gehouden in De Roef, loca
tie Rietmeen. De gebruikelijke locatie van De Roef wordt ver
bouwd. Het adres is nu: De Rietmeen, Ouverturelaan 1, Harder
wijk. Voor navigatie is het beter om Rietmeen 1 te gebruiken
Deze lezing is door de Covidcrisis al twee keer niet doorgegaan.
Driemaal is scheepsrecht zullen we maar denken.
Het schitterende gebied ‘De Leemputten’ is bij velen bekend.
Excursies hier naar toe zijn altijd zo volgeboekt, zeker omdat
het een afgesloten natuurgebied betreft. Harry Wouda heeft dit
gebied vele jaren geïnventariseerd en het tot zijn specialisme
gemaakt. Van zijn hand zijn twee uitgaven verschenen, nl.: ‘De
Leemputten bij Staverden, parel van de Veluwe’ en het vervolg
‘De Leemputten bij Staverden 2, 2018, 2019, 2020’.
Kortom Harry kan hierover veel vertellen en laten zien. Zie ook
Linnaeusklokje september-december 2020.
In deze onzekere tijden met mogelijk weer maatregelen is opge
ven verplicht en wel voor zaterdag 4 december bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276 of 06 12049194.
 
Huttentocht door Flevoland
zaterdag 11 december 2021
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Tijdens deze excursie bezoeken we een aantal vogelkijkhutten.
De eerste is de Biezenburcht aan de Zeewolderdijk. Vanaf deze
plek kun je prachtig uitkijken op het Harderbroek. Vaak zijn
hier Zeearenden te spotten. De tweede hut is de Giezenhut in
Harderbroek. De afstand naar deze hut is ongeveer 1,5 km lopen.

Hier worden vaak Baardmannetjes waargenomen. Het pad kan
modderig zijn. De derde hut is de Kapteinshut in de Kievitslan
den. Op de plas zijn vaak Krooneenden te zien. Als laatste kunnen
we, als de tijd dat toelaat, nog kijken bij  het vogelkijkscherm
aan de Strandgaperweg (nabij Dorhout Mees). Hier is ook vaak
veel te zien. De excursie zal tot ongeveer 13.00 uur duren.
Opgeven voor donderdag 9 december bij Hans Fondse, jmfond
se@gmail.com of 0341 557276 of 06 20318064.
 
Camera Natura Koning Winter
zaterdag 11 december 2021
Plaats: waar op dat moment ijs is. Tijd: in overleg via app.
 
Eindejaarsplantenjacht over de Groevenbeekse heide
woensdag 29 december 2021
Vertrek 13.30 uur parkeerplaats bij de heide aan het einde van
de Steynlaan in Ermelo.
Traditiegetrouw doen wij ook dit jaar weer mee aan de einde
jaarsplantenjacht, die het Floron elk jaar organiseert. We note
ren een uur lang alle planten die nog bloeien, terwijl we in de
richting van de Jugendstil-villa in Oud Groevenbeek lopen. We
hopen dat het theehuis dan open is, zodat we traditioneel rond
kerst warme chocolademelk kunnen drinken of iets anders
kunnen gebruiken. Terug kunnen we door het bos weer naar de
Steynlaan lopen.
Opgeven voor maandag 27 december 2021 bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276 of 06 12049194.

17



door: de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep
 
Zoals gebruikelijk brengen we u in deze bijdrage weer op de
hoogte van natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omge
ving uit de afgelopen periode.
 
Nieuw lid Natuurbeschermingswerkgroep
De werkgroep heeft een nieuwe secretaris: Erik Duvekot. Erik is
gepensioneerd huisarts en natuurliefhebber te Harderwijk en
neemt het stokje over van Tjalling van der Meer. Tjalling wordt
zeer bedankt voor zijn jarenlange bijdragen. Hij blijft overigens
wel actief lid van de werkgroep. Ons lid Marcel van den Berg
heeft de werkgroep verlaten. Wel mogen we een beroep blijven
doen op zijn kennis over de biologie van oppervlaktewateren.
 
Veluwerandmeren
Bestemmingsplan Strand Horst
Bij strand Horst wil de gemeente Ermelo onder andere een groot
hotel en een evenementenhal mogelijk maken. De natuurwaar
den van het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren
kwamen er aanvankelijk bekaaid af. De Natuurbeschermings
werkgroep heeft daarom een zienswijze ingediend en later ook
beroep aangetekend bij de Raad van State. De gemeente Ermelo
heeft daarom het bestemmingsplan aangepast, met grote verbe
teringen voor met name de rietvogels in natuurzone het ‘Groene
Kruispunt’. 
 
Aanvullend wilden wij garanties over het beheer in de toekomst
en handhaving tegen verstorende recreatie bij het Groene
Kruispunt. De onderhandelingen daarover zijn succesvol afge
rond en kregen hun beslag in een convenant waarin natuuront
wikkeling en –behoud geborgd zijn. Dat convenant is inmiddels
door besturen getekend. In ruil daarvoor hebben de besturen
het beroep bij de Raad van State ingetrokken en zal de gemeen
te Ermelo de legeskosten voor haar rekening nemen en naar de
penningmeesters terugstorten.
 
Recreatiewoningen kuststrook Elburg
In de kuststrook ten zuiden van Elburg liggen diverse recreatie
woningen die daar in feite illegaal aanwezig zijn. Doordat lange
tijd niet (adequaat) is opgetreden, lukt het de gemeente niet meer
om de illegale situaties te beëindigen. Er wordt daarom gestreefd
naar legalisatie in de vorm van een nieuw bestemmingsplan.
Wel is inmiddels overleg gestart om in ruil voor die legalisatie
een impuls te geven aan meer rietontwikkeling in het gebied,
dit ter ondersteuning van Grote karekiet en Roerdomp. De na

tuurbeschermingswerkgroep is bij dit overleg betrokken. We
benadrukken de noodzaak van een goede vastlegging van het
‘wie, wat, hoe, wanneer’ van deze rietontwikkeling en een helder
antwoord op de vraag wie betaalt..
 
Munnikesteeg
Ons verzoek om de Munnikesteeg (Hierden-Nunspeet) af te
waarderen tot fietspad om op die manier sluipverkeer door de
randmeerkust te weren, is door gemeenteraad en college van
Nunspeet terzijde geschoven. Een oplossing voor dit sluipverkeer
is dus na jarenlang aanmodderen niet gevonden.
 
Veluwe
Recreatiezonering Veluwe
De vogelstand op de Veluwe heeft sterk te lijden onder diverse
drukfactoren, zoals verdroging en stikstofdepositie. Voor diver
se broedvogelsoorten (waaronder ook de Veluwse Vogelrichtlijn
soorten als Wespendief, Zwarte specht en de verdwenen Duin
pieper) geldt echter dat ook recreatie een sterk verstorende in
vloed heeft. De recreatiedruk (fietsen, wandelen, hond uitlaten,
etcetera) is in de voorbije jaren enorm toegenomen. Ook de
toegankelijkheid van de Veluwe is toegenomen door opwaarde
ring van fietspaden en de aanleg van allerlei routes. Een rapport
van SOVON over de benodigde maatregelen om de vogelstand te
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bevorderen, geeft duidelijk aan dat het padennetwerk veel te
fijnmazig is en dat cruciale gebieden ernstig lijden onder versto
ring.
 
De aanbevelingen kunnen niet zomaar terzijde geschoven
worden: de provincie Gelderland (c.q. de EU-lidstaten) hebben
de plicht om de instandhoudingsdoelen voor die vogelsoorten te
behartigen. De provincie Gelderland heeft daarom een gebieds
proces opgezet met de naam Recreatiezonering Veluwe. Wij
volgen dit proces nauwlettend. De werkgroep heeft bij de pro
vincie aangegeven dat natuurliefhebbers, zoals vogelaars, ook
gebruikers van de Veluwe zijn en daarom ook gehoord moeten
worden over de recreatiezoneringsplannen, hetgeen is ingewil
ligd.
 
In digitale en fysieke bijeenkomsten benadrukt de Natuurbe
schermingswerkgroep bij herhaling dat:
- de ene doelsoort niet mag worden uitgewisseld tegen de ande
re als recreatiestromen verlegd worden van heides en zandver
stuiving naar beboste terreinen,
- recreatiezonering geen zin heeft zonder de andere probleem
op de Veluwe op te lossen: verdroging, stikstofdepositie, mine
ralengebrek, verzuring, tekort aan nestgelegenheid, militair
gebruik,
- verkrijging en behoud van draagvlak sterk gebaat zijn bij een
heldere communicatie over het waarom achter de maatregelen,
- recreatiezonering alleen werkt in combinatie met handhaving.
 
Boskap waterwingebied Vitens
In het vorige Linnaeusklokje memoreerden wij de voorgenomen
boskap op het terrein van het waterwingebied van Vitens in
Harderwijk. Na een briefwisseling en een gesprek met Vitens
hebben we een bevredigende verklaring gekregen over de inmid
dels uitgevoerde kap van honderden bomen rondom het pomp
station in Harderwijk. Brandveiligheidseisen rondom de hoog
spanningsleiding zijn de voornaamste overweging. Hoewel
daartoe niet verplicht, is Vitens voornemens na de kapwerk
zaamheden met het inplanten van loofhout een wat geleidelijke,
opgaande mantelvegetatie te laten ontstaan. Zo’n gradiënt kan
biodiversiteit (bloeiers, insecten, zangvogels) ten goede komen.
Daarnaast wil men een aantal stobben na het kappen te laten
staan ten behoeve van de vestiging van insecten die de Zwarte
Specht vervolgens tot voedsel kunnen dienen.
 
Bedrijventerrein Heetkamp Elspeet
De gemeente Nunspeet wil aan de zuidkant van Elspeet een
nieuw bedrijventerrein aanleggen. Hierdoor wordt een dassen
burcht in haar voortbestaan bedreigd. De werkgroep heeft be
roep ingesteld tegen dit plan bij de Raad van State. 
 
Vooruitlopend op de behandeling van het ontwerp bestem
mingsplan, heeft de gemeente Nunspeet het territorium van de
Dassen alvast gehalveerd door plaatsing van een dassenwerend
raster. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de functionaliteit
van de dassenburcht. Tegen de aanwezigheid van het raster is

een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland
en is een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State.
 
Boskap Kriemelberg Ermelo
Naar aanleiding van kapactiviteit op de Kriemelberg in Ermelo
hebben wij de gemeente per brief een aantal vragen gesteld met
betrekking tot onder andere het beheer, het afvoeren van dood
hout en toetsing aan en naleving van Natura 2000-doelstellingen.
Wij hebben inmiddels een weinig-zeggend antwoord ontvangen.
Desondanks denken we dat onze brief de gemeente heeft doen
beseffen dat in voorkomende gevallen zorgvuldiger moet wor
den omgegaan met Natura 2000-vereisten..
 
Regionale Energietransitie RES Noord-Veluwe
Beroep Raad van State windturbines Harderwijk 
De Natuurbeschermingswerkgroep stelde op 23 oktober 2020 bij
de Raad van State beroep in tegen het bestemmingsplan voor
drie windturbines op het Harderwijker industrieterrein Lorentz.
De realisering hiervan is een van de projecten in het kader van
de Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe.
 
Behalve aan de plaats van deze windmolens op zeer korte afstand
van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren werd in het be
roepschrift uitvoerig aandacht geschonken aan dodelijke aanva
ringsrisico’s met windmolens van vogels en dit gold in het bij
zonder de roofvogelsoorten Zeearend, Visarend, Bruine Kieken
dief en Wespendief. We ontvingen daarop een verweerschrift
vanuit de Provincie Gelderland, maar de inhoud gaf geen aan
leiding om ons beroep in te trekken. Het beroep is nog niet be
handeld.
 
Zonneweides
Van de plannen voor zonneweides aan de Schaapsdijk in Erme
lo  en de Mheenlanden bij Harderwijk is niets meer vernomen.
Er zijn wel aanwijzingen dat het voormalige maïsperceel
bouwrijp gemaakt voor de aanleg.
 
Overig
Handhaving kitesurfovertredingen
Kitesurfen is op de Veluwerandmeren alleen toegestaan bij
Strand Horst en direct ten zuiden van Elburg. Sommige kitesur
fers trekken zich daar niets van aan en gaan ook op veel andere
plekken langs de kust te water, zoals de strandjes langs Stads
weiden te Harderwijk, Polsmaten en Hoge Bijssel. Met hun grote
vliegers en de onvoorspelbare bewegingen verjagen ze talloze
rustende en foeragerende watervogels, waarbij het verstorende
effect vele malen groter is dan van windsurfers en boten. De
werkgroep vraagt al jaren met wisselend succes om handhaving
van het kitesurfverbod buiten de toegestane zones. Aan de
Coöperatie Gastvrije Randmeren is per brief gevaagd te (doen)
handhaven op het illegale betreden van het water benoorden
Polsmaten. We zijn in afwachting van hun reactie. Meldingen
van kitesurfers buiten toegestaan gebied zien we dan ook graag
nog steeds tegemoet via e-mail tjalling.ellen@caiway.nl.
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september     

vrijdag 3  Nachtvlinders

zaterdag 4  Fête de la nature

zaterdag 11  Vogelexcursie Reevediep

zaterdag 11  Camera Natura buitenfotografie

zaterdag 18  Jubileumexcursie Naardermeer

zaterdag 25  Werkgroep Landachapsbeheer

dinsdag 28  Camera Natura avondprogramma

oktober     

zaterdag 9  Paddenstoelenexcursie Amelisweerd

zaterdag 9  Camera Natura buitenfotografie

zaterdag 16  Jubileumviering KNNV Noordwest-Veluwe

zaterdag 16  Werkgroep Landschapsbeheer

dinsdag 26  Camera Natura avondprogramma

zaterdag 30  Paddenstoelenexcursie Speulder- en
Sprielderbos

zaterdag 30  Nacht van de nacht

november     

zaterdag 6  Plantenexcursie Stille Kern

zaterdag 6  Werkgroep Landschapsbeheer

zaterdag 13  Paddenstoelenexcursie Elspeterbos

zaterdag 13  Camera Natura buitenfotografie

woensdag 17  Vogellezing

zaterdag 20  Vogelexcursie Delta Schuitenbeek

dinsdag 23  Camera Natura avondprogramma

zaterdag 27  Werkgroep Landschapsbeheer

december     

woensdag 8  Lezing Leemputten

zaterdag 11  Huttentocht Flevoland

zaterdag 11  Camera Natura buitenfotografie

zaterdag 18  Werkgroep Landschapsbeheer

woensdag 29  Eindejaarsplantenjacht

Agenda
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