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Wat hadden we een mooi jubileumfeest op 16 oktober!
Twee dagen daarvoor had de gemeente Ermelo ons cadeau in
ontvangst genomen, een boombank. De boombank staat vlak
bij de schaapskooi, op een kruising van paden. De schapen
komen er altijd langs op weg naar de heide en terug naar de
schaapskooi. Ik zou zeggen: ga er eens kijken en neem plaats.
Het uitzicht vanaf het bankje is prachtig, zonnetje erbij, en de
schapen die voor je neus langs lopen. Zie je het voor je?
Elders in dit blad vind je een uitgebreider verslag van de over
handiging aan de wethouder.
Ook een uitgebreid verslag van de feestdag zelf op zaterdag 16
oktober is verderop in dit nummer te lezen.
Tijdens het jubileumfeest werden twee van onze trouwe leden
extra in het zonnetje gezet. Zij zijn benoemd tot erelid. Onze
voorzitter overhandigde hen elk een oorkonde. Het zijn Anne
marie Kooistra en Anne-Marie Fondse. Beiden zijn al vanaf de
jaren 80 actief binnen onze afdeling en het is dus een welver
diend erelidmaatschap! Het was voor de dames een complete
verrassing.
We hebben nogal wat vacatures, dus vraag jezelf eens af wat je
kunt doen voor de vereniging, want alleen samen kunnen we
de vereniging mooi en b(l)oeiend houden!
Gelukkig kunnen we melden dat binnen de fotografiewerk
groep vier enthousiaste leden zijn gevonden die de werkgroep
weer nieuw elan geven en gaan kijken hoe ze vanaf 2022 ver
der willen met deze gezellige groep die twee hobby’s combi
neert: de natuur en de fotografie. Kom eens kijken bij een van
de activiteiten van deze werkgroep, of bij een van de andere
werkgroepen.
Je bent van harte welkom.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en
natuurrijk 2022!
Ati Vijge

Van de bestuurstafel

Voorplaat
In 2010 hadden we een ‘Witte Kerst’. Deze foto is gemaakt bij Nieuw-Groevenbeek op 21 December 2010 door Margareeth de
Jong.

Opstapplaatsen voor excursies
Harderwijk: Slingerbos, een zijweg van de Oranjelaan bij het
Shell-station iets voorbij nummer 12 tegenover de fietsenstal
ling van het Korfbalveld. Voor navigatie: Slingerbos 12, Har
derwijk
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor
het 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.

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 toeganke
lijk is voor rolstoelen.
Adresgegevens van Het Pakhuis: Molenaarsplein 24, 3851MZ
Ermelo, 0341 760777
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      Netnr: 0341
Coördinator fotografiewerkgroep
Camera Natura

Ronald Vossebelt rvossebelt@niebeek.nl 0615012729

Coördinator werkgroep
landschapsbeheer

Aart Brons aartbrons@upcmail.nl 561389

Coördinator paddenwerkgroep Hans Fondse jmfondse@gmail.com 557276

  Lynn Knossen lynnknossen@gmail.com 558391

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

BESTUUR     Netnr: 0341
Voorzitter Volkert Bakker voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl 424293

Secretaris vacant secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl  

     postadres   Sperwerhof 14, 3853BV Ermelo 553229

Penningmeester vacant penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl  

Bestuurslid Ati Vijge awvijge@kpnmail.nl 560901

Bestuurslid Gerhard Weigand gerhard@weigand.nl 553229

WEBSITE   https://noordwestveluwe.knnv.nl  

Webmaster Dineke de Visser 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

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 2021: leden € 31,25 , huisgenootleden € 16,25, jeugdleden € 20
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.

MET UW KNNV IN DE WOLKEN: klik op Onedrive en snuffel eens rond in ons afdelingsarchief!
Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Mail ons op: info@noordwestveluwe.knnv.nl.
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De afdeling bestaat 50 jaar en dat hebben we gevierd op zaterdag 16 oktober 2021.

De KNNV Noordwest-Veluwe bestaat 50
jaar
door: Volkert Bakker, voorzitter
foto's: Peter Langhorst

We begonnen met een
paddenstoelenexcursie. Omdat er zo’n
geweldige belangstelling was, hebben
we drie gidsen gevraagd: Annemarie
Kooistra, Loek Batenburg en Bert
Tolsma, een goede bekende, KNNV’er uit
Zeist. Het aantal paddenstoelen was
misschien nog niet overweldigend, maar
er waren wel een aantal erg leuke
soorten.

Weer terug in de Ontspanningszaal was
de inwendige mens aan de beurt: koffie,
thee met petit-fours met KNNV logo er
op. Het geroezemoes van de vele
aanwezigen maakte wel duidelijk, dat
iedereen het erg naar zijn zin had.
Om vier uur opende de voorzitter
officieel het feest en daarna konden we
luisteren naar Henk Jan Zwart,
bosbeheerder bij de gemeente Ermelo,
die een boeiende lezing hield over 50
jaar bosbeheer rond Ermelo. Bosbeheer
is geen kwestie van een paar jaar
vooruitzien, maar van de lange adem. Je
moet nu al nadenken wat je over 20 jaar
wilt realiseren.

Er was ook een cadeau van de gemeente
voor onze vereniging. Een prachtige
kalender, speciaal bedoeld voor Evert
van Elten, de maker van het bankje bij
de Schaapskooi, dat wij donderdag 14
oktober aan de gemeente hadden
overhandigd.
Over cadeaus gesproken: van Groei &
Bloei kregen wij een Notenboom
aangeboden, die we een week later in de
Natuurtuin Ermelo West hebben
geplant. Ook kregen we een voucher
voor een excursie van IVN Nijkerk, die
we in het volgende kwartaal gaan
inwisselen en een cadeaubon van NMP-
Ermelo.

Een volgend hoogtepunt was de
benoeming van Anne-Marie Fondse en
Annemarie Kooistra wegens
uitzonderlijke verdiensten tot erelid van
de afdeling. We gaan daar elders in dit
nummer natuurlijk uitgebreid op in.
Toen was het tijd voor het diner. Nico
Hoogteyling deelde, samen met de
keukenploeg, de door hem gemaakte
soep uit. Natuurlijk een heerlijke
paddenstoelensoep, helemaal in lijn met
het feest.

Precies op tijd bracht Ling Fa het
Chinese buffet, dat uitstekend smaakte.
Als toetje was er nog een fruitsalade van
De Goudreinet.

Als klap op de vuurpijl konden we het
Jubileumnummer van het
Linnaeusklokje aan iedereen meegeven.
Een geweldig stuk werk, niet alleen van
een aantal schrijvers, maar vooral van
de eindredactie: Anne-Marie Fondse,
Nico de Jong en Ati Vijge. Wie niet op
het feest aanwezig kon zijn, heeft het
nummer inmiddels in de bus bezorgd
gekregen, of krijgt het binnenkort.
Aan het eind alleen maar tevreden
gezichten: zo’n feestje zouden we
eigenlijk ieder jaar wel willen.
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Nieuw erelid Anne-Marie Fondse; foto Peter Langhorst

Nieuw erelid Annemarie Kooistra; foto Peter Langhorst

Benoeming ereleden
door: Volkert Bakker, namens het bestuur
Tijdens een van onze bestuursvergaderingen opperde één van
ons: wat zou het leuk zijn om tijdens het jubileumfeest een of
meer mensen te benoemen tot erelid. Iedereen was gelijk en
thousiast! Maar wie dan? Het grappige was dat we los van el
kaar tot dezelfde namen kwamen.
Voor zo ver ik weet, heeft onze afdeling tot nu toe vier erele
den benoemd. Henk Helder, de enthousiaste voorzitter uit de
beginperiode, Harm Werners, Tjalling van der Meer en Hans
Fondse: 4 heren.
Henk is al lang geleden overleden, Harm nog maar kort gele
den, op 3 april. Een erg groot verlies.
Nog even terugkomend op dat vanzelfsprekende rijtje van
namen: uiteraard allebei vrouw. 
Anne-Marie Fondse werd lid in 1980. In het nummer van april
van dat jaar is een eerste stukje van haar hand te vinden in het
Afdelingsnieuws, zoals het Linnaeusklokje toen nog heette:
“één van de aardigste momenten van het vroege voorjaar is
voor mij het voor het eerst weer waarnemen van de citroen
vlinder.”
Dat is in ieder geval de afgelopen 40 jaar niet veranderd.
Zij was jaren lid van de werkgroep Natuureducatie, die lesbrie
ven maakte voor de hogere klassen van het basisonderwijs, en
boekjes schreef met wandelingen in de regio en gezinswande
lingen  organiseerde, waar soms wel 100 mensen aan deelna
men.
Al snel werd ze penningmeester in het bestuur, deed dat twee
jaar, moest toen plaats maken voor haar man Hans, maar
werd daarna nog wel een aantal jaren lid van het hoofdbe
stuur van de KNNV.
Samen met anderen organiseerde ze in de jaren tachtig van de
vorige eeuw 10 jaar lang de plantenwerkgroep. Ook maakte ze
deel uit van de creativiteitswerkgroep, waar plantenpersjes en
mobiles werden gemaakt om geld op te halen voor de afdeling.
In 2010 nam ze het coördinatorschap van de plantengroep
weer op zich en sindsdien organiseerde ze met groot enthousi
asme een stuk of tien excursies per jaar.
Het laatste feit, en misschien wel de kroon op haar werk, was
het trekkerschap van het jubileumklokje, dat inmiddels aan
iedereen is uitgereikt.
Annemarie Kooistra heeft ook al zo’n grote staat van dienst
voor de KNNV. Het accent van haar verdiensten ligt op het ge
bied van planten, maar ook op dat van paddenstoelen. 
Zij is wat later lid geworden dan de andere Anne-Marie, maar
haar talent werd al snel ontdekt door Lammert Bonhof, ook
zo’n bekende naam uit het verleden. Ze heeft toen wel eerst
haar gidsendiploma moeten halen, maar dat was natuurlijk
geen probleem. Dat deed ze wel even.

Jarenlang was ze tegelijk coördinator van de plantenwerk
groep en van de paddenstoelenwerkgroep. Daarnaast heeft ze
ontelbare excursies geleid. Ik schat het aantal toch al gauw op
10 per jaar (alleen voor de KNNV, want ook voor andere na
tuurorganisaties was en is ze actief), 
Zo organiseert de VVV in november al jaren vier paddenstoe
lenexcursies onder leiding van een KNNV-gids. Annemarie
doet het graag.
Wegens uitzonderlijke verdiensten hebben we Anne-Marie en
Annemarie erelid gemaakt van de afdeling. Beiden kregen een
oorkonde en een mooie bos bloemen en uiteraard een groot
applaus.

Kopij
Kopij voor Het Linnaeusklokje 2-2022 graag vóór 1 april 2022 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.
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Ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan leek het ons leuk de
gemeente Ermelo een cadeau aan te bieden. De laatste jaren
zijn de contacten met de gemeente steeds beter geworden.
Het is een bankje geworden dat gemaakt is door Evert van
Elten, al jaren enthousiast lid van de werkgroep Landschapsbe
heer.
Het is zelfs een erg mooi bankje geworden en het heeft een
schitterende plek gekregen vlakbij de schaapskooi. De schapen
komen daar ’s ochtends en ‘s middags altijd langs als ze weg
gaan en weer terugkomen na een dag op de hei te hebben ge
graasd. De overdracht was ’s ochtends en op de foto van Peter
Pfaff zie je nog net de schapen uit de kooi komen op weg naar
de hei.
In mijn toespraakje heb ik aangegeven dat wij over tal van
zaken goed overleg hebben met de gemeente, bijvoorbeeld
over het werk van Landschapsbeheer en de overeenkomst die
er recent is gesloten over het Groene Kruispunt om de ontwik

Aanbieding bankje aan de Gemeente Ermelo
door: Volkert Bakker

foto Peter Pfaff foto Peter Pfaff

keling van Strand Horst mogelijk te maken. Maar ook dat we
het lang niet altijd eens zijn. Dat kan ook niet, want onze vere
niging behartigt vooral het natuurbelang en de gemeente
moet breder kijken naar het algemeen belang. Zo zitten we
niet altijd op één lijn. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijk
heid.
Wethouder Van der Velden nam het bankje in ontvangst na
mens de gemeente en schroefde met veel plezier het bij het
bankje horende plaatje op de bank. Daarnaast prees hij het
werk van de vereniging waar het geven volgens hem hoger in
het vaandel staat dan het ontvangen. Hij zei perplex te staan
van al het werk dat de afdeling van de KNNV verricht. Maar
ook dat hij zich realiseert dat alle partijen het nooit helemaal
eens zullen worden over de vraag wat moet worden gedaan
om de kwaliteit van de natuur te bewaren.
Tot slot nog een tip: ga eens op je gemak op het bankje zitten!
Voor je het weet is er weer een uur voorbij.

Het einde van de Gezamenlijke
Natuurbeschermingswerkgroep
door: Volkert Bakker namens het bestuur
Het was een mooie combinatie. Door de samenwerking van de
Vogelbeschermingswacht en de KNNV had de Gezamenlijke
Natuurbeschermingswerkgroep een breed bereik, omdat de
doelstelling van beide verenigingen elkaar aanvulden. Via de
Vogelbeschermingswacht konden de belangen van de vogels
en hun leefgebieden in onze regio worden behartigd en de sta
tutaire basis van de KNNV voorzag in het bijdragen aan de na
tuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.
De werkgroep is al bijna dertig jaar actief en heeft veel zaken
aangekaart en met succes afgerond.
Maar al enige tijd is de relatie tussen het bestuur van de KNNV
en de voorzitter en secretaris van de Gezamenlijke Natuurbe
schermingswerkgroep niet optimaal. Het schuurde regelma
tig, ook omdat wij als vereniging goede contacten willen on
derhouden met de gemeenten en andere natuurverenigingen

binnen ons gebied. En dat was niet altijd te rijmen met de in
steek van de werkgroep. Dat heeft er o.a. toe geleid dat Jaap
Schröder bij eerdere fricties een paar jaar geleden al zijn lid
maatschap van de KNNV heeft opgezegd. 
Deze zomer werd het bestuur van de KNNV plotseling een
forse financiële bijdrage gevraagd voor een beroepsprocedure
aangaande Dassen in Elspeet. De financiële risico’s zouden in
eerste instantie volledig voor de KNNV zijn. Binnen het be
stuur ontstond enige discussie of wij daar wel in wilden mee
gaan, m.n. ook vanwege de omvang van het financiële risico.
Voordat we daarover een definitief besluit konden nemen,
heeft Jaap Schröder een einde gemaakt aan de samenwerking
tussen de gezamenlijke NBW en de KNNV.  
De werkgroep gaat nu verder als Natuurbeschermingswerk
groep van de Vogelbeschermingswacht, en gaat samenwerken
met de Stichting Valouwe Natuur waar dat nodig is om de be
scherming van de natuur in brede zin vorm te geven.
Wij denken dat e.e.a. geen invloed zal hebben op de Natuurbe
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scherming in onze regio. Tenslotte zijn de leden van de werk
groep niet veranderd en er is voldoende basis voor procedures.
Wellicht dat wij in de toekomst bij een aantal procedures zou
den kunnen aanhaken. 
Daarvoor hopen we dan wel op initiatief van onze leden. Wel
licht zijn er goede ideeën om naast het samen ‘ontdekken’ en
‘beleven’ ook het samen ‘beschermen’ op een nieuwe manier
inhoud te geven binnen onze vereniging.

Vacatures
Nu is het weer tijd om vooruit te kijken. Dat geldt voor het be
stuur, maar ook voor de coördinatoren en alle andere actieve
leden die onze vereniging draaiende houden. Dat draaiende
houden vraagt wel wat energie, maar als we met z’n allen de
schouders eronder zetten, valt dat best mee. Vele handen
maken licht werk. Samen activiteiten organiseren en onderne
men levert ook weer positieve energie op, zowel voor anderen
als voor jezelf. Daarom bestaan we ook al 50 jaar, dankzij
steeds weer nieuwe mensen die gedurende enige tijd hun
schouders eronder hebben gezet.
Dat we een secretaris en een penningmeester zoeken, hebben
we al via de Nieuwsbrief laten weten, dus dat laten we hier
even voor wat het is.
Verder zijn we op zoek naar een cursuscoördinator. Kennis
overdracht is een van de pijlers van onze vereniging. We kun
nen putten uit de kennis van mensen uit onze eigen afdeling
die een cursus willen geven. En veel cursussen van andere
KNNV-afdelingen en natuurorganisaties zijn ook gewoon onli
ne beschikbaar, merkten wij afgelopen corona-jaar. Daar kun
nen we heel goed gebruik van maken. Als cursuscoördinator
zoek je actief naar geschikte cursussen en draag je zorg voor
de praktische uitvoering ervan i.s.m. de cursusleider. Je hoeft
zelf geen cursus te kunnen geven.
Ook binnen de werkgroepen zijn nog vacatures.
Zo is er behoefte aan een coördinator van de
Vlinderwerkgroep. Wie wil(len) helpen om deze werkgroep
draaiende te houden? De werkgroep is vooral in de zomer
maanden actief en gaat dan op mooie zonnige dagen op zoek
naar vlinders en insecten. Het zou fijn zijn als iemand dat wil
coördineren.
De Fotografiewerkgroep zoekt ook een nieuwe coördinator.
Gelukkig pakken 4 leden van de werkgroep deze taak nu voor
lopig gezamenlijk op. Op deze manier worden de lasten wat
verdeeld en kan de werkgroep gewoon doordraaien. Hulde
voor jullie creativiteit! 
Wellicht is een gezamenlijk/afwisselend coördinatorschap een
goede manier om ook andere tekorten in werkgroepen tijde
lijk of structureel op te lossen.
In deze tijd is communicatie via sociale media (facebook,
twitter ed.) heel belangrijk om (jongere?) mensen te bereiken,
Daarom zoeken we ook nog iemand die onze KNNV activitei
ten (excursies, bijeenkomsten, cursussen ed.) via de sociale
media structureel wil promoten. Heb jij daar feeling voor? Of
ken je iemand in je omgeving die dat zou willen doen? Laat
het ons weten.

Verslagen

Met verzamelde boomstammen is een lunchplek gecreëerd.

De paradijselijke omgeving van Barneveld
tekst en foto’s: Anne-Marie Fondse
Op 19 augustus 2021 maakten we met 10 deelnemers een
mooie wandeling over de landgoederen Klein Bylaer en Het Pa
radijs, twee naast elkaar gelegen gebieden met totaal verschil
lende biotopen. Een van de deelnemers kwam uit Barneveld,
beschouwde het gebied als zijn ‘achtertuin’ en wist er veel
over te vertellen, wat de excursie nog interessanter maakte.
We begonnen met de natte heide van Klein Bylaer (Erica) en
vonden nog een kleine plek met Klokjesgentiaan. Veel Kleine
zonnedauw en hier en daar een sliertje Moeraswolfsklauw.
Door sommige deelnemers werd zeer gedetailleerd gekeken en
zo ontsnapte zelfs een piepkleine watersalamander op een
bruin blad op de grond niet aan onze aandacht. Langs het
vlonderpad groeiden enkele jonge Koningsvarens. In een poel
hoorden we de Dodaars.
Na Klein Bylaer bezochten we Het Paradijs, wat ook cultuur
historisch zeer interessant is. Hier en daar een monumentale
boerderij en de Kleine Barneveldse Beek, die weer meandert.
We passeren eeuwenoude iepenstoven, die geen last hebben
gehad van de Iepziekte. Om te lunchen worden ‘banken’ gere
aliseerd door dode stammen bij elkaar te leggen en ook nog op
1½ m afstand. Interessant is ook de indrukwekkende vistrap,
waarbij vissen een stuw kunnen passeren via een bypass. Tij
dens de wandeling zien we o.a. Grote egelskop, Watermuur,

De Barneveldse Beek is vispasseerbaar gemaakt.

7



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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Watergentiaan en Borstelkrans. Prachtig zijn ook de donkere
Weidebeekjuffers. De eerste paddenstoelen verschijnen al,
zoals de Dooiergele mestzwam en waarschijnlijk de Biefstuk
zwam. Deze zat op een boom boven het water. Daardoor kon
den we hem niet helemaal van dichtbij bekijken. Op een brem
zaten veel gallen, veroorzaakt door de Brembolletjesmijt Aceria
genistae. Het was een fijne excursie, waarin vele aspecten van
natuur en cultuur aan bod kwamen.

De bremstruiken zitten vol gallen van de Brembolletjesmijt.

Zwanenbloemen

Vogelexcursie Reevediep
zaterdag 11 september
tekst: Hans Fondse, foto’s: Volkert Bakker
We vertrokken om kwart over negen vanuit Harderwijk en
reden via de polder richting Elburg om de vogelhut in het
Drontermeer (net boven Elburg) en de zogenaamde ‘Oliebol
len’ (eilandjes in het Drontermeer ) te bezoeken. Helaas was
door de monumentendag Elburg Vesting een onneembare ves
ting geworden. Doordat we ruim rondom Elburg moesten rij
den was de rit direct naar het Reevediep het snelst. Via de
nieuwe Nieuwendijkbrug (vanaf 2019) reden we over het Ree
vediep. Aan de Kamper kant zijn goede parkeerplaatsen ge
maakt. Allereerst liepen we een paar honderd meter terug
over de brug met goed zicht op het Reevediep. Dit is gemaakt
in het kader van ‘ruimte voor de rivier’ zodat bij bijzonder
hoog water de kade van Kampen niet overstroomt. Door het

Gele kwikstaart

openen van een sluis kan de watermassa richting Drontermeer
stromen. Dankzij het onder water zetten van landbouwarealen
is hier ook een fantastisch vogelgebied ontstaan. We liepen
over het fietspad vanaf de brug richting de spoorbrug met
zicht op onder water staande lanbouwgebieden. Direct was
duidelijk dat dit voor veel ruiende eenden een goed gebied is.
Ondanks het wat kleurloze verenpak herkenden we naast
groepjes Wilde eenden veel Krakeenden, Tafeleenden en Win
tertalingen. Steeds vlogen groepen Kieviten over. Op het pad
steeds een aantal Gele kwikstaarten en in de distels groepjes
Putters. In het water waren veel planten en nog enkele bloei
ende Zwanenbloemen te zien. Iets voor de spoorbrug een tien
tal Lepelaars in de zon te zien. Helaas hoorden of zagen we
geen Roerdomp die hier wel vaak wordt waargenomen. Omdat
een volledige rondgang wat te ver was, zijn we bij de spoor
brug teruggelopen.  Met de auto zijn we via de Kamper(zee)
dijk naar de Oliebollen gegaan. Hier was op dit moment niet
zo veel bijzonders te zien. Verder in de mooie vogelhut in het
Drontermeer geen rietvogels meer. Daarvoor hadden we vroe
ger in de tijd en het jaargetijde aanwezig moeten zijn.
Het was een bezoek aan een mooi en heel boeiend gebied!
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Voorzichtigheid is hier geboden.

Excursie Laarzenpad Naardermeer 6,5 km
tekst en foto’s: Hans Fondse
zaterdag 18 september
Met vijf personen vertrokken we om kwart over negen vanuit
Harderwijk naar de parkeerplaats bij de Karnemelksloot Naar
dermeer 7 bij Naarden. Het eerste gedeelte van het ‘Laarzen
pad’ gaat over smalle vlonderpaadjes door een drassig moeras
bos rond het Naardermeer. Hier moet voorzichtig gelopen
worden. Na ruim een kilometer komen we op een weids (ge
maaid) hooilandengebied met een groep rustige Gallowaystie
ren. We lopen langs veel sloten en plassen met riet en af en
toe kikkers die wegspringen van de zonnige oevers. Via een
zijpaadje gaan we naar de vogelkijkhut die vrij uitzicht geeft
over het Naardermeer. In de verte is de spoorlijn door dit ge
bied zichtbaar. Naast wat Wilde eenden en een overvliegende
Aalscholver waren hier op het moment niet veel vogels te
zien. Iets verder bezochten we het kijkscherm Hilversumse Bo
venmeent waar zich mooie plassen bevinden met diverse een
densoorten, een Grote zilverreiger en een rondvliegende To
renvalk. Wat verder namen we de provinciale weg, een rustige
weg waar in de weilanden Kieviten en Reigers te zien zijn.
Mede dankzij het bijzonder mooie septemberweer  een ge
slaagde tocht.

Het Naardermeer met in de verte de spoorlijn

Foto Hans Fondse

Jubileumexcursie Delta Schuitenbeek
zaterdag 20 november
Met negen deelnemers liepen we om 9.30 uur vanaf de par
keerplaats bij Postiljon  Nulde over de dijk richting stoomge
maal van Putten. Door de excursieleider Gert van Veldhuizen
werd aan het begin uitleg gegeven over de Schuitenbeek en de
in 2001 aangelegde delta. Bedoeling hiervan was om het ex
treem nitraat- en fosfaatrijke water op natuurlijke wijze te
laten zuiveren in de (riet)moerassen van de delta. Daarvoor
zijn duizenden rietstekken gepoot. Maar van die filtrerende
functie van de delta is niets terechtgekomen, vooral doordat
de in groten getale aanwezige ganzen de uitlopende rietstek
ken onmiddellijk opaten. Wel zorgt het nieuw aangelegde
dijkje ervoor dat het mineraalrijke water van de Schuitenbeek
niet meer in het Nuldernauw terechtkomt. De ondiepe delta is
een zeer vogelrijk gebied geworden. Door IVN Nijkerk, KNNV
Noordwest-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
is het bestand broedvogels in de periode 2002-2009 geïnventa
riseerd. In het eindrapport ‘Broedvogels van de Delta Schuiten
beek’ worden de daar voorkomende soorten (broed)vogels ge
noemd en de veranderingen in soorten en aantallen beschre
ven. 

Foto Hans Fondse
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Foto Hans Fondse

Bij de excursie zagen we in het deltagebied op afstand groepen
watervogels. Dichtbij grote aantallen Kieviten en enkele Goud
plevieren. Behalve verrekijkers hadden we ook drie telescopen
bij ons, waardoor ondanks het sombere en vochtige weer
Wilde eenden, Krakeenden, Bergeenden, Slobeenden, Pijlstaar
ten, Wintertalingen en een groepje Kleine zwanen te herken
nen waren. Op een slikveldje liepen vier Witgatjes en enkele
Bonte strandlopers. Wat verder namen we enkele Grote zaag
bekken waar en hoorden we het fluitende geluid van Smien
ten. Al met al een wat winters beeld van de delta.
Op de weilanden (aan de landkant) van de Putterpolder zijn al
tijd veel ganzen te zien. Alleen deze zaterdag waren jagers ac
tief en waren de geweerschoten af en toe hoorbaar. Alle gan
zen waren daardoor gevlogen en de polder was totaal zonder
vogels.  
Om half twaalf begon het licht te regenen en werd de excursie
gestopt
Gert van Veldhuizen, hartelijk bedankt voor de leiding van
deze geslaagde excursie.
Hans Fondse

In Memoriam Kees
Both
Op 8 september overleed de oprichter van de afdeling Kees
Both. Zo kon hij het 50-jarig jubileum niet meer meemaken.
Zijn vrouw Han en zoon Christiaan waren 16 oktober in de
Ontspanningszaal aanwezig en hebben ervan genoten om te
ervaren dat het werk, waarvoor Kees het initiatief nam, nog
steeds op een zo positieve manier wordt voortgezet. 
Kees zette zich als natuurpedagoog van harte in om de liefde
voor de  natuur niet alleen aan kinderen maar ook aan volwas
senen door te geven. Vele excursies heeft hij in zijn leven ge
leid. Het overdragen van kennis stond hierbij centraal.
Op het bedankkaartje dat ik van Han ontving, staat een tekstje
van Toon Hermans:
     Vonkjes
     Er zijn geen grote vuren 
     Die ons koude hart verwarmen
     Het zijn de kleine vonkjes
     Die het doen
Ik ben er van overtuigd dat Kees met zijn innemende persoon
lijkheid veel vonkjes heeft doen overspringen, waarbij het
vlammetje natuurliefde bij mensen zeker zal zijn aangewak
kerd.
We wensen Han en de kinderen veel troost toe vanuit de na
tuur en de vele goede herinneringen aan Kees.
Anne-Marie Fondse
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Excursies en avonden

Vogelexcursie Lepelaar- en Oostvaardersplassen
zaterdag 29 januari 2022
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
De Lepelaarplassen hebben wij met de afdeling nog niet zo
vaak bezocht. Het is een natuurgebied van ongeveer 500 hecta
re, gelegen aan het Markermeer bij Almere. Het wordt be
heerd door de stichting Het Flevolandschap en is in 2009 aan
gewezen als Natura-2000-gebied.
Het gebied is in de winter bijzonder sfeervol en biedt ruimte
aan vele soorten vogels. Naast roofvogels zoals de Ruigpootbui
zerd, de Zeearend en de Blauwe kiekendief kunnen we ook de
Klapekster, het Baardmannetje en diverse soorten ganzen en 
eenden in dit uitgestrekte gebied aantreffen.
De excursie zal tot ongeveer 16.00 uur duren, waarna we even
tueel nog even in het bezoekerscentrum De Trekvogel kunnen
kijken.
Zorg voor eten, drinken, waterdicht schoeisel en warme kle
ding.
Opgeven bij Hans Fondse voor donderdagavond 27 januari jm
fondse@gmail.com, 0341 557276, 06 20318064.

In het riet kun je schitterende Baardmannetjes spotten; foto Ronald
Vossebelt

Paddenstoelen herkennen van foto’s
dinsdagavond 15 februari 2022
Toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur in Het Pakhuis, Mole
naarsplein 24, Ermelo.
Iedereen die foto's heeft met paddenstoelen erop en graag wil
weten hoe die soort heet, kan komen. We gaan dan samen
met enkele paddenstoelenkenners de foto's bekijken en probe
ren, zonodig met behulp van boeken of via internet, de namen
te achterhalen. 
Foto's bij voorkeur op usb-stick, zodat ze getoond kunnen wor
den op groot scherm. Maar foto's op telefoon, tablet of op pa
pier 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. I.v.m. onze
kerheid over corona-maatregelen is aanmelding vooraf nodig
via de website van de KNNV Noordwest Veluwe of via dick.
dooyewaard@gmail.com tot uiterlijk 10 februari.

Een simpel klusje als de padden zelf de lijsten invullen, foto Hans
Fondse

Amfibieënoverzet 2022
tekst: Hans Fondse jmfondse@gmail.com en Lynn Knossen, coördinato
ren amfibieënactie
De jaarlijkse overzetactie op Leuvenum langs de Jhr. Dr. C.J.
Sandbergweg is vorig jaar door de Covidproblemen komen te
vervallen. Door de toen ingestelde avondklok is het aantal
slachtoffers door autoverkeer erg beperkt gebleven. We hopen
dat in 2022 de paddenactie weer gewoon kan doorgaan. De
overzet betreft (honderden) padden, (honderden) bruine kik
kers en (tientallen) salamanders. Op het plaatje een drietal op
21 februari 2020 gevangen padden.

Medewerkers gevraagd
We willen dit jaar de afzetting plaatsen op donderdag 17 fe
bruari 9.00 uur langs de Sandbergweg net voorbij restaurant
De Zwarte Boer.  Omdat er ook nu weer 350 m gaas, 70 paal
tjes en 30 opvangemmers geplaatst moeten worden, is de me
dewerking van een tiental mensen noodzakelijk. We hopen op
medewerkers die op de ochtend de afzetting kunnen plaatsen
en een aantal mensen die gedurende zes weken eenmaal per
week op een ochtend de amfibieën willen brengen naar de vij
ver bij Huize Leuvenum.  Wanneer u hiervoor voelt, graag
melden bij een coördinator. Ook wordt t.z.t. weer een oproep
gedaan bij de Werkgroep Landschapsbeheer.
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Lenteboden in de Natuurtuin Harderwijk
donderdag 24 februari 2022
Vertrek Ermelo 13.30 uur, 13.45 Harderwijk,  14.00 ingang Na
tuurtuin Harderwijk aan de Palmbosweg vlakbij de fietsbrug.
In 2021 bezocht ik vroeg in het voorjaar de natuurtuin in Har
derwijk. Wat een feestje was dat. Vele tientallen Sneeuwklok
jes stonden er te bloeien. Vanaf een hoger punt zagen we een
IJsvogel in het riet zitten. Toen we vlakbij nog even keken, ble
ken er meerdere in het riet aanwezig.
Misschien hebben we nu net zo veel geluk als toen. Vanuit de
natuurtuin lopen we nog een stukje langs de delta van de Wei
beek. Chris Herzog heeft aangegeven tijdens deze wandeling
iets over de natuurtuin te willen vertellen, misschien samen
met een vrijwilliger die veel van sneeuwklokjes weet. Dit
wordt op de website in februari nog toegelicht.
Als laatste kunnen we misschien nog even in het Crescentpark
kijken.
Informatie bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341
557276, 06 12049194. Houd voor het  doorgaan van deze ex
cursie het gastenboek in de gaten.

Sbeeuwklokjes in de natuurtuin; foto Chris Herzog

Zo mooi van kleur, IJsvogel in het riet; foto Aad van den Bos

Behoud groen erfgoed, wilde bomen en struiken in Neder
land bedreigd
vrijdag 18 maart 2022
Aanvang 20.00 uur, De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harder
wijk
Deze lezing zal verzorgd worden door Lodewijk van Kemena
de, die hiervoor onderstaande introductie schreef.

Voorjaar 2020 ben ik in de regio komen wonen. Als lid van de 
KNNV heb ik me natuurlijk aangemeld bij de afdeling Noord
west-Veluwe.
Mijn belangstelling voor de natuur is breed. Een speciale liefde 
gaat uit naar bomen en struiken. Dit komt ook terug in mijn 
werk. Al ruim 20 jaar werk ik bij Landschapsbeheer Flevoland, 
inmiddels als senior projectleider.
Behoud van inheemse vegetatie en natuurlijk herstel van vege
tatie is een belangrijk thema in mijn werk. Het behoud van 
wilde genen van inheemse (autochtone) bomen en struiken in 
heel Nederland heeft mijn warme belangstelling. Al in mijn 
studie bos- en natuurbeheer in Velp hield ik me bezig met het 
bestuderen van autochtone bomen en struiken én met invasie
ve exoten. 
Het verdwijnen van oerwouden in de tropen trekt terecht veel 
aandacht maar het verdwijnen van de laatste echt wilde 
bomen en struiken in Nederland gaat haast ongemerkt voor
bij. Het aandeel van de wilde bomen en struiken op het totaal 
van het bosareaal en landschapselementen is naar schatting 
lager dan 3%. De laatste resten wilde bomen en struiken blij
ken juist in cultuurhistorische groene elementen nog voor te 
komen. De noordelijke Veluwe heeft een voor Nederlandse be
grippen unieke concentratie aan oude boskernen. Het zijn de 
restanten van de malenbossen. Locaties die altijd bos zijn ge
weest hebben een bijzondere natuurwaarde.
Tijdens de lezing gaat het over het groene erfgoed van bomen 
en struiken. Waarom is de ene eik de andere niet? Wat be
paalt of een inheemse boom of struik wild genoemd mag wor
den? Waarom zijn wilde genenbronnen van belang? Wat is 
het effect van kweek en aanplant op de genetische variatie 
binnen een soort? Zijn onze wilde bomen en struiken opge
wassen tegen klimaatsverandering? Wat is een oude boskern 
en waarom zijn die waardevol?
Mocht u zich al in willen lezen dan zou u het rapport Behoud 
Groen Erfgoed kunnen downloaden op www.cultureelerfgoed. 
nl. Dit rapport is samen met Bert Maes geschreven voor de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Houd het gastenboek  en de website in de gaten. Wij volgen de 
coronaregels. Aanvullingen zullen t.z.t. hier aangegeven wor
den. Informatie bij jmfondse@gmail.com, 0341 557276, 06 
12049194.

Bosanemonen bij Staverden
zondag 20 maart 2022
Vertrek Ermelo 13.15 uur, grote parkeerplaats bij Staverden 
13.30 uur
De bossen in Limburg en de Achterhoek staan bekend om hun 
vele Bosanemonen. Maar ook bij kasteel Staverden kunnen we 
al  aardig witte tapijtjes aantreffen. Ook langs de beek is mis
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Wat fladdert daar?
Samen pluizen naar de naam van de vlinder of libelle 
dinsdag 29 maart 2022
Aanvang: 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, 3851
MZ Ermelo  (of via Zoom)
Wil je graag weten wat je hebt zien fladderen en op de foto
gezet hebt?
Kom samen zoeken naar de naam van de vlinders, rupsen en/
of andere insecten. Neem je foto’s mee, uitgeprint of op een
usb-stick. Het is aan te bevelen de datum en vindplaats van
het insect te noteren. Ook zonder foto’s ben je van harte wel
kom.
In Nederland komen zo’n 55 soorten dagvlinders en 1400
nachtvlinders voor. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de libel
len, bijen, wantsen, sprinkhanen en nog veel meer soorten in
secten. De insecten zijn zelfs de grootste groep dieren op
aarde.
Kortom, voer voor een gezellige avond met andere vlinderaars.
Graag aanmelden vóór 27 maart bij Volkert Bakker: voorzit
ter@noordwestveluwe.knnv.nl, 0341-424293 of Ati Vijge: aw
vijge@outlook.com, 0341-560901.

Tweekleurige smalboktor; foto Ati Vijge

schien al wat leuke voorjaarsflora te vinden, zoals Bosviooltjes.
Heeft u vanuit Harderwijk geen vervoer om naar Staverden te
komen, laat het mij dan even weten. Informatie bij Anne-Ma
rie Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276, 06 12049194
Houd voor het doorgaan van deze excursie ook het gastenboek
en de website in de gaten.

Bij Staverden vind je hele tapijten van Bosanemonen; foto Ati Vijge

Kromzitter; foto Ati Vijge

Pyjamaschildwants; foto Ati Vijge

14



foto Benno van den Hoek

Ruimte voor de IJsseldelta; foto Benno van den Hoek

Voorjaarsexcursie langs het Reevediep bij Kampen
zaterdag 23 april 2022
Vertrek Ermelo 7.00 uur, Harderwijk 7.15 uur. We verzame
len om 8.00 uur op de parkeerplaats Het Schootsveld in Elburg
(einde Zwolscheweg, tegenover de Jumbo). Vanaf hier volgen
we de dijk langs het Drontermeer, waar we onderweg al enke
le tussenstops maken. We verwachten rond 14.00 uur weer in
Elburg terug te zijn. 
Veel vogelaars in onze regio hebben de laatste paar jaar de
ontwikkeling van het gebied Reevediep, ten zuiden van Kam
pen, met veel belangstelling gevolgd. Het Reevediep is een
nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer.
Deze hoogwatergeul is aangelegd in het kader van het project
‘Ruimte voor de Rivier’ om hoogwater van de IJssel sneller af
te kunnen voeren via het Drontermeer richting IJsselmeer.
Grote rivieren krijgen door de aanleg van zulke nevengeulen
meer ruimte in tijden van hoogwater en bij laagwater biedt
het ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. Op 1 april 2019
zijn de bouwhekken weggehaald en is het Reevediep opgele
verd. Staatsbosbeheer, gemeente Kampen, waterschap Drents
Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn
nu gezamenlijk beheerder van het gebied. Het nieuwe natuur
gebied biedt vele stukjes nieuwe natuur, waaronder veel plas
dras- en rietzones en de ontwikkeling van ruim 40 hectare

nieuw rietmoeras, voor o.a. Roerdomp en Grote karekiet.
Naast de Roerdomp hebben ook soorten als Blauwborst, Zo
mertaling, Zwarte stern en zelfs de Steltkluut het gebied als
broedplaats ontdekt. In het voorjaar kun je er daarnaast ook
Lepelaar, Kemphaan, Watersnip, Grutto en andere waterge
bonden soorten vinden. Vanaf de dijk en diverse fietspaden
kun je het gebied op meerdere plaatsen prachtig overzien,
zoals we tijdens deze excursie, samen met de Vogelbescher
mingswacht Noord-Veluwe, gaan ontdekken.
Opgave is mogelijk, liefst voor donderdag 21 april, bij Benno
van den Hoek bennovdhoek@hotmail.com, 06 12192978 of
Hans Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276, 06
20318064.

Spindotters en wetlands in de Biesbosch
woensdag 27 april 2022
Vertrek Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Nationaal Park De Biesbosch hoort tot de grootste waardevolle
natuurgebieden van ons land. Een bijzondere plant in de Bies
bosch is de Spindotter  De spindotter is uniek in de wereld,
omdat hij enkel in getijdengrienden voorkomt. Een bekende
plaat, die voorheen alleen per boot toegankelijk was, is de
Deeneplaat. Nu is de plaat toegankelijk via een wandelbrug en
kunnen we een wandeling maken van 6 km, die ook langs een
gerestaureerde griendwerkerkeet komt. Rond deze tijd van het
jaar zijn er in de grienden vele rietvogels aanwezig. Op de te
rugweg zullen we hier en daar nog even stoppen om steltlo
pers en andere vogels in de nieuwe natuur van de Brabantse
Biesbosch (wetlands) te spotten. 
Om ongeveer 16.30 uur proberen we weer huiswaarts te gaan.
Zorg voor waterdicht schoeisel en eten en drinken. 
Opgeven voor maandag 25 april 2022  bij Hans en Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.

Zeldzame Spindotters in de Biesbosch; foto Hans Fondse
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest-Veluwe
Opgericht 10 mei 1971
Secr.: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl
Sperwerhof 14
3853BV Ermelo
KNNV-website: www.knnv.nl/noordwestveluwe

januari
    

zaterdag 8  Nieuwjaarswandeling

zaterdag 8  Landschapsbeheer

dinsdag 11  Bijeenkomst Landschapsbeheer

dinsdag 18  Coördinatorenoverleg

zaterdag 22  Landschapsbeheer

dinsdag 25  Fotografiewerkgroep

zaterdag 29  Fotografiewerkgroep

zaterdag 29  Vogelexcursie Lepelaars- en
Oostvaardersplassen

februari
    

zaterdag 12  Landschapsbeheer

dinsdag 15  Paddenstoelendeterminatie

donderdag 24  Excursie natuurtuin Harderwijk

maart
    

zaterdag 5  Landschapsbeheer

zaterdag 12  Ledenvergadering

vrijdag 18  Lezing over oude bossen

zondag 20  Excursie Bosanemonen Staverden
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zaterdag 26  Landschapsbeheer

zaterdag 26  Fotografiewerkgroep

dinsdag 29  Insectendeterminatie

april
    

zaterdag 23  Vogelexcursie Reevediep

woensdag 27  Excursie Spindotters Biesbosch
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