
Verslagen 2022 
 
Verslag van de eindejaars plantenjacht op Oldenaller. 
Tekst: Anne-Marie Fondse 
Foto’s: Hans en Anne-Marie Fondse 
 

 
Hoewel het behoorlijk regende bij het vertrekpunt gingen we toch met zijn achten op pad. 
Drie leden hadden zich afgemeld, omdat ze het weer te slecht vonden. Maar op de 
parkeerplaats bij Oldenaller was het droog. En dit bleef zo de rest van de wandeling. Op 
internet bij Nature Today  stond al te lezen,  dat door de kou van een dag of tien geleden er 
ternauwernood in het land nog bloeiende planten te vinden waren en dat was bij ons ook zo. 
Wel vonden we een mooie gele trilzwam en hadden zich veel wilde eenden verzameld op de 
vijver. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar Oldenaller is natuurlijk altijd landschappelijk en ook cultuurhistorisch interessant. We 
kwamen langs de monumentale moerascypressen. (Taxodium distichum) Deze groep van vijf 
bomen is omstreeks 1850 ( plusminus 30 jaar ) aangeplant. Het zijn bladverliezende 
naaldbomen. We staan nog even stil bij een monument voor Nico Nelis, een boswachter die 
precies een jaar geleden overleed. Bij landschapsbeheer hadden ze eerder nog wel eens met 
hem te maken. We dronken na afloop nog even koffie in de zorgboerderij. Het was gezellig 
om elkaar weer te ontmoeten. 



Wandelen met oog voor de natuur op woensdag 14 december 2022 
Tekst en foto’s: Wilma Heijblom 

 
 
We waren met een  fijne groep van 8 mensen (en een groep van 8  fijne mensen).  

 
Een prachtige wandeling van circa 9 km langs Groot Spriel en Klein Boeschoten. Martin en 
Emke lijken alle paadjes te kennen. 
Het was koud, vooral bij het begin, maar  zeer de moeite waard. Een mooie afwisselende 
wandeling, door bos, over heideveldjes, langs akkers en door Klein Boeschoten. 
 

  
Geweizwam Koraalzwam 

 
Onderweg veel moois gezien, o.a.  ijshaar, berijpte bladeren en paddenstoelen. 
Na een koffiestop bij hotel Mooi Veluwe door het bos weer terug naar de auto’s op de 
parkeerplaats aan de Arnhemse Karweg. 
 

 
  



Vogelexcursie Flevopolder 
Biezenburcht, Giezenhut, Kapteinshut, Strandgaperscherm. 
Tekst en foto’s: Hans Fondse   
 

 
 
Op 10 december om kwart over negen parkeerden wij bij het bijzondere bouwwerk 
Biezenburcht. De temperatuur onder nul en de ijzig koude wind maakten het verblijf op het 
uitzicht platform onaangenaam. Bovendien was het water op het Harderbroek totaal met een 
ijslaag bedekt. Alle vogels waren uit dit gebied vertrokken. 
 
We zetten de tocht voort naar de Giezenhut in het centrum van het Harderbroek waar 
uitzicht was op een plas die met een grote ijsvlakte was bedekt. Ook hier geen enkele vogel 
meer te zien. Hoewel we goed keken en luisterden naar Baardmannetjes hebben we hier 
alleen een enkele Kramsvogel waargenomen. Om wat van de kou bij te komen hebben we 
een tijdje verbleven in de ”strobalen” Giezenhut. 
 
Met hoop om wat vogels waar te nemen vervolgden we de excursie naar de Kapteinshut in 
de Kievitslanden. Hier gelukkig nog wat open water met veel Krakeenden, maar helaas 
zonder Krooneenden, een soort wintergast waar zelf een pad naar genoemd is (krooneenden 
pad). 
 
Tenslotte hadden we nog energie voor ons laatste doel, het Strandgaperscherm. Hier 
gelukkig wat open water in de plas met grote groep eenden. We zagen veel Krakeenden, 
Wintertalingen,  Nonnetjes (alleen vrouwtjes) en groepen Slobeenden. Ook hoorden we even 
het geluid van een Waterral. Met het geluid van deze vogel uit een smartphone activeerden 
wij twee van deze vogels die even opvlogen en hun “liedje” lieten horen.  
Om half een beëindigden we de vogelexcursie die door de mist en de lage temperatuur maar 

gedeeltelijk geslaagd was. 

  



Verslag van de vogelexcursie bij het Reevediep (omgeving Kampen) 
Tekst: Hans Fondse 
Foto’s: Hans Fondse en Dick Dooyewaard 
 

 
 
Op zaterdag 22 oktober parkeerden wij om tien uur op de parkeerplaats b ij de 
Nieuwendijkbrug over het Reevediep. Deze brede stroomgeul is in 2019 geopend om 
extreem hoge waterstand in de IJssel op te kunnen vangen en doorstroming van de IJssel 
naar het Randmeer mogelijk te maken. Daarmee kan overstroming van o.a. de kades van 
Kampen bij uitzonderlijk hoog water voorkomen worden. Door verbreding van het oude 
Reevediep is een groot natuurgebied ontstaan waar veel watervogels hun leefgebied hebben 
gevonden. 
 
We begonnen de voettocht met de Nieuwendijkbrug en goed zicht op droog gevallenen 
banken in het Reevediep. Grote aantallen Kieviten waren hier aan het rusten.  Daarna over 
het voetpad in oostelijke richting. Enorme aantallen Wintertalingen in volledige rust en nog 
in de rui waren aanwezig en een tiental Kemphanen. In een aantal dode bomen zagen we 
groepen Aalscholvers. Plotseling in de top van een van de bomen een andere vogel. Na goed 
kijken zagen we met behulp van de telescoop dat de roofvogel een Slechtvalk was. Met een 
foto werd dit bevestigd. 
 
Dankzij Dick werd ons gewezen op veel soorten paddenstoelen  die in de bermen 
voorkomen. Zo was overal de Geschubde inktzwam te zien. 
 
Wat verder konden we een tweetal Kleine zilverreigers rustig waarnemen. Deze reigersoort is 
veel minder algemeen dan de Grote zilverreiger die ook in het Reeve gebied overal zichtbaar 
is. Toen we een half uur later bij teruggaan weer langs de twee Kleine zilverreigers liepen 
viel ons op dat het paar onafscheidelijk is. Het gedrag van deze soort is zo opvallend dat 
daarvan zelfs een filmpje werd gemaakt. Het weer was helaas wat minder dan voorspeld, 
daarom werd de excursie wat ingekort. Verder een tocht die in alle jaargetijden veel 
interessante vogels, planten en paddenstoelen oplevert. 
 
 
  



Bezoek aan Landgoed Slichtenhorst en de Breede Beek in Nijkerk 
Tekst en foto’s: Volkert Bakker 
 

 
 
We hadden nog een cadeautje te goed van IVN Nijkerk. Bij ons 50 jarig bestaan kregen we 
van hen een voucher voor een excursie in het gebied van hun afdeling. Op 15 oktober 
hebben we die verzilverd. Bij de voorbereiding hadden we het aan Ellie Kroon, lid van het 
bestuur van IVN-Nijkerk en ook lid van onze afdeling, overgelaten om het mooiste gebied 
voor ons te selecteren. 
 
Dat bleek een uitstekend idee. Het werd een bezoek aan Landgoed Slichtenhorst en de 
Breede Beek in Nijkerk. 
 
We begonnen in de werkschuur bij de Wijngaard aan de Breede Beek. Daar werden we 
feestelijk ontvangen met koffie en gebak. Daarna werden we rondgeleid door Arjan van 
Slooten, die het gebied heel goed kent. 
 
Het Landgoed heeft een rijke historie en biedt diverse biotopen zoals bos, heide met poelen 
en ligt op de overgang van het kampenlandschap en het slagenlandschap.  
Slichtenhorst is een eeuwenoud landschap van droge en natte gebieden met een grote 
biodiversiteit aan flora en fauna. Oude boerenhoeves die nog volop in bedrijf zijn en de 
Breede Beek die in de middeleeuwen van levensbelang was voor Nijkerk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een feestje om over het Landgoed te wandelen en rond te kijken. Veel dank aan 
IVN-Nijkerk voor dit leuke en originele cadeautje. 
  



Vogelexcursie Delta Schuitenbeek 
Tekst en foto’s: Hans Fondse 
 
Op zondagmorgen 2 oktober was in het kader van de KNNV activiteit “Week van de 
Veldbiologie” een vogelexcursie over de Zeedijk van het Putter stoomgemaal tot Nulde 
georganiseerd. 
 
Het eerste wat ons opviel waren kleine watersalamanders die op het door de zon beschenen 
pad lagen op te warmen. Dat deze door de vele fietsers vaak werden doodgereden was 
duidelijk. Zie de foto van een doodgereden salamander in de hand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankzij het aangename weer werden we met zang begroet door een rietgors in het riet. 
Steeds hoorden we de zang van cetti’s zangers. Dit vogeltje komt tegenwoordig in Nederland 
steeds vaker voor. In het delta gebied was het aantal watervogels niet zo groot daarom werd 
met name gekeken naar de plassen in de polder. Tientallen wintertalingen en een 
zilverplevier in winterkleed. Ook was een zilverreiger in het deltagebied druk bezig met het 
inslikken van een grote paling. Mooi zichtbaar vloog een witgatje naar een van de eilandjes. 
 
Om half twaalf liepen we terug en hoorden het geluid van een ijsvogel. Even later zagen we 
deze mooi op een tak, fel beschenen door de zon. Tenslotte zagen we tafeleend met zes 
kleine jongen. Verbazend dat deze jongen in oktober nog voorkomen! 
 

 
 
 
 
 



De Leemputten 30 juli; een feest van blauwe Klokjesgentianen. 
Tekst: Anne-Marie Fondse 
Foto’s: Dick Dooyewaard 
 
Hoewel het allemaal heel droog was, bloeiden er meteen al aan het begin van de route 
tientallen Klokjesgentianen. Sommige al met eitjes van het Gentiaanblauwtje. Een enkel 
plantje had een gaatje onderin de bloem, wat betekent dat het rupsje de bloem al ingegaan 
was om zich te goed te doen aan de binnenste bloemdelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verrassing voor de groep bij de 
stippelvaren. 
 

We hadden een ‘volle zaal’ maar iedereen hield zich uitstekend aan de regels en er was een 
ontspannen sfeer. Annemarie Kooistra vertelde op een luchtige manier over alle planten en 
insecten die we tegen kwamen. En er werden honderden foto’s geschoten. Landschappelijk 
was het ook heel fraai. Blauwe klokjesgentianen met Parnassia, Witte snavelbies en Dophei, 
hoe schilderachtig wil je het hebben. Er vlogen hier en daar Gentiaanblauwtjes en natuurlijk 
een van de rode heidelibellen. Ook sprinkhanen werden vol aandacht bekeken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwerggras 

 
Natuurlijk groeien Klokjesgentianen niet alleen in de Leemputten. Zeldzamer is dan het 
Dwergvlas en de Stippelvaren. Veel afdrukken van hoeven van edelherten richting de plasjes.  
 
 



Verslag van de fietstocht op zaterdag 9 juli richting Uddel. 
Tekst en foto ’s: Anne-Marie Fondse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peterseliebraam 
 

Het was die dag heerlijk weer om te fietsen en met een gezellig groepje van 6 KNNV’ers 
fietsten we eerst richting het Houtdorper- en Speulderveld. De bermen hier zijn rijk met 
muizenoor, geelhartje en fraai bloeiend knoopkruid.  We staan even stil bij de 
peterseliebraam, die naast ingesneden blad ook ingesneden bloemetjes heeft.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse landgeit 

 
Op de vochtige stukken van het Speulderveld bekijken we de enkele biezen, zoals de witte- 
en bruine snavelbies en veenbies. De klokjesgentianen staan al in knop en de kleine 
zonnedauw bloeit. Op een pad de holletjes van druk vliegende pluimvoetbijtjes, de vrouwtjes 
met gele pluimvoetjes. 
 
Hiervandaan fietsen we naar het Uddelermeer, waar we aan het water lunchen en plantjes 
schildereprijs en waterbies bestuderen. 
 
Net voor Elspeet pauzeren we bij Bakker Piet. Deze bakker is inmiddels een begrip op de 
Veluwe en we wilden het nu zelf wel eens ervaren. Het terras ligt helaas aan een hele druk 
weg (wat je noemt niet echt ‘Piet’oresque), dus gingen we binnen zitten. De consumpties 
waren heerlijk. 
 
We hadden toen al 30 km gefietst en de route terug van 12 km kwam er nog bij. Daardoor 
werd het een stevige maar bovenal een leuke en afwisselende fietstocht. 



Inventarisatie Rode Zanden 
Tekst en foto’s: Dineke de Visser 
 
Vandaag, woensdag 6 juli, was de tweede keer van onze inventarisatie reeks. Op verzoek 
van Floron hebben we, KNNV afdeling Noord West Veluwe, een wit gebied ‘geadopteerd’. 
Een gebied waar weinig gegevens van bekend zijn en waar ze graag meer van willen weten. 
Vorige keer waren we in het Kootwijkerveld nu in het natuurgebied de Rode Zanden bij 
Uddel. Een mooi gebied met veel bos, enkele paden en enkele stukken langs een 
landbouwveld. 
 

 
 
Ons gebied liep door twee kilometerhokken. Sinds 2010 waren er van het ene hok 13 en van 
het andere 21 soorten bekend. Wij hebben in het ene 74 en in het andere 87 soorten 
gevonden. Een mooi resultaat. 
 
Naast veel grassen, russen, varens en één madeliefje zagen we ook de Salomonszegel. De 
gewone met de meer langwerpige blaadjes, maar ook één met meer ronde, stevige blaadjes. 
Was het de Welriekende of een hybride variant? We kwamen er niet uit.  
 

 
  



Verslag van de fietsexcursie naar Hierden en Hulshorst op zaterdag 25 juni 2022 
Tekst: Anne-Marie Fondse 
Foto: Riet Agterhuis 
 
Het was 25 juni een uitgelezen dag om te fietsen en het bleef gelukkig ondanks de 
dreigende luchten droog. Het aansluitpunt in Harderwijk bij de natuurtuin was goed gekozen 
en vandaar fietsten we via de boulevard, die ’s morgens nog rustig was, naar Hierden.  
 

 
 
Op het randmeer dreven een imposant aantal knobbelzwanen, een prachtig gezicht. Bij het 
strandeiland hadden we even aandacht voor  het opvallende kunstwerk, Het Hanzebaken, 
van Marte Roling.  Langs het industriegebied fietsten we verder naar Hierden, waar op een 
plas-dras landje een paar kleine plevieren en een aantal tureluurs zaten. Het landschap is 
hier verstild en zeer wijds. Hier zijn echt nog panorama’s. 
 
Op het bruggetje bij de Hierdense Beek, dat bij de uitzichttoren ligt, hielden we even een 
pauze. Het water kabbelde en de zwaluwen voerden hun jongen, die onder de brug zaten. 
Het was zo indrukwekkend mooi en stil, dat een van de deelnemers zei: “Hier gaat mijn z iel 
van zingen”. We keken even vanaf de uitzichttoren, waar niet veel te zien was en waarin de 
situering van de kijkgaten ook niet prettig is.   
 
Richting de camping bij Hoophuizen passeerden we een vennetje met pijptorkruid, 
waterlelies en watergentiaan. Hier vlogen heel veel kleine witte vlindertjes. Een vrolijk 
gezicht. Via camping Bad Hoophuizen en de Killebeekweg met bermen vol witte margrieten 
naar Hulshorst en via de Leuvenumse Beek terug naar Ermelo en Harderwijk. Op het 
jacobskruiskruid in het bos zaten de geelzwart gestreepte rupsen van de St Jacobsvlinder en 
ik zag zelfs al een St. Jacobsvlinder vliegen. We hadden een mooie en gezellige fietstocht.  



Verslag van de excursie naar Noordwest Overijssel op zaterdag 18 juni 2022 
Tekst: Anne-Marie Fondse 
Foto’s: Pieter Langhorst 
 
Het was een warme en zonnige week geweest en de natuur in de Wieden en Weerribben 
was op zijn allermooist. Hans en ik waren al een week in Vollenhove en daarom ontmoetten 
wij de deelnemers aan de excursie op het parkeerterrein bij het Veenweidepad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rietorchis (macro opname) 

 
Terwijl wij daar wachtten, maakten we een praatje met een voorbijgangster met een hond. 
Tot onze verbazing zei ze, dat ze dat langs dit pad nog nooit orchideeën had gezien. Dat 
bracht mij even uit balans, want die had ik juist beloofd te zien. Waar je een keuze had 
tussen twee paden, gingen wij rechtdoor en dat was goed gekozen, want er stonden 
overweldigend veel rietorchissen. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Purperreiger in vlucht 
 
Ook insecten waren volop aanwezig en libellen zijn altijd fascinerend om naar te kijken. Een 
leuke soort is de witsnuitlibel die typisch is voor dat gebied. Ook platbuiken vlogen er veel.  
 
Na deze wandeling hielden we pauze op een mooi terras net buiten het centrum van 
Giethoorn. Het parkeren was hier nog wel even een dingetje. We hadden het heel gezellig 
met elkaar. 
 
Het laatste doel was Vogelhut De Auken. Ook hier waren we op precies de perfecte tijd in 
het seizoen. De purperreigers vlogen af en aan om de jongen, die al redelijk groot op nesten 
zaten, te voeren. 
 
Al met al een buitengewoon geslaagde dag. 
  



Verslag van de fietsexcursie Delta Schuitenbeek en Horsterwold op 28 mei 2022 
Tekst en foto: Hans en Anne-Marie Fondse 
 
 
Gelukkig viel het weer deze 
dag wat mee, hoewel het 
wel stevig waaide. Ondanks 
de wind leverde deze 
fietstocht toch enkele 
bijzondere waarnemingen 
op. 
 
Vanaf Mercure langs de 
Putterzeedijk stonden enkele 
mooie vuurrode klaprozen te 
bloeien: de Grote klaproos. 
 
De Delta Schuitenbeek staat 
altijd garant voor leuke 
vogelsoorten en dat was ook 
nu weer het geval. In de weilanden met een vrij hoge waterstand waren volop Grutto’s, 
Kieviten met jongen en Tureluurs. Er zwommen in de plasjes Bergeenden met veel jongen. 
Bij een eiland met hogere bomen en een bosschage aan de overkant van de weg hoorden 
we een paar Wielewalen tegen elkaar op roepen. Veel rietvogels, zoals Kleine karekiet, Snor, 
Bosrietzanger, Blauwborst en Rietgors. De bij de voorbereiding aangetroffen Rosse 
stekelstaart zagen we nu helaas niet. 
 
Vanaf Mercure langs de Putterzeedijk stonden enkele mooie vuurrode klaprozen te bloeien: 
de Grote klaproos. De Delta Schuitenbeek staat altijd garant voor leuke vogelsoorten en  dat 
was ook nu weer het geval. In de weilanden met een vrij hoge waterstand waren volop 
Grutto’s, Kieviten met jongen en Tureluurs. Er zwommen in de plasjes Bergeenden met veel 
jongen. Bij een eiland met hogere bomen en een bosschage aan de overkant van de weg 
hoorden we een paar Wielewalen tegen elkaar op roepen. Veel rietvogels, zoals Kleine 
karekiet, Snor, Bosrietzanger, Blauwborst en Rietgors. De bij de voorbereiding aangetroffen 
Rosse stekelstaart zagen we nu helaas niet. 
 
De grootste verrassing kwam toen we richting het Stoomgemaal een groepje vogelaars met 
fotocamera’s  aantroffen. Hier moest wel iets bijzonders te zien zijn. “ Wat zien jullie?  We 
hopen het Woudaapje te zien. Een paar uur geleden vloog hij even een stukje uit het riet”. 
Sommigen stonden al uren en zelfs dagen te wachten. Maar het Woudaapje zat wel steeds 
te roepen. Net een hondje ‘Woef, woef, woef”. Heel bijzonder om voor het eerst in mijn 
leven een Woudaapje te horen. 
 
We fietsten door en dronken op de camping in Brasserie De Jutter, net aan de andere kant 
in de polder, even koffie. Nu volop Nachtegalen en Zwartkoppen. Helaas troffen we in het 
Horsterwold de Zomertortel, die tijdens de voorbereiding gezien en gehoord werd, niet meer 
aan. 
 
Terug met  het veer naar Ermelo en waren we rond drie uur weer thuis. De stranden staan 
erg onder recreatie druk, veel huisjes, campings en vrolijk uitgelaten honden. Dus de 
wandeling langs de kust hebben we maar even overgeslagen. 
 



Planten inventarisatie Kootwijkerveld op dinsdag 17 mei 
Tekst en foto’s: Dineke de Visser 
 
 
Om 9 uur vertrokken we met 7 personen naar het Kootwijkerzand. Op dat moment was het 
nog wat fris maar de temperatuur werd snel beter en later was het lekker warm. 
 
Al direct vonden we allerlei verschillende planten. Verschillende jonge boompjes, en ook veel 
kruidachtigen. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij sommige was er nog even discussie, zoals bij de ereprijs. Was het veldereprijs of 
tijmereprijs? Ook het invullen was niet zo simpel. Waar staat de bijvoet? Niet bij de i maar bij 
de y. En dan wordt het toch zoeken. 
 
En toen zag Annemarie ineens de zandpaardenbloem. Een mooie wat fragielere 
paardenbloem met een erg ver ingesneden blad. En even later stonden er vijf plantjes 
kruipbrem. Volgens de streeplijst moeten de aantallen ingevuld worden. Even later weer drie 
planten, en nog een keer en toen ineens heel veel. Bijna niet te tellen dus toch maar een 
schatting gemaakt. 
 
Ook waren er diverse kleine beestjes, zoals springwespen. En een hagedis lag ook heerlijk 
rustig in het zonnetje en trok zich niets van ons aan. 
 
In het zonnetje, op een bankje bij een vennetje hebben we koffie gedronken en een 
boterham gegeten. En rond half één zijn we weer teruggegaan. 
 
In totaal hebben we ongeveer 80 soorten genoteerd. Al met al een prachtige ochtend.  
  



Verslag van de excursie door de natuurtuin Harderwijk 
Tekst en foto’s: Anne-Marie Fondse 
 
Op 12 mei werden we door Chris Herzog en Rien van de Bovenkamp gastvrij ontvangen voor 
een rondleiding door De Natuurtuin in Harderwijk. Er was een flink aantal stoelen neergezet 
om daar een inleidend praatje te beginnen. Helaas waren we maar met vijf deelnemers, die 
overigens wel zeer geïnteresseerd waren. 
 
In 1986 startte Chris het initiatief om in Harderwijk langs het Zeepad een natuurtuin te 
ontwikkelen. Dit plan werd goed ontvangen en zo kon een ontwerp hiervoor ook uitgevoerd 
worden. Rien van de Bovenkamp sloot aan om hierbij Chris fysiek te ondersteunen met 
graaf- en spitwerk, samen met 10 tot 12 vrijwilligers. 
 

     
Toen en nog steeds is de natuurtuin het werk van vrijwilligers, die er met groot 
enthousiasme in werken.  Zo ontstond er een mooie natuurtuin, met helaas na verloop van 
tijd, door het groeien van de bomen steeds meer schaduw. Hierdoor was voornamelijk 
schaduwbeplanting nog geschikt. 
 
In 2014 werd over de A28  een fietsbrug aangelegd en kon de tuin uitgebreid worden tot 
aan de fietsbrug, waarbij de bouwers van de fietsbrug ook wat ondersteuning boden bij de 
aanleg van de gradiënten. Dit stuk is zeer zonnig, waarin ook een schrale zonnige helling. Nu 
kunnen nog  meer bijzondere planten hier gedijen zoals Knolsteenbreek, Karthuizeranjer en 
Wondklaver. De tuin is een lust voor het oog en zeer rijk aan insecten. Zelfs de 
Koninginnepage vliegt hier af en toe. 
 
Nog steeds worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld. Zoals een ‘Blote Voeten Pad’. In een 
tracé worden diverse natuurlijke materialen toegepast om met je blote voeten te voelen. Te 
denken valt aan zand, grind, schelpen, eikels, dennenappels etc. Aan het eind van het tracé 
is een pomp om de voeten te wassen. Het is bekend dat kinderen zo’n b lote voeten pad erg 
leuk vinden en de hoop is dat ze dan ook meteen ontdekken hoe mooi de tuin verder is. Een 
speels educatief effect wordt door dit nog verder te realiseren pad bereikt.  
 
 
Chris en Rien zijn enthousiaste vertellers en wij hebben dan ook van deze middag met 
prachtig weer genoten. De lievelingsplek van Chris is een weitje met over een vijver een 
brug. Hier hebben we van deze bevlogen natuurliefhebber een foto gemaakt.  
 
 
 



Verslag van de fietsexcursie door Horst en Telgt. 
Tekst: Anne-Marie Fondse 
 
Maandagavond 9 mei maakten we onder leiding van Lex Groenewold een fietsexcursie op 
zoek naar Steenuilen. 
 

 
Foto: Glenn Vermeersch (Natuurpunt.BE) 
 
We vertrokken om 20.30 uur met 6 deelnemers vanaf de VVV-Ermelo. Als eerste over de 
Arnhemse Karweg richting de Groevenbeekse Heide. Daar hielden we een korte stop omdat 
daar op het dak van een van de huizen kort te voren nog een Steenuil was gezien. Hij 
scheen de buurtbewoners daar uit de slaap te houden .We hadden helaas geen geluk. 
Daarna over de spoorlijn richting Telgt. Wat opviel dat daar veel daken vernieuwd waren en 
er op de weilanden weinig of geen vee liep. Jonge steenuilen moeten het van insecten 
hebben. Voorheen werden daar veel Steenuilen gespot maar ook hier hadden we geen 
geluk. Nu richting de Bulderweg. Hier hadden we meer geluk. We hoorden en zagen daar de 
Steenuil op een dak van een boerderij. Lex demonstreerde zijn uiterst kostbare warmtekijker 
die een sprookjesachtig beeld liet zien. Als laatste nog even vleermuizen spotten bij de vijver 
tegenover de Westerkerk. De batdetector liet ons watervleermuizen en roze vleermuizen 
horen. Ook dit was heel mooi te zien met de warmtekijker. 
 
Bij de Horsterweg hoorden we nog een bosuil roepen. Een mooi besluit van een uiterst 
geslaagde excursie. Omdat het al vrij snel donker werd zijn er geen foto’s van deze excursie 
gemaakt. 
 
  



Verslag van de excursie naar De Biesbosch 
Tekst en foto’s: Anne-Marie Fondse 
 
Met acht deelnemers vertrokken we op 27 april naar Werkendam voor een wandeling door 
polder De Hooge Hof en het voormalig eiland de Deeneplaat. De Deeneplaat is tegenwoordig 
via een brug te bereiken en daar konden we uitgebreid genieten van de vele Spindotters, het 
doel van de excursie. 
 

 
 
De route op de Deeneplaat was, ondanks een goede beschrijving, in het veld toch niet zo 
makkelijk. Een eerste pauze hielden we bij De Zwarte Keet, een gerestaureerd griendwerkers 
huisje. Daarna twijfelden we even over de route. Gelukkig konden we dit herstellen, 
waardoor we toch nog het allermooiste stuk gelopen hebben met heel veel Spindotters en 
beversporen. De Nachtegaal liet zich luid en duidelijk horen. Echt voorjaar. De Meidoorns 
bloeiden en geurden heerlijk. De vlinders fladderden zoals Kleine vos, Dagpauwoog en niet 
te vergeten veel Oranjetips. Jammer dat het maar een keer per jaar mei is. 
 

 
 
We besluiten de excursie op het terras van het Biesboschmuseum, waar we koffie met 
abrikozenvlaai konden kopen, het was tenslotte koningsdag. Ook een goede kaart, die over 
de route veel duidelijk maakte, heb ik hier gekocht. We gaan deze excursie zeker nog eens 
herhalen, want het is werkelijk een feest om hier te zijn. 
 
  



Amfibieën overzet actie 2022 
Tekst en foto: Hans Fondse 
 
Tijdens het plaatsen van de palen voor de afzetting februari 2020 hebben we al gesp roken 
over een besmettelijke ziekte in China die zelfs al in Italië was waargenomen. Van de 
enorme gevolgen die Corona zeker twee jaar zou gaan hebben daarvan wisten we toen nog 
niets. Een van de gevolgen was het afblazen van de overzet actie in 2021. Door het rijverbod 
voor auto’s tijdens de avondklok na negen uur was het aantal doodgereden amfibieën heel 
beperkt. Dit jaar waren we van plan de afzetting te plaatsen op donderdag 17 februari 2022. 
Helaas waren nu verschillende voorjaarsstormen (Dudley en Eustace)  aan de orde die het 
vastmaken van het gaas onmogelijk maakten. Bij het vastnieten van het gaas op dinsdag 22 
februari spraken we weer over een ander groot probleem in de wereld: de oorlog in 
Oekraïne. De padden lieten zich toch niet weerhouden om op trek te gaan. Op woensdag 23 
februari troffen Cees en ik al vijf padden in verschillende emmers aan, waarbij een duplex.   
 

 
 
Zie de foto van het tweetal in de handen van Cees. Voordat een lange koude periode inviel 
zijn er nog een paar padden in de emmers aangetroffen. Daarna veertien dagen door de 
koude nachten (steeds enkele graden onder nul!) geen amfibie in de emmers. Jammer voor 
de trouwe medewerkers die steeds voor niets gingen controleren. Op zondag 13 maart met 
zachter en vochtiger weer plotseling 30 padden en  maandag 14 maart zelfs 53 padden en 
een bruine kikker en een salamander. De dagen daarna tot 16 maart steeds tien amfibieën, 
in hoofdzaak padden. Omdat de actie loopt tot 1 april lijkt het dus weer een goed amfibieën 
oogstjaar te worden. Het uiteindelijke resultaat verschijnt in een volgend Linnaeusklokje. 
 
  



 
Verslag vogelexcursie Oostvaardersplassen – Lepelaarsplassen 
Tekst en foto’s: Hans Fondse 
 
Met acht personen vertrokken we op zaterdag 29 januari om 9.00 uur richting Lelystad. 
Omdat het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen pas om 10.00 uur open is reden 
we eerst naar de Grote Praambult met zicht op een groot deel van het gebied. In eerste 
instantie zagen we ver weg alleen grote groepen Edelherten, Heckrunderen en 
Konikspaarden. Die grote grazers zijn beslist nog niet allemaal verdwenen! Met behulp van 
telescopen namen we ook twee zeearenden waar en dichtbij een vos die langsliep.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat later reden we naar de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Wat we bij de 
parkeerplaats zagen was de doodsstrijd van een door vogelgriep getroffen Brandgans. Met 
ongecontroleerde schokkende bewegingen verdween de vogel tussen de struiken. Gelukkig 
het enige geval van een zieke of dode vogel tijdens de excursie. Op het centrum werd ons 
medegedeeld dat de vogelhut De Schollevaar niet te bezoeken was. Ook werd gezegd dat op 
de zogenaamde Appelvinkroute in het Hollandse Hout een bijzonder en zeer zeldzaam 
vogeltje was. Het betrof de voor mij totaal onbekende Humes Bladkoning. Toen we bij de 
Buizerdweg iemand zagen met een grote telescopische camera gingen we op dat punt kijken 
en luisteren. We hoorden al snel een merkwaardig geluid dat met behulp van smartphone dit 
bijzondere bladkoninkje bleek te zijn. De fotograaf had ook eerder een duidelijk plaatje 
hiervan geschoten dat hij ons gaarne wilde laten zien. Op deze Appelvinkroute vlogen ook 
grote aantallen Kramsvogels en een enkele Appelvink hoog in de bomen. In de grote hut de 
Zilverreiger langs de Oostvaardersdijk werd om half een geluncht. Op de plas waren 
groepjes Nonnetjes te zien. 
 

Hierna reden we naar het bezoekerscentrum De 
Trekvogel. We maakten allereerst de wandeling 
naar de vogelhut De Lepelaar waar door de harde 
wind helaas niet zo veel vogels te zien waren. Wat 
Wilde eenden en Kuifeenden dobberden wat in de 
luwte van wat eilandjes rond. Met wat gunstiger 
weer is hier doorgaans veel meer te zien. Tot slot 
bezochten we nog het grote bezoekerscentrum dat 
voor het eerst sinds lange tijd weer geopend was. 
Ondanks de harde wind bood deze vogelexcursie 
een goed beeld van het grote vogelgebied tussen 
Lelystad en Almere. 


