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Van de bestuurstafel

Op het moment van schrijven (24 november) leven we door co
rona nog steeds in onzekere tijden. We moeten voorlopig leven
met regels die zomaar weer kunnen veranderen. Dat geldt ook
voor onze KNNV-activiteiten. Ik ben blij dat we nu weer klein
schalige activiteiten en excursies kunnen organiseren. We
hebben de intentie om de kansen die er zijn zoveel mogelijk te
benutten. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld om het risico
van besmetting zo klein mogelijk te maken. Dat passen we steeds
aan op basis van de meest recente RIVM-richtlijnen. Zie hiervoor
steeds onze KNNV-website (nieuws) en de reminder.
Voor mij is dit alweer het tweede jaar als bestuurslid. Ik was al
langer betrokken bij de KNNV als lid van de werkgroep Land
schapsbeheer. Het is altijd weer een feest voor mij om met een
groepje vrijwilligers op een zaterdagmorgen (en sinds mijn
prepensioen ook op de maandagmiddag) hard te werken om onze
mooie maar o zo kwetsbare natuur in stand te houden. Ook de
onderlinge gezelligheid en de lichaamsbeweging doen mij goed.
Vanuit de doelstelling uit het klimaatakkoord wordt door de RES
(Regionale-Energie-Strategie) onze mening gevraagd over de
komst van windmolens en zonneweides in onze regio. De RES
heeft voor de Noordwest-Veluwe verschillende scenario’s uitge
werkt voor het opwekken van zonne- en windenergie om deze
doelstelling te kunnen halen. Dat betekent dat er wordt onder
zocht waar en hoeveel windmolens en zonneweides er in onze
regio zouden kunnen komen. Ook de regionale natuurorganisa
ties (waaronder de KNNV-afdeling Noordwest-Veluwe) denken
hierin mee. Door onze natuurkennis kunnen we bescherming
vragen voor kwetsbare leefgebieden van bijv. das en weidevogels.
Ook kunnen we natuureisen opstellen voor de locatie, de speci
ficatie en de exploitatie van zonneparken en windmolens. Het
blijft een dilemma voor ons als bestuur. Het liefst hebben we
natuurlijk helemaal geen windmolens en zonneparken in onze
‘achtertuin’. Maar zoals energieopwekking uit hout, steenkool,
olie en gas grote offers hebben gevraagd van mens en natuur zal
ook duurzame energieopwekking uit zon en wind offers vragen.
Toch ben ik persoonlijk optimistisch dat de energietransitie gaat
lukken. We zien nu al dat innovatie in duurzame technieken op
alle gebieden grote sprongen vooruit maakt en dat zal vermoe
delijk steeds sneller gaan door toekomstige schaalvergroting.
Door de coronacrisis hebben we ook gezien dat, als de urgentie
maar hoog genoeg is, we uiteindelijk ook ons gedrag kunnen
aanpassen. En daar zit nu net de grootste winst: duurzaam leven!
In september hadden wij met een paar coördinatoren een on-li
ne brainstormvergadering met het landelijk KNNV-bestuur (Bart
Heijne) over de toekomst van onze afdeling. Net als bij andere
afdelingen zijn er zorgen over de terugloop van (actieve) leden.
Ook het behoud van (regionale) natuurkennis en de versterking

van de groep coördinatoren, excursieleiders en sprekers voor
lezingen/cursussen vraagt onze aandacht. Alleen dan kunnen
we interessante activiteiten blijven aanbieden! Bart gaf goede
tips om o.a. meer gebruik te maken van de landelijke KNNV-
kennisbank zoals de sprekerslijst voor lezingen en het cursus
overzicht van alle andere afdelingen. Dat gaan we als bestuur
oppakken. Heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten.
Over de toekomst gesproken: Op 29 mei 2021 vieren wij ons
50-jarig jubileum! Hoe we dat gaan doen, is nu nog onzeker,
maar er zijn al uitgebreide plannen in de maak. U hoort hier de
komende tijd zeker meer over.
Mede namens het bestuur wens ik u allen een GELUKKIG EN
GEZOND 2021!
Gerhard Weigand

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.
 
Let op: deze opstapplaatsen zijn tijdelijk buiten gebruik. Er
wordt niet gecarpoold zolang de covid-19-maatregelen
dat in de weg staan. De actuele stand van zaken is te vin
den op onze website.

Voorplaat
Deze foto is op 6 mei 2012 door Ati Vijge gemaakt bij Staverden. We zullen dus nog een paar dagen moeten wachten voor het
er weer ongeveer zo uitziet. Wel kunnen we op 27 maart 2021 gaan kijken hoe dit landschap er dan bij ligt. Ook bij de lezing van
29 april zullen we hier meer over kunnen horen. Zie verderop in dit blad.
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BESTUUR     Netnr: 0341
Voorzitter Volkert Bakker voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl 424293

Secretaris Janny van Oossanen secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl 0653386630

     postadres   Duifstraat 27, 3853TE Ermelo  

Penningmeester Herbert de Ruiter penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl 0627246872

Bestuurslid Ati Vijge awvijge@kpnmail.nl 560901

Bestuurslid Gerhard Weigand gerhard@weigand.nl 553229

WEBSITE   www.knnv.nl/noordwestveluwe  

Webmaster vacant, tijdelijk Ati Vijge en
Volkert Bakker

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

      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 Marcel van den Berg marcelwilma@live.nl 419141

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

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

Cursuscoördinator Dorine Buitenweg cursus@noordwestveluwe.knnv.nl 0619075882

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.

Bestuur, website, redactie

Werkgroepen
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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 € 30,25 , huisgenootleden € 15,75, jeugdleden € 19,50
IBAN: NL37 TRIO 0338 9474 42 t.n.v. KNNV afd. Noordwest-Veluwe
Onze KNNV-afdeling is een ANBI. Een donatie aan onze KNNV is dan ook in principe - binnen bepaalde regels - fiscaal
aftrekbaar.
Een opzegging van het lidmaatschap dient tenminste twee maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk of
per e-mail door het bestuur te zijn ontvangen.

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

Verslagen

Oldenallerpad (Klompenpad)
zaterdag 1 augustus 2020
We vertrokken te voet met vijf deelnemers om 10.00 uur vanaf
de boerderij ‘De Zoete Inval’, Broekermolenweg 5 te Putten.
Omdat we snel de insecten (vlinders e.d.) van de heide van Hei
hoef wilden zien, gingen we allereerst die kant op. Bruin zand
oogje, Klein geaderd witje en Atalanta waren in de zon heel goed
te zien. Op dit mooie heidegebied heeft de KNNV-werkgroep
Landschapsbeheer vaak onderhoudswerk verricht. Schapen zijn
op de heide op verschillende gebieden nog altijd actief. Voor de
koffiepauze stopten we bij de fraaie voormalige schaapskooi
waar een schaap (met klompen!) ons welkom heette. Verder
lopend viel ons op dat veel beekjes (o.a. Veldbeek) en slootjes
vrijwel droog waren. Op landgoed Oldenaller zijn houtsingels en
hakhoutwallen veel te zien. Graanakkers en veldjes met Boek
weit werden vaak opgesierd met felblauwe Korenbloemen.  Kort
voor het oversteken van de Nijkerkerstraat werd lunchpauze
gehouden. Daarna richting Kasteel Oldenaller. We hebben daar
goed gekeken naar de (nesten van) Blauwe reigers. Hiervan
hebben we helaas niets aangetroffen. Het klompenpad gaat mooi
rond het kasteel met zicht op het landhuis en het park en tuin
met het stelsel van lanen en grachten. Tenslotte over de Oldenal
ler Allee en de Withagersteeg naar de parkeerplaats bij de Zoete
Inval, waar we om drie uur moe en verhit aankwamen.
Hans Fondse

Excursie Houtdorper- en Speulderveld
zaterdag 29 augustus
Met negen belangstellenden parkeerden we om 9.30 uur op de
parkeerplaats aan de Garderenseweg en liepen door het hek het
afgerasterde deel van het heidegebied op. Hier volgden we de
gele paaltjesroute evenwijdig aan de Garderenseweg. Op de foto
is duidelijk te zien dat de voetpaadjes over de hei erg smal zijn
en het lastig was om de onderlinge afstand te bewaren. Ook is
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mooi te zien dat de zon schijnt over de bloeiende struikheide.
Wat verder zijn in wat vochtiger gebieden de blauw bloeiende
Klokjesgentianen in flinke aantallen te zien. Ook zijn op enkele
gentianen heel klein de witte eitjes van het Gentiaanblauwtje
zichtbaar. De rups van dit vlindertje heeft een ingewikkelde
samenleving met knoopmieren en daardoor is dit soort blauwtje
zeldzaam en erg kwetsbaar. Dankzij Ati werd ons aan de onder
kant van wilgenblaadjes een zeer onopvallende rups gewezen:
de Pauwoogpijlstaart, een mooie nachtvlinder. Af en toe hoorden
en zagen we wat vogels: een Raaf, een Roodborsttapuit, enkele
Fitissen en overvliegende Boerenzwaluwen. Wat verder lopend

genoot ieder van de mooie kleuren van de heide in de felle
zonneschijn. Dichtbij Speuld zagen we enkele grafheuvels die in
dit gebied voorkomen. In een van die heuvels is bij onderzoek
in 1952 een lijksilhouet  aangetroffen. Dit silhouet is van een
bewoner (man of vrouw) die hier drie- of vierduizend jaar geleden
begraven is. Deze persoon heeft men “Jantje van Speulde” ge
noemd. Het silhouet is met lijm vastgelegd en wordt in het
museum (Pakhuis Ermelo) bewaard.
Via een iets ingekorte gele-paaltjes-route liepen we midden over
de heide terug naar de parkeerplaats waar we, net voor de regen,
om twaalf uur weer aankwamen.
Hans Fondse

Vogelexcursie Delta Schuitenbeek
zondag 13 september 2020
Met zes deelnemers liepen we om 9.00 uur  vanaf de parkeer
plaats eind Arlersteeg over de dijk richting Nulde. Het eerste wat
ons opviel waren geen vogels maar overstekende piepkleine
padjes en platgereden kleine watersalamanders op het fietspad
op de dijk. Wij kennen deze kleine amfibieën wel bij de overzet
actie, maar dan in april of mei. Sommigen van ons maakten het
grapje over de "tweede leg" van padden en salamanders. Allemaal
best wel vreemd. De vogeltrek viel ons wat tegen. Andere jaren
zagen we om deze tijd vaak Watersnippen en Goudplevieren,
nu  alleen Kieviten. Ook een paar Kleine plevieren en een duide
lijke Groenpootruiter. Op het water grote aantallen eenden:
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"gewone" Wilde eenden, Krakeenden, Kuifeenden en Tafeleen
den. Mannetje Wilde eend is zonbeschenen wel een van de
mooiste eenden van Nederland. We hopen volgende vogelexcur
sies meer van de rijke vogeltrek waar te nemen. We stopten de
wandeling om half twaalf.
Hans Fondse

Verslag Vogelexcursie kust Veluwemeer
zaterdagmorgen 21 november 2020
Omdat we de coronaregels bij de excursie wilden volgen, beperk
ten we het gezelschap tot maar vier deelnemers en maakten we
de autorit met vier auto’s.
De weersomstandigheden waren helaas wat anders dan voor
speld, harde wind en af en toe lichte regen, voor watervogels
omstandigheden om zich te verschuilen in riet en struiken.
Behalve aantallen Kleine zwanen en Knobbelzwanen op het
Veluwemeer hebben we niet veel watervogels gezien. 
We kwamen om 9.00 uur aan op de parkeerplaats aan het eind
van de Oostermeenweg bij Hierden en keken vanaf het uitkijk
torentje van Natuurmonumenten over het Randmeer. Kleine
zwanen en Wilde eenden waren te zien. Door de koude en harde
wind waren op de weilanden niet veel vogels zichtbaar. We
vervolgden de tocht richting Hulshorst en jachthaven De Oude
Pol om bij het kijkscherm van de Polsmaten over de eilandjes te
kijken. Behalve zwanen waren er niet zo veel  vogels te zien. De
bodem van de vogelpost was overal doorgraven door woelmuizen

(?), zie foto. Bij de terugrit hebben we even gekeken bij het
strandje van Hoophuizen. Bij Harderwijk zijn we via de Kleine
Mheenweg naar het haventje Van den Berg gereden om te kijken
over het wintervogelrustgebied. Door de harde wind waren niet
veel vogels aanwezig op het golfbreekdammetje en in het rust
gebied. Samenvattend: door de wind een minder resultaat wat
vogels betreft dan vorige jaren.
Hans Fondse

Een natuurrubriek waarin iemand iets opmerkelijks te melden
heeft

Rups als boormachine
In Nederland komen drie soorten nachtvlinders voor die behoren
tot de houtboorders. Een ervan is de wilgenhoutrups Cossus
cossus. De vrouwtjesvlinder legt via haar legboor een aantal
zwartwit gestreepte eitjes in een schorsspleet, gat of bladschede
van een in verval verkerende boom of tak, bij voorkeur vlakbij
de voet. Naast wilg kan dat ook berk, els of eik zijn. Door het
eten van de molm ontstaan gangen. In het tweede levensjaar
beginnen deze vraatgangen elkaar te kruisen. Het gevolg kan
zijn dat de boom knakt. Het rupsenstadium kan drie tot vijf jaar
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duren. Soms zijn aan de buitenkant de sporen door houtpoeder
en uitkruipopeningen (dezelfde boom kan jarenlang als waard
plant dienen) zichtbaar. Aan de opvallend zwarte kop van de tot
10 centimeter lange rups bevinden zich krachtige kaken als
instrumenten van een boormachine. Soms verpopt de rups in de
boom. Deze joekel zoekt via een stobbetje een geschikt plaatsje
in de grond om daar een cocon te maken om in te overwinteren.
Dit exemplaar trof ik op 23 oktober j.l. zoekend aan op het
landgoed Gerven. Het was nadat ik mijn fototoestel goed en wel
had opgeborgen al verdwenen.
Harm Werners

Werkgroepen

Vogelparadijs
Een vogelparadijs tussen de A28 en het Nuldernauw, zoals
aangekondigd in de Stentor van 15 september 2020? 
Wordt de strook land tussen Horst en Nulde door de ‘Gastvrije
Randmeren’ een eldorado voor onder meer riet- en watervogels?
Als het aan de plannen van Leisurelands en de Gemeenten Putten
en Ermelo ligt zeker wel. Het is de bedoeling een uitbreiding van
het gebied met loofbos, rietmoeras en een speciaal onderwater
bos te realiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van water van
enkele beekjes, waterloopjes als Volenbeek, Schoonderbeek en
De Kronkel. Deze zullen water leveren voor een soort mini-del
tagebied, niet zo groot als het wat verder gelegen Delta-Schui
tenbeekgebied dat door onze clubs (KNNV, IVN Nijkerk, Vogel
beschermingswacht N.-Veluwe) in de jaren 2002-2009 grondig
op broedvogels is geïnventariseerd, maar wel een verrijking van
het Nuldernauw voor vogels en vissen.  Het wel of niet doorgaan
van deze plannen is afhankelijk van het bestemmingsplan van
Strand Horst. Indien het doorgaat, wordt hiermee begonnen in
de loop van 2021. Wij zullen als liefhebbers graag gebruik maken
van een bijbehorende vogelkijkhut om over het Randmeer(moe
ras) vogels waar te kunnen nemen. Allemaal heel dicht bij
Harderwijk, Ermelo en Putten.
Hans Fondse
KNNV-coördinator vogelactiviteiten

Grote vos op Prunus

Vlinderwerkgroep
Alle buitenactiviteiten afgelast. Desondanks kunnen we uit onze
regio enkele positieve ontwikkelingen op dagvlindergebied
melden.
  Net als in 2019 werd er in ons werkgebied in het voorjaar een
Grote vos Nymphalis polychloros waargenomen, deze keer aan de
noordoostkant van het dorp Ermelo. En zelfs een tweede want
Marjolein Pijl vertelde, dat zij er ook eentje in haar tuin heeft
gezien.
  Op een korenakker langs het Pelserpad in Ermelo vlogen deze
zomer tientallen Kleine parelmoervlinders Issoria lathonia.
Daarnaast werden zowel in Ermelo (onder andere in de vlakbij
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Kleine parelmoervlinder op Munt

Hooibeestje

Argusvlinder

het klompenpad gelegen natuurtuin ‘De Zandkamp’) als in
Putten op verschillende plekken individuen gezien.
  Op twee heideterreinen van Natuurmomenten (Deuverden en
Hoef) werden Hooibeestjes Coenonympha pamphilus gespot. In
beide gebieden worden al ruim dertig jaar dagvlinders geïnven
tariseerd, maar hooibeestjes kwamen er tot nu toe niet voor. Een
mooie nieuwe soort voor deze natuurterreinen. De soort heeft
een goed jaar en vertoont zwerfgedrag. Hierdoor kunnen nieuwe
geschikte leefgebieden worden gevonden. Er zijn twee of drie
generaties per jaar. Rupsen van de zomergeneratie kunnen nog
hetzelfde jaar verpoppen en uitvliegen, maar sommige exempla
ren groeien langzamer en overwinteren om in het volgende
kalenderjaar de cyclus te voltooien.
  In de Atlas van de Nederlandse dagvlinders (ir. M.H. Tax, 1989)
wordt aangegeven dat de Argusvlinder Lasiommata megera een
uiterst algemene standvlinder is die in principe overal in Neder
land kan worden aangetroffen. Hoe anders is de situatie dertig

jaar later. Deze destijds algemeen voorkomende dagvlinder heeft
een vrije val doorgemaakt. Met 99% achteruitgang sinds 1992 is
dit de soort die landelijk gezien het sterkst is gekelderd en is
weggevaagd van de zogenaamde hogere zandgronden. Waar
schijnlijk moet de oorzaak worden gezocht in de toenemende
verruiging van de vegetatie, waardoor het microklimaat voor de
warmteminnende rupsen in ongunstige zin is veranderd. Het is
daarom verheugend dat dit jaar op en langs het Kerkepad tussen
Oldebroek en Oosterwolde meerdere exemplaren zijn waarge
nomen. Sommige rupsen van deze soort maken een vertraagde
groei door, waardoor de generaties elkaar overlappen; een vorm
van risicospreiding. De rupsen van de zomergeneratie overwin
teren als half volgroeide larven en verpoppen in april. Door de
warmere winters kan niet worden uitgesloten dat ze ook in het
popstadium de winter kunnen doorkomen; in elk geval is het te
hopen dat de populatie zich op deze locatie weet te handhaven,
zodat we hier kunnen blijven genieten van deze ‘veelogige’
vlinder onder de zandoogjes.
Betty Dekker en Harm Werners

31 teljaren
Op initiatief van Leen Karssen startten wij in 1990 met het tellen
van dagvlinders op een route in het Harderwijkerbos. In de
Nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet Vlinders 2020-09 is on
derstaande bericht opgenomen. Uiteraard zijn we er best een
beetje trots op dat we tot de laatste categorie in de tabel behoren.
Eindconclusie: ook onze jaren gaan tellen!
Betty Dekker en Harm Werners
 
Hoe lang worden routes al geteld?
De grafiek laat zien hoeveel routes hoe lang al geteld zijn in 2020.
Alle nieuwe routes, die dus dit jaar gestart zijn, zijn natuurlijk
nog maar één jaar geteld. Maar routes die uiteindelijk tien jaar
geteld worden, lijken nog lang door te lopen. Sommige van deze
routes zijn regelmatig van teller gewisseld maar er zijn ook een
paar routes die al 31 jaar (vanaf de start in 1990) door dezelfde
teller gelopen zijn. Hulde aan deze volhouders.
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Boomblauwtjes

Kleine vuurvlinders

Dagvlindertellingen 2020 bij de Galgenberg
In 1990 werd begonnen met het inventariseren van dagvlinders
op en rond de voormalige stortplaats van vuilnis in het Harder
wijkerbos aan de rand van het Beekhuizerzand. Deze telroute
kreeg de naam van de nabijgelegen Galgenberg. Om niet in een
rijstebrijberg van cijfers te verzanden, volstaan we met het
vermelden van enkele feiten van het afgelopen seizoen. Er is
vanaf april tot en met september elke week individueel geteld
aan de hand van een door Betty opgesteld schema.
De telling kent als eindresultaat het getal 584. Aardig gemiddel
de tussen het laagste aantal van 190 in 2008 en het hoogste van
1007 in 1995. Met de 18 waargenomen soorten scoort dit jaar
eveneens gemiddeld. Opvallende afwezigen: Kleine vos (ont
breekt sedert 2017), Bruine vuurvlinder (voordien alleen gemist
in 1992), Landkaartje (ontbrak nooit eerder), Distelvlinder (on
regelmatig aanwezig), Groentje (duikt af en toe op), Heivlinder
(voor het vijfde achtereenvolgende jaar afwezig), Keizersmantel
(zeldzame gast) en Oranje luzernevlinder (slechts twee keer ge
zien).
Tegenover de niet aangetroffen soorten, werden daarentegen
van het Boomblauwtje niet eerder 24 vlinders genoteerd, deed
ook het nog maar twee keer eerder waargenomen Bruin blauw
tje het dit jaar goed (6), evenals het 17 keer getelde Hooibeestje.
Het Klein koolwitje kwam 49 keer voorbij en ook dit aantal be

tekende een jaarrecord. De 113 Kleine vuurvlinders die we tel
den, staan op gelijke hoogte met het topjaar 2013 voor deze soort.
Na een afwezigheid van vijf jaar zagen we ook weer eens een
Zwartsprietdikkopje.
Zoals steeds blijkt ook nu weer dat elk jaar uniek is en juist dat
houdt deze bezigheid interessant.
Betty Dekker en Harm Werners

Zoals gebruikelijk brengen we u in deze bijdrage weer op de
hoogte van natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omge
ving uit de afgelopen periode.
 
 
Veluwerandmeren
Broedvogelvoorzieningen Waterfront
In het met de gemeente Harderwijk op 21 december 2011 geslo
ten convenant inzake het Waterfront Harderwijk is behalve
onder andere een in 2014 gerealiseerd vogelrustgebied in het
Wolderwijd en in het Veluwemeer een broedgelegenheid bij
woningbouw overeengekomen van 100 voorzieningen ten be
hoeve van gier- c.q. huiszwaluw. 
Over de voortgang hiervan vindt van tijd tot tijd overleg plaats.
Tijdens het eind september 2020 gehouden overleg zijn onder
andere afspraken gemaakt over het verplaatsen van een aantal
aangebrachte nestpannen voor gierzwaluwen en daarnaast een
inventarisatie van de omvang van het aantal tot nu geplaatste
voorzieningen. Daarnaast is afgesproken dat het aantal nog te
realiseren voorzieningen zoveel mogelijk zal worden ingevuld
met ingemetselde neststenen en tegen de gevel te plaatsen
nestkasten in plaats van nestdakpannen. Recent is namelijk
gebleken dat gierzwaluwen neststenen toch aantrekkelijker
vinden dan nestdakpannen.
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Windmolens industrieterrein Lorentz Harderwijk
Op 27 oktober 2020 is een beroepschrift bij de Raad van State
ingediend tegen het op 1 oktober 2020 door de gemeenteraad
van Harderwijk vastgestelde raadsbesluit tot plaatsing van drie
windmolens in de kustzone van het industrieterrein Lorentz.
Deze stap is genomen nadat inmiddels 7 jaar vruchteloos aan
dacht is gevraagd voor in deze zone van belang zijnde  vogelbe
schermingsaspecten en de natuurbeschermingsbelangen ten
aanzien van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.
Op 27 december 2013 al hebben wij de gemeenteraad schriftelijk
gevraagd om bij het, op verzoek van de provincie Gelderland,
destijds in te stellen onderzoek naar potentiële windmolenloca
ties in de gemeente Harderwijk de kustzone van het industrie
terrein Lorentz te ontzien.
Daaropvolgend dienden wij op 19 juni 2016 een reactie in op de
opgestelde ‘Quickscan en de Natuurtoets met betrekking tot de
plaatsing van windmolens in de gemeente Harderwijk’. Met
nadruk werd toen gewezen op ‘De nationale windmolenrisico
kaart voor vogels’ van Vogelbescherming Nederland/Sovon en
op het belang van de kustzone van de Veluwerandmeren voor
de vogeltrek. Op zich bestond er vanuit landschapsbelangen geen
enkel bezwaar tegen realisering van windmolens op een indu
strieterrein, maar dan buiten de kustzone. De reactie werd ge
volgd door inspraak in oktober 2016 in de Commissie Ruimte
van de gemeenteraad met kort daarop gevolgd door een uitvoe
rige schriftelijke aanvulling aan de gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders.
Op 1 juli 2017 werd vervolgens een zienswijze ingediend op de
‘Notitie Reikwijdte & Detailniveau Windenergie Lorentz Harder
wijk’, gevolgd door een zienswijze op 25 februari 2020 op het in
het geding zijnde ‘Bestemmingsplan Lorentz Partiële Herziening
Windmolens’.
Zoals al vermeld, werd dit bestemmingsplan op 1 oktober 2020,
gecoördineerd met de provinciale vergunning en ontheffing op
grond van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsvergun
ning, door de gemeenteraad vastgesteld. Het is onnavolgbaar
waarom geen gehoor is gegeven aan onze bij herhaling ingedien
de bezwaren met een herhaalde aandachtvestiging op onder
andere eerdergenoemde windmolenrisicokaart en op de natuur
beschermingsbelangen van het Natura-2000-gebied Velu
werandmeren. Daarnaast is het verbazingwekkend dat bij de
realisering van de windmolens wel in een pro-actieve stilstand
voorziening voor vleermuizen wordt voorzien, maar dat deze
voor vogels ontbreekt.
De kern van ons bij de Raad van State ingediende beroepschrift
is dat voorbij is gegaan aan eerdergenoemde windmolenrisico
kaart die de Veluwerandmeren uitsluit als potentieel plaatsings
gebied voor windturbines in verband met het risico van vogel
aanvaringen met vogelslachtoffers tot gevolg. Voor wat betreft
de omvang van het aantal vogelslachtoffers is het Ornis-1%-cri
terium, ook wel mortaliteitscijfer genoemd, van belang. Volgens
dit criterium dient  het verwachte aantal dode vogels van een
bepaalde soort door aanvaringen met windturbines afgezet te
worden tegen de natuurlijke sterfte van de populatie van de
betreffende soort. Als het aantal aanvaringsslachtoffers daaron

der blijft, wordt het negatieve effect verwaarloosbaar geacht. Als
voorbeeld mag het volgende dienen. Het onderzoek van een 21
maart 2018 bij de Oostvaardersplassen dood gevonden Zeearend
wees uit dat de vogel zeer vermoedelijk als gevolg van een klap
van een windmolenwiek is gedood.
Aandacht is in het beroepschrift  ook gevraagd voor het ontbre
ken van deze 1%-toets op, behalve een aantal doelsoorten van
het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, de in de omgeving
voorkomende soorten Zeearend, Visarend, Bruine Kiekendief en
Wespendief die hetzij broedend, hetzij als trekvogel in het gebied
voorkomen. Op die wijze had namelijk naar onze mening op
objectievere gronden besloten kunnen worden tot het al dan niet
installeren van de door ons tijdens de procedure voorgestelde
stilstandvoorziening voor ook vogels. Tenslotte is in het beroep
schrift ter discussie gesteld dat dit criterium afkomstig is uit de
jachtwereld voor de bepaling van jachtwildomvang. Men kan
zich dan ook afvragen of dit criterium geschikt is als meetin
strument voor vogelsterfte door windmolens.
De eindconclusie is dat het vaststellingsbesluit van 1 oktober
2020 van de gemeenteraad van Harderwijk betreffende het be
stemmingsplan windmolens Lorentz, met inbegrip van de pro
vinciale vergunning en ontheffing, onvoldoende gemotiveerd is
vanuit het perspectief van de Wet natuurbescherming. De Raad
van State is daarom verzocht om het gecoördineerde besluit te
vernietigen.
 
 
Bestemmingsplan Strand Horst
Zoals vermeld in het vorige Linnaeusklokje, lag het in de bedoe
ling om eind mei op initiatief van de Coöperatie Gastvrije
Randmeren met de daarbij betrokkenen een vervolgbijeenkomst
betreffende de ontwikkeling van het natuurcompensatieplan
Groene Kruispunt te houden. Deze bijeenkomst vond echter
geen doorgang.
De werkgroep werd vervolgens afzonderlijk uitgenodigd voor
een gesprek dat op 7 september 2020 plaatsvond, waarbij de
gemeente Ermelo, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en Leisu
relands waren betrokken. Onderwerpen van gesprek waren de
bij ons levende vragen en onduidelijkheden die tot de indiening
van het beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State
hebben geleid. Het gaat hier onder andere om vragen over de
wijze van uitvoering van het plan, wanneer het plan wordt ge
realiseerd en door wie, wie daarna voor het onderhoud van de
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natuurcompensatie verantwoordelijk is en wie de kosten daar
van draagt. Tijdens het overleg is afgesproken dat onder andere
de wijze van uitvoering van het plan en een antwoord op de
gestelde vragen schriftelijk zullen worden vastgelegd. Wanneer
hiermee door ons akkoord kan worden gegaan, kunnen gemaak
te afspraken vervolgens met het afsluiten van een convenant
worden geborgd. Hangende dit proces en tevens in afwachting
van het aangepaste bestemmingsplan Strand Horst wordt het
ingestelde beroep bij de Raad van State gehandhaafd.
 
 
Ontwikkeling strandje Hoge Bijssel
In augustus 2020 namen we kennis van de perspublicatie
‘Surfoever Hoge Bijssel in Hulshorst krijgt een proefstrandje’.
Het gaat hier om het kustgebiedje dat nabij het vogelkijkscherm
Polsmaten ligt en waar tevens regelmatig kitesurfovertredingen
plaatsvinden. Het gaat hier ook om meldingen van de aanwezig
heid van kitesurfers in de winterperiode die een aanzienlijke
verstorende werking op grote groepen overwinterende watervo
gels hebben.
Gezien de uitnodigende werking die de benaming ‘surfoever’
ook op kitesurfers heeft, is de gemeente Nunspeet verzocht de
toevoeging ‘surf’ in het vervolg bij de benaming achterwege te
laten. Daarnaast is gevraagd bij de ontwikkeling aandacht te
schenken aan bebording waarop kenbaar wordt gemaakt dat het
verboden is ter plaatse te kitesurfen, waarbij het tevens aanbe
veling verdient hierop een verwijzing op te nemen naar de twee
kitesurfzones op de Veluwerandmeren.
Hoewel het strandje inmiddels op 7 september 2020 op feeste
lijke wijze door de gemeente in gebruik is genomen, hebben wij
van de gemeente Nunspeet nog geen reactie op ons verzoek
ontvangen. De gemeente is hieraan op 4 november 2020, ruim
twee maanden na het ingediende verzoek, herinnerd.
 
 
Veluwe
Bestemmingsplan Bouw- en Infrapark Harderwijk
Als vervolg op de op 17 mei 2017 ingediende zienswijze vooront
werpbestemmingsplan Bouw- en Infrapark werd op 2 maart
2019 een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zelf inge
diend. Het ging in onze zienswijze voornamelijk om de daarin
gecreëerde mogelijkheid tot het houden van vijf grote evene
menten met maximaal 6.900 bezoekers. In het voorontwerp ging
het zelfs om 10.000 bezoekers. In beide ingediende zienswijzen
vroegen wij onder andere aandacht voor de omvang van de
stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Velu
we als gevolg van deze evenementen, met daarnaast aandacht
voor nadelige effecten van licht- en geluidbelasting. De wijze van
berekening van de stikstofdepositie was in het bijzonder onder
werp van gesprek op 13 september 2017 naar aanleiding van de
zienswijze op het voorontwerp.
Het bestemmingsplan is op 10 september 2020 met het schrap
pen van de grote evenementen gewijzigd vastgesteld door de
Harderwijker gemeenteraad. Ook de uitspraak van de Raad van
State van 29 mei 2019 met betrekking tot het Programma Aan
pak Stikstof leidde er mede toe dat de voorgenomen evenemen

ten door de gemeente werden heroverwogen.
Onze bij Gedeputeerde Staten van Gelderland op 2 maart 2019
ingediende zienswijze inzake het ontwerpbesluit Wet natuur
bescherming om eerdergenoemde evenementen mogelijk te
maken, is met het vervallen van de evenementen eveneens af
gedaan.
 
 
Boskap gemeentebos Harderwijk
In het vorige Linnaeusklokje is melding gemaakt van geconsta
teerde voorbereidende werkzaamheden voor boskap in het deel
van het gemeentebos van Harderwijk tussen Hotel Van der Valk
en de Watertorenweg. Op de door ons aan de gemeente Harder
wijk gerichte brief is geantwoord dat het beheer en onderhoud
zijn vastgesteld in het visie- en beheerplan voor het gebied. De
oprechte intentie hiervan is om geen afbreuk te plegen aan het
leefgebied van de Zwarte Specht, maar juist door middel van
beheer en onderhoud een bijdrage te leveren aan de verschillen
de doelsoorten in het beheergebied. Aangegeven is eveneens dat
het vrijwaren van de doelsoorten Grove Den en Beuk bespreek
baar is.
In aansluiting hierop  is de gemeente een factsheet (overzicht
van alle van belang zijnde informatie) herstelprogramma 
Zwarte Specht toegezonden dat onlangs door de Provincie Gel
derland is uitgebracht, zodat het door ons aangeboden voorlich
tende veldbezoek niet langer nodig is.
 
 
Zienswijze Ontwerp-Bestemmingsplan Bedrijventerrein ‘De Heetkamp’ te
Elspeet
Op 21 oktober 2020 is een zienswijze ingediend bij de gemeente
Nunspeet ten aanzien van het Ontwerpbestemmingsplan Bedrij
venterrein Elspeet. Het voornemen is dit bedrijventerrein te
vestigen in het gebied ‘De Heetkamp’. Dit gebied is echter ook
een leefgebied voor de Dassen van de daaraan grenzende dassen
burcht. In het plan is geconstateerd dat het leefgebied, dat
hierdoor verloren gaat, niet gecompenseerd zal worden en dat
er ook geen gespecificeerde mitigatie (matigen c.q. verzachten
van gevolgen) is aangegeven.
De gemeente is gevraagd waarom de effecten van de gevolgen
van realisering van het bedrijventerrein kennelijk alleen zijn
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getoetst aan eventuele effecten voor het Natura-2000-gebied
Veluwe, maar niet aan de bescherming van soorten zoals die
eveneens verlangd wordt ingevolge de Wet natuurbescherming.
Overigens is de voorgenomen vestiging van een bedrijfsterrein
op de onderhavige locatie merkwaardig. Onder verantwoorde
lijkheid van de gemeente Nunspeet werd in 2016 de notitie met
als titel  ‘Dassennotitie en Ruimtelijke ingrepen’ gepubliceerd.
Daarin werd mede  aan de hand van onderzoek door de gemeen
te zelf  geconcludeerd dat er in de gemeente Nunspeet (waaron
der Elspeet), kwalitatief gezien, geen netto verlies van dassen
leefgebied mag plaatsvinden. In de zienswijze is gevraagd of de
conclusie van dit rapport door de gemeente nog wordt onder
schreven. In 2016 dreigde er namelijk ook al vestiging van een
bedrijfsterrein.
Bij de zienswijze is een uitvoerig onderzoeksrapport van Jaap
Schröder gevoegd met onder andere onderzoeksgegevens,
waaronder waargenomen dassen en sporen (graafwerk, prenten,
haren en ontlasting of dassen in levende lijve met behulp van

cameravallen) in de periode 2016-2020 ten aanzien van de be
treffende burcht.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer

Excursies en
avonden
Nieuwjaarswandeling
zaterdag 2 januari 2021
Vertrek: 9.15 uur

Op deze dag doorkruisen we verschillende landschapstypen,
zoals: bossen, heidevelden en woestijnen. De lengte van de
wandeling bedraagt 14 km. Kan eventueel ingekort worden door
deelnemers die dit te veel vinden. Houd er rekening mee dat er
geen horeca of toiletten op de route aanwezig zijn.
In verband met covid-19 wordt je gevraagd met eigen vervoer te
komen.
Opgeven na de kerstdagen bij Ton van Peursem avanpeur
sem@hetnet.nl of 0341 423002.
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Fotowerkgroep Natuurpark Lelystad
zaterdag 9 januari 2021
We starten om 10.00 uur op de parkeerplaats van het natuur
park.

Wandeling ‘Langs ondergrondse geheimen’
zaterdag 16 januari 2021
Vertrek 13.30 uur parkeerplaats bij Boshuis Drie, Sprielderweg
205, Ermelo
Door de Stichting Natuur- & Milieuplatform Ermelo is een
wandeling uitgezet langs ondergrondse geheime plaatsen in de
omgeving van Drie. In 1943 en 1944 waren hier twee onderdui
kersholen, die het initiatief waren van twee Harderwijkse jon
gens. Zij zaten op school bij Jannes Born wiens vader voor
Staatsbosbeheer werkte in de bossen bij Drie. Hij realiseerde een
veilige plek voor onderduikers in het bos. Deze plek wordt nu
gemarkeerd door palen. Ook bij een ander kleiner hol is een
herdenkingsmonument geplaatst. Bij dit hol is Jannes Born he
laas neergeschoten en omgekomen. Deze plekken zijn het toneel
geweest van vele heftige momenten en zijn nu herdenkingsmo
numenten opdat WIJ HET NIET VERGETEN.
De wandeling gaat langs deze en andere natuur- en cultuurhis
torische monumenten en is ongeveer 7 km lang. Vanaf Boshuis
Drie lopen we met een boog, via de schaapskooi op de Ermelosche
Heide, weer terug. Hierbij passeren we o.a. grafheuvels, oude
wildwallen en een waskolk waarin schapen gewassen werden
voorafgaand aan het knippen. 
Opgeven voor donderdagavond 14 januari bij Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.

Fotowerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 26 januari 2021
20-22 uur in zalencentrum de Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk
We nemen onze apparatuur mee en Ronald Vossebelt behandelt
fotografievragen en -onderwerpen.

Wintergasten
zaterdag 6 februari 2021
Halve-dagexcursie Harderbroek, Kievitslanden en (mogelijk)
Biezenburcht
Verzamelen 9.00 uur parkeerplaats Harderbroek (Flevopolder,
parallelweg naast N302)
We lopen de wandeling door Harderbroek en bezoeken de Gie
senhut, vervolgens rijden we naar de Kievitslanden en lopen de
wandeling naar de Kapteinshut. Op de plas zijn regelmatig
groepen Krooneenden te zien, deze wandeling heet dan ook de
Krooneendenroute. Als de tijd het toelaat, rijden we richting
Zeewolde en bezoeken de Biezenburcht aan de Knardijk. Hier
kan gekeken worden over het Wolderwijd en het Harderbroek.
We stoppen om half één. Deze excursie gaat door bij redelijk
goed weer.
Opgeven uiterlijk donderdag 4 februari bij Hans Fondse jmfond
se@gmail.com of 0341 557276.

Fotowerkgroep Oldenaller
zaterdag 13 februari 2021
Start bij de parkeerplaats Oldenaller om 9.45 uur.

Fotowerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 23 februari 2021
20-22 uur in zalencentrum de Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk
Het onderwerp is nog niet bekend maar wellicht bekijken dvd
van Zoom met Margo?

De natuurtuin in april 2017 ...

... en op 8 juli 2018

Presentatie over de Natuurtuin Ermelo door Gert Schuurman
en Dick Dooyewaard
donderdag 25 februari 2021
Aanvang 20.00 uur in De Witte heide, Kerklaan 5a, Ermelo
De Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP Ermelo)
heeft  in het najaar 2017 het initiatief genomen om in het kader
van een burgerparticipatieproject een natuurtuin op te zetten.
Na oriëntatie in de omgeving kwamen we uit bij een stukje ge
meentegrond dat al deels gepacht werd door een imker. Het
gebied tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal was deels
een bloemenweide en deels een grasvlakte van voornamelijk
Kweek. Daarbij lag een vijverpartij met daarachter een ondoor
dringbare bosschage met veel achterstallig onderhoud. Al snel
is de KNNV erbij betrokken. Samen met de imkers en de coördi
nator van het Pelserklompenpad is er een projectgroep Natuur
tuin De Zandkamp gevormd. Besloten werd om samen met
studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool een
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Fotowerkgroep buiten
zaterdag 13 maart 2021
Het onderwerp wordt nog bekendgemaakt: een zandverstuiving,
Beekhuizerzand, Hulshorsterzand of de Haere, 't Harde? Let op
de website.

De Leemputten bij Staverden, parel van de Veluwe
Lezing door H. Wouda
woensdag 17 maart 2021
Aanvang 20.00 uur De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navi
gatie: Lage Wei 2, Harderwijk)
Net als de excursie kon ook de lezing van Harry Wouda door de
coronacrisis vorig jaar niet doorgaan. We gaan dit jaar voor de
herkansing en beginnen met de lezing.
Harry heeft uitgebreid onderzoek gedaan in en naar de Leem
putten bij Staverden. Dit heeft geleid tot een boek van zijn hand
met als titel ‘De Leemputten bij Staverden, parel van de Veluwe’.
De Leemputten zijn ontstaan door het winnen van leem dat hier
in de voorlaatste ijstijd is afgezet en werd afgegraven. De hier
door ontstane putten vulden zich met water. Bij de winning van
leem werd leem gemorst en op diverse plekken verspreid over
de bodem. Leem is van nature mineraalrijk en basisch, zodat
hier een hele bijzondere vegetatie kon ontstaan. In de Leemput
ten komt een afwisseling aan vegetatietypen voor, zoals blauw
grasland met diverse soorten orchideeën, soortenrijke natte
heide en heideschraalgrasland. De bodem varieert van basisch
tot neutraal naar zuur. Naast bijzondere planten vinden we hier
ook zeldzame paddenstoelen. De soortenrijkdom maakt het
gebied voor insecten aantrekkelijk. Op de Klokjesgentiaan zet
het Gentiaanblauwtje haar eitjes af. We zijn blij dat Harry ons
wil vertellen over zijn bevindingen in dit gebied. De fraaie
beelden zijn een goede voorbereiding op het (planten)seizoen dat
voor ons ligt. Als het te plannen valt, wil Harry ook in de voor
zomer een excursie naar dit fraaie gebied begeleiden.

projectplan te maken. Dat alles resulteerde erin dat in april 2018
de laag van 60 cm opgebrachte vruchtbare zwarte grond verwij
derd kon worden. Daar de aarde niet afgevoerd mocht worden,
zijn er wallen gemaakt. Daarna zijn er in het schrale zand
zaadmengsels gestrooid van inheemse planten die van oorsprong
in dit gebied zouden voorkomen, hetgeen ook bewaarheid werd
in de navolgende periode. Een rijk bloeiende bloemenpracht. In
november heeft de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV
in de bosschage achter de vijver een wandelpad gemaakt. De
basis was gelegd voor een in ontwikkeling zijnd en fraai ogend
stukje natuur met een grote biodiversiteit. In de volgende jaren
is een groep vrijwilligers bezig met het onderhoud en verfraai
ing. Kweek verwijderen,  stenenwanden, aanleg vijvertje, voch
tige leemplekken zijn een paar voorbeelden van verrichte
werkzaamheden door deze vrijwilligers. Er is veel waardering
voor het project door de talrijke bezoekers en passanten.
In de presentatie zal een stuk historische ontwikkeling aan bod
komen en veel aandacht zal uitgaan naar de rijke biodiversiteit
van het gebiedje. Naast planten zullen o.a. vlinders, vogels en
insecten de revu passeren.
Aanmelden verplicht voor 20 februari bij: dick.dooyewaard@g
mail.com of 0341 254538.

Opgeven is verplicht in verband met ook dan nog eventuele co
ronamaatregelen bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com,
0341-557276 of 06 12049194, liefst voor maandag 1 maart, zodat
wij tijdig een inschatting van het aantal deelnemers kunnen
maken.

Fotowerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 23 maart 2021
20-22 uur in zalencentrum de Roef, Zuiderzeepad 1 Harderwijk
Wat we gaan doen, wordt bepaald op 23 februari 2021.

Wandeling langs voorjaarsflora bij Staverden
zaterdag 27 maart 2021
Vertrek 9.15 uur vanaf het grote parkeerterrein bij Staverden
Tijdens deze ochtendexcursie gaan we op zoek naar voorjaars
flora bij Staverden. Rondom het statige witte kasteel Staverden
liggen fraaie landgoedbossen. Hier vinden we een goed ontwik
kelde bosbodem met een bijzondere flora. Hoewel nog vroeg in
het jaar kunnen wellicht de Bosanemonen en viooltjes al bloeien.
Op het landgoed zijn witte pauwen te zien en misschien pronken
ze wel. De hertogen van Gelre kregen ieder jaar een witte pau
wenveer van Staverden die zij op de hoed droegen. De landgoed
eigenaren waren verplicht om witte pauwen te fokken. In Erme
lo prijkt de pauwenveer in het wapen en door het centrum van
Ermelo wandelt af en toe een pauw met de naam Pauwer. Te
genwoordig gaat er traditiegetrouw een bos pauwenveren naar
een nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland.
Opgeven voor donderdagavond 25 maart bij Anne-Marie Fondse
jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.

Weidevogels
zaterdag 3 april 2021
Halve-dagexcursie Arkemheen, Nekkeveld en Delta Schuitenbeek
Verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats bij het gemaal
Hertog Reijnout (Zeedijk, Nijkerk) We lopen dan over de dijk
richting Spakenburg met zicht over de weilanden en het Nijker
kernauw. Daarna lopen we via Nekkeveld de weilanden in. Hier
zijn altijd veel weidevogels actief. Afhankelijk van de tijd kunnen
we terugrijden via de Delta Schuitenbeek (Arlersteeg). Voor deze
excursie is redelijk goed weer noodzakelijk.
Opgeven uiterlijk donderdag 4 februari bij Hans Fondse jmfond
se@gmail.com of 0341 557276.

Fotowerkgroep buiten
zaterdag 10 april 2021
Tulpenroute of Kievitsbloemen bij Zwolle, Nautisch Centrum of
Westerveldse Bos. Wat het gaat worden en hoe laat we starten,
kiezen we op 23 maart 2021. Let op de website.

Een ochtend struinen door de Stille Kern
zaterdag 17 april 2021
Vertrek 9.00 uur parkeerplaats Flediteweg, Zeewolde
Het mag maar op weinig plaatsen in natuurgebieden, maar in
de Stille Kern bij Zeewolde mag je van de paden af. Lekker
struinen dus. Zo heb je de grootste kans om reeën, vossen of
ander wild tegen te komen. Er lopen ook Konikpaarden in het
gebied. De Stille Kern vormt het hart van het natuurgebied het
Horsterwold. Het gebied is 900 hectare groot en natuurlijke
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Fotowerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 20 april 2021
Deze avond zal worden ingevuld op 23 februari of 23 maart 2021.

processen krijgen hier volop de ruimte. Door de begrazing zijn
er mooie overgangen tussen grasland, struiken en struweel en
opgaand bos. Op de slikkige oevers en in de rietkraag kunnen
we leuke vogelsoorten spotten. Zou in het struweel de nachtegaal
al terug zijn?  Zien we bloeiende meidoorns of al Pinksterbloe
men? We laten ons verrassen. Zorg voor goede waterdichte
schoenen en neem een telefoon mee, zodat er over het vertrek
punt aan de Flediteweg geen misverstanden kunnen ontstaan.
Opgeven voor donderdagavond 15 april bij Anne-Marie Fondse
jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.

Lezing over Water en droogte op de Veluwe
donderdag 29 april 2021
De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Ondanks dat het klimaat van Nederland steeds natter wordt,
voeren de beken die ontspringen aan de Veluwe steeds minder
water af. Winning van grondwater en ontwatering van de om
geving worden dikwijls aangewezen als belangrijkste boosdoe
ners.
Er is echter meer aan de hand. Flip Witte neemt ons mee terug
in de tijd. Hij beschrijft hoe het grondwater van de Veluwe
stroomt en daarbij wordt beïnvloed door menselijk handelen en
het klimaat.

De beek bij kasteel Staverden

De Schuitenbeek bij Oldenaller

Flip Witte heeft van 1991 tot 2004 gewerkt aan de Wageningen
Universiteit, waar hij hydrologie, natuurbouw, ecohydrologie en
waterbeheersing doceerde. Daarna kreeg hij een aanstelling bij
Kiwa Water Research. In 2007 werd hij benoemd tot bijzonder
hoogleraar in de ecohydrologie bij de Vrije Universiteit, tot mei
2019. Tegenwoordig heeft Flip een eigen onderzoeksbureau en
is volop betrokken bij het onderzoek naar de verdroging van
Nederland.
Graag aanmelden vóór 25 april i.v.m. beperkte ruimte bij Ati
Vijge awvijge@outlook.com of 0341 560901.

Amfibieënoverzet 2021?
Na de geslaagde overzetactie in 2020, die na de zeer zachte
winter wel wat te laat startte (op 20 februari) is besloten deze
actie in 2021 wat eerder te laten beginnen. We hebben toen
gekozen voor het opbouwen op donderdag 11 februari 9.00 uur.
In geval van een strenge winter kan dit met een of twee weken
verlaat worden.
In 2020 was er bij het opbouwen al sprake van een dreigende
besmettelijke ziekte, maar dan in China of misschien zelfs in
Italië. Bij het overzetten van amfibieën, wat doorgaans met z’n
tweeën wordt gedaan, was er in maart af en toe hiermee een
probleempje. 
Het plaatsen van de 350 m afzetting met palen en gaas, het in
graven van 30 emmers en plaatsen van borden (verkeersborden,
informatiebord) vraagt in februari op een donderdag wel een
tiental medewerkers, waarbij moet worden samengewerkt met
twee of drie personen. Afhankelijk van de covid-19-situatie is het
nu nog onduidelijk of dit alles onverstandig of mogelijk verboden
zal zijn.
We hebben besloten om in januari te beslissen of de actie
doorgaat en we laten dit afhangen van of het dan veilig en toe
gestaan is met een groepje samen te werken en of er voldoende
medewerkers zijn die willen bijdragen bij plaatsen overzetting
en overzetten.
Coördinatoren amfibieënactie,
Hans Fondse
Lynn Knossen
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2020
Het jaar begon zo veel belovend. Economisch ging het goed in
Nederland, er zouden nieuwe verkiezingen komen in Amerika
en we waren heel druk bezig met het organiseren van het bio
diversiteitsweekend.
 
Dat was begonnen met het idee om met de andere acht Gelderse
afdelingen van de KNNV (meer) te gaan samenwerken. Eigenlijk
dus om het KNNV-gewest Gelderland vorm en inhoud te gaan
geven.
Het idee is één, het daadwerkelijk realiseren is ‘iets’ moeilijker.
Maar in die tijd konden we elkaar nog gewoon ontmoeten en
langzamerhand groeide het idee om een gezamenlijke activiteit
te organiseren. We vonden elkaar in onze zorgen om de afname
van de biodiversiteit. Het bleek een goede ‘paraplu’ omdat daar
alle activiteiten van de afdelingen ondergebracht konden wor
den. We spraken dus af dat we allemaal in het weekend van
15-17 mei plaatselijk onze eigen activiteit(en) zouden organise
ren en daar gezamenlijk PR voor zouden gaan voeren.
Een aanzet voor een website was gauw gemaakt: www.knnv.
nl/gelderland/biodiversiteit. 
Vervolgens zijn we in Ermelo met elkaar aan de slag gegaan. Met
elkaar want ook daar lukte het met andere ‘groen denkende’
verenigingen een programma op te zetten. Wie daarbij betrok
ken waren? Natuur- & MilieuPlatform Ermelo, Groei en bloei,
Wijkvereniging Ermelo-West en de Buurtvereniging Horst en
Telgt. Heel fijn was ook dat de Gemeente Ermelo dit initiatief
wilde steunen, meedacht én professionele ondersteuning voor
ons regelde.
We hadden een heel programma voorbereid. Op de vrijdagavond
een aantal lezingen in de Dialoog over biodiversiteit, wat is het
probleem en vooral wat kunnen we er zelf aan doen.
Op zaterdag zouden we zo veel mogelijk soorten gaan inventa
riseren op de Ermelosche Heide, op de zaterdagmiddag zou er
een inspiratiemarkt zijn op de Lijsterlaan. Verschillende onder
nemers waren bereid zich daarvoor in te zetten en hun produc
ten in een tiental kraampjes te tonen.
Ook zouden er wandelingen worden georganiseerd van en naar
de Natuurtuin, waar in die tijd natuurlijk erg veel te zien zou
zijn door de grote biodiversiteit in de tuin, een geweldig plekje
vlakbij Ermelo. 
Tot slot zouden we ’s avonds nog op zoek gaan naar vleermuizen
en nachtvlinders. Het is altijd heel bijzonder om te ontdekken
dat er ook ’s avonds en in het donker mysterieuze beestjes en
schitterend gekleurde vlinders rondvliegen.
 
En toen kwam covid-19. Tja, we hebben nu in ieder geval een
geweldig draaiboek klaarliggen om een volgend jaar de activi
teiten weer op te starten.
We moesten het dit jaar doen met het spektakel van de Ameri
kaanse verkiezingen. Met een verliezer die daar nog steeds geen
vrede mee heeft en sterk polariserend werkt. Wat we juist nodig
hebben, is samenwerking om problemen zoals de vermindering
van de biodiversiteit te kunnen aanpakken. Met de organisatie
van het biodiversiteitsweekend waren we een eind op weg.
Volkert

Afscheid

Inleiding
In de stukjes over het afscheid van onze coördinatoren hebben
we bewust geprobeerd ons te beperken tot de activiteit waar ze
nu een streep onder willen zetten. Allemaal hebben ze een veel
grotere staat van dienst, waar we best dit hele Linnaeusklokje
mee zouden kunnen vullen.
 
Afscheid van de secretaris van de gezamenlijke
natuurbeschermingswerkgroep
Tjalling is lid geworden van de KNNV rond 1976 en werd al snel
gekozen tot secretaris van de Vereniging. Dat bleef hij tot 1997.
Hij nam met verve de pen op en schreef (lees: typte) o.a. het le
denblad, toen nog ‘Afd. nieuws’ geheten, vol met het excursie
programma, de verslagen, enz. Dat ging in de begintijd nog met
een typemachine, zijn eigen typemachine. En stencilen mocht
bij zijn toenmalige werkgever.
Op een zeker moment was deze typemachine aan vervanging
toe. Er werd door onze afdeling in Harderwijk een erwtensoep
actie gehouden waarbij de opbrengst, samen met subsidie uit
het Anjerfonds, genoeg geld opleverde voor een nieuwe koffer
typemachine. Toen hij in 1997 stopte als secretaris werd hij
benoemd tot erelid van onze afdeling.
In die begintijd werd ook zijn liefde voor de natuurbescherming
duidelijk. Zo vonden we nog een brief uit 1981, getypt door
Tjalling op die oude machine, gestuurd naar de gemeente
Nunspeet in verband met het ge(mis)bruik van bestrijdingsmid
delen en een brief uit 1982 aan Natuurmonumenten vanwege
de kap van een bos bij Oldenaller, grenzend aan een groeiplaats
van het zeldzame Paarbladig goudveil.
In 1992 werd de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep
opgericht. Jaap Schröder en Peter Pfaff hebben van het begin af
aan meegedaan, Tjalling is er in 2003 bijgekomen. Peter is vorig
jaar gestopt, Jaap is nog steeds actief. In de loop der jaren heeft
de werkgroep talrijke zienswijzen, bezwaren en beroepen inge
diend bij de autoriteiten. Vrijwel altijd werd de werkgroep in
het gelijk gesteld. Het resulteerde bijvoorbeeld in het Water
frontconvenant, het rapport ‘Waardevolle natuur, Waardevolle
Randmeren’, de aanwijzing van de kitesurfzone en de vernieti
ging van de natuurbeschermingswetvergunning voor het IIVR-
project Randmeren.
Het zou te ver voeren om al die successen hier te noemen. Mis
schien dat het leuk is om er ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van de werkgroep in 2022 een special aan te wijden.
En dat de resultaten van de werkgroep niet onopgemerkt zijn
gebleven, bleek wel toen de werkgroep in 2018 de internationa
le Birdlife Nature's Hero Award 2018 ontving voor de jarenlange
inzet voor de bescherming van onder andere de Brilduiker,
Gierzwaluw, Kleine zwaan en Zwarte Specht en niet te vergeten:
de Das! Volkomen terecht want de werkgroep heeft veel succes
sen geboekt. Er is wel een lange adem voor nodig, maar die
hadden de leden van de werkgroep.
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Afscheid coördinatoren fotografiewerkgroep
Al aan het begin van dit jaar (2020) gaven Ria Thijs en Steef
Klaassen aan te willen stoppen met de coördinatie van de foto
grafiewerkgroep. Ze gaven aan geen creatieve inspiratie meer te
hebben om de werkgroep te leiden. Ze vinden het tijd voor
nieuwe, frisse ideeën.
Ria heeft het coördinatorschap in 2013 overgenomen van Ati
Vijge en doet het dus al 7 jaar. Zij heeft enkele jaren samen met
Marjo Klaarenbeek de werkgroepactiviteiten gecoördineerd,
totdat Steef het stokje van Marjo overnam.
Ria en Steef hebben de werkgroep met veel inzet geleid en de
leden hebben veel nieuwe inzichten gekregen door de diverse
fotografen die tijdens de werkgroepavonden uitleg gaven over
hoe de foto’s tot stand kwamen. Hoe stel je je fototoestel in voor
macro-, tele- of bijvoorbeeld nachtfotografie? Ook zijn we
maandelijks op pad gegaan om te fotograferen, wat altijd erg
gezellig was. Het kaasje/wijntje op de laatste werkgroepavond
van het jaar mocht niet ontbreken en vond gretig aftrek. En 1x
per jaar stillevens fotograferen was een boeiende bezigheid.
Hopelijk blijft dat op het programma staan.
Dames, zeer bedankt voor jullie inspirerende leiding de afgelo
pen jaren. We hopen dat er 1 of 2 nieuwe coördinatoren opstaan
om het van jullie over te nemen. Inmiddels heeft 1 persoon zich
al gemeld.

Tjalling zelf zei eens: het is gezond het af en toe met elkaar
oneens te zijn. Wanneer je het altijd met elkaar eens bent, wordt
het maar saai. Die eigenschap heeft hem zeker geholpen. Natuur
ontdekken, beleven en beschermen, Tjalling doet het al meer
dan 40 jaar! Hij is op velerlei gebied van onschatbare waarde
geweest voor onze afdeling, ons gewest en de landelijke KNNV.
We willen hem hier heel erg bedanken voor zijn werk als secre
taris van de gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep. Ge
lukkig blijft hij nog wel ‘gewoon’ lid van de werkgroep.

Afscheid webbeheerder
Lydia Berghuis was de afgelopen jaren onze webbeheerder.
Driemaal per jaar, wanneer het Linnaeusklokje uitgekomen was
zette zij de inhoud van het Linnaeusklokje in zijn geheel, maar
ook excursie voor excursie apart, op de site. Dat moest ook nog
eens op 2 verschillende plekken, namelijk als ‘Nieuws’ maar ook
in de ‘Agenda’. En dat alles is een behoorlijke klus! Zeker als je
bedenkt hoeveel activiteiten we in 4 maanden hebben.
Daarnaast werden alle excursieverslagen op onze KNNV-site
gezet, voorzien van 2 of 3 foto’s. Het is altijd een genot om de
verslagen te lezen.
Ze heeft aangegeven vanwege gezondheidsproblemen helaas te
moeten stoppen met het beheer.
Lydia, hartelijk bedankt voor je werk voor onze website.

(Her)kent u deze plek?
De plek waar deze foto genomen is, ligt in ons werkgebied,
vlakbij de NS-lijn Amersfoort-Zwolle. Rondom deze plek is een
mooi wandelgebied met een ‘kleurig’ beekje.
De oplossing komt in het volgende Linnaeusklokje.

Bloemkolen kweken?!
We wilden dit jaar bloemkool kweken en kochten 6 biologische
en 6 niet-biologische (is daar een woord voor?) plantjes bij een
tuincentrum.
Ze stonden in onze tuin bij de aardbeien en de tomaten, maar
wel in een eigen bak. Al snel begonnen de plantjes te groeien en
nadat er enkele blaadjes aan zaten, zagen we vraatsporen. Ik
dacht nog: Ha! Rupsen.
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Helaas, het waren slakken die de plantjes kaal vraten. En ver
voordat er een kooltje in zicht kwam, was de helft van de
plantjes al zover opgegeten dat er voor ons niets te eten zou zijn.
Maar de andere helft van de plantjes groeide nog wel door en
daar kweekten we verder mee….totdat ook dáár vraatsporen in
zaten.
En nu waren het wél rupsen, van het Klein geaderd witje. Op 29
augustus vond ik zelfs 4 behoorlijk grote rupsen op 1 plantje.
Intussen zijn de rupsen verpopt.
We hebben dus wel wat gekweekt, maar geen bloemkolen!
Ati Vijge

Een soort dinertafel voor hongerige kabouters, foto Johan Degewij, 14 oktober 2019
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37   Vogel

38   Opgezwollen plantenweefsel

 

2   Geit, man

5   Bloedzuigend diertje

9   Paddenstoel

11   Zoogdiertje

12   Vlijtig insect

13   Vlinder

15   Sociaal insect

16   Plant

19   Dierenmond

22   Paddenstoel

25   Groente

26   Populier

27   Insect

28   Boomsoort

29   Boomsoort

31   Ooievaar

32   Ezelgeluid

33   Langpootmuglarve

35   Vogelproduct

36   Vogel

39   Vis

40   Huisdier

41   Diertje met acht poten

1   Vrucht

3   Zoogdier

4   Boomsoort

6   Zangvogel

7   Stootvogel

8   Vis

10   Watervogel

11   Vogel

14   Boom

16   Vrucht

17   Paddenstoel

18   Plant met stekels

20   Insect

21   Boomsoort

22   Tuinplant

23   Paddenstoel

24   Op eieren zitten

30   Mannelijke koe

31   Vogel

34   Tuinplant

Deze natuurpuzzel wordt ons aangeboden door Annemarie
Kooistra. De oplossing zal in het volgende nummer verschijnen.
horizontaal

verticaal

Deze vogels, gefotografeerd door Ada en Chris Herzog, komen
allebei in de puzzel voor. We vinden ze alleen in de wintertijd
in onze omgeving. Broeden doen ze 's zomers in het hoge
noorden.
Naast de hier afgebeelde soort zijn er wereldwijd nog 5 of 6,
waarvan er nog 2 in onze regio te vinden zijn.
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januari     

zaterdag 2  Nieuwjaarswandeling

zaterdag 9  Landschapsbeheer

zaterdag 9  Fotowerkgroep Natuurpark Lelystad

zaterdag 16  Plantenexcursie Drie

zaterdag 23  Landschapsbeheer

dinsdag 26  Fotowerkgroep vaste bijeenkomst

februari     

zaterdag 6  Vogelexcursie Zeewoolde

zaterdag 13  Landschapsbeheer

zaterdag 13  Fotowerkgroep Oldenaller

dinsdag 23  Fotowerkgroep vaste bijeenkomst

donderdag 25  Lezing Natuurtuin Ermelo

maart     

zaterdag 6  Landschapsbeheer

zaterdag 13  Fotowerkgroep buiten

woensdag 17  Lezing Leemputten

dinsdag 23  Fotowerkgroep vaste bijeenkomst

zaterdag 27  Plantenexcursie Staverden

zaterdag 27  Landschapsbeheer

april     

zaterdag 3  Vogelexcursie Arkemheen

zaterdag 10  Fotowerkgroep buiten

zaterdag 17  Plantenexcursie Stille Kern Zeewolde

dinsdag 20  Fotowerkgroep vaste bijeenkomst

donderdag 29  Lezing Water en droogte

Agenda
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F. Eibrink, Operadreef 52, 3845 GP Harderwijk
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