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Van de bestuurstafel
Op 10 mei 1971 werd de KNNV-afdeling Noordwest Veluwe op
gericht. Dat willen we dit jaar groots vieren, want 50 jaar is best
een feestje waard! 
Ons past enige bescheidenheid. De landelijke vereniging werd
al op 27 december 1901 opgericht en in dat licht bezien is 50
jaar nog maar een beginnetje. Bij die oprichting in 1901 waren
beroemde voorgangers van de huidige natuurliefhebbers betrok
ken, zoals Hendrik Heukels, Han Heinsius, Eli Heimans en Jac.
P. Thijsse.
 
Tien jaar geleden, bij ons 40-jarig jubileum is er een feestelijke
dag georganiseerd. Ook 45 jaar hebben we, wel wat bescheidener,
gevierd. En nu vinden wij 50 jaar zeker de moeite waard. Vorig
jaar hadden we gepland dat 29 mei 2021 de feestdag zou worden.
Maar ja, corona hè.
Lastig is ook dat je voor het organiseren van zo’n dag enige tijd
nodig hebt. Je kunt niet van de ene dag op de andere een leuk
programma uit je hoge hoed toveren. Dus hebben we besloten
het feest naar achter te schuiven, naar 16 oktober. Wel geven
we er in de loop van dit jaar al eerder aandacht aan.
Weliswaar was de boodschap van de regering bij de persconfe
rentie vorige week (23 maart) voor de korte termijn nog zorgelijk
en zijn de cijfers er sindsdien niet beter op geworden, op de lange
termijn ziet het er toch steeds zonniger uit, zowel letterlijk als
figuurlijk.
Er is een commissie om dit allemaal te gaan voorbereiden met
Anne-Marie en Hans Fondse, Nico Hoogteyling, Nico de Jong, Ati
Vijge en Gerhard Weigand
 
Er valt heel veel te vertellen over die 50 jaar. Dat willen we ook
zeker gaan doen. Sowieso omdat we ons bijna niet meer kunnen
voorstellen hoe dat vroeger ging: communicatie met kopietjes
op carbonpapier en stencilmachines voor grotere oplagen. Het
zou leuk zijn al die mooie herinneringen weer naar voren te
halen. Misschien wel om aan jongeren uit te leggen hoe dat
vroeger ging zonder telefoon, tablets of computers. Een beetje
zoals stemmen met een rood potloodje. En dan dagenlang tellen.
In dit Linnaeusklokje krijgen jullie alvast een voorproefje met
een paar leuke artikelen over vroeger. Het wordt een soort
aanloop naar het jubileumklokje dat in oktober uitkomt.

Voor de komende maanden hebben we ook al een tweetal ‘his
torische’ wandelingen gepland, wandelingen zoals die vroeger
ook zijn gehouden. Let dus extra op bij de aankondigingen, want
we hopen natuurlijk op heel veel deelnemers.
 
Over de toekomst kunnen we alleen maar filosoferen. Zou het
lukken om er nog eens 50 jaar aan te plakken? Hoe ziet de natuur
er dan uit? En hoe staat het dan met de biodiversiteit? Is het glas
al bijna leeg of zit er nog voldoende in voor de volgende 50 jaar?
De meesten van ons zullen het niet meer meemaken. Maar ik
ben ervan overtuigd dat mensen, ook in de verre toekomst, el
kaar zullen blijven opzoeken en met elkaar zullen genieten van
plantjes, beestjes en alles wat ons steeds weer boeit.
 
Noteer 16 oktober alvast in je agenda!!

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.

Toen dit Linnaeusklokje klaarlag voor de drukker, bereikte ons het tragische nieuws dat ons erelid Harm Werners is overleden.
Harm was een geweldige kerel en heeft heel veel voor onze afdeling betekend. In het In Memoriam op bladzijde 10 zullen we
hierbij stilstaan. In dit nummer staat ook nog het laatste artikel van zijn hand over zijn tijd bij de KNNV.
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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   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

      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.

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.

Kopij
Kopij voor Het Linnaeusklokje 3-2021 graag vóór 1 augustus 2021
mailen naar de redactie:
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl.
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Een natuurrubriek waarin iemand iets opmerkelijks te melden
heeft

lijk wanneer men bedenkt dat IJsvogels in een broedseizoen
gewoonlijk twee, maar soms zelfs drie broedsels van 4 tot 8
jongen grootbrengen.
Zo’n zwerver zag ik afgelopen najaar regelmatig op het dwars
gedeelte van de mast (ra) van een bootje zitten dat aan de oever
van het Wolderwijd lag.
Ik besloot een paal te plaatsen in het water bij het strandje aan
het Wolderwijd dat wij vanuit huis kunnen zien. En jawel hoor.
Niet lang daarop werd deze nieuwe zitplaats ontdekt. Het bleef
niet alleen bij ontdekken, de plek werd vervolgens met “hand
en tand” verdedigd. Niet alleen tegen misschien wel een broer
waarmee dan flink ruzie werd gemaakt en die vervolgens het
“hazenpad” koos, maar ook de aanvliegende kokmeeuw werd
gewaarschuwd! Je maakt je dan toch gewoon wat groter dan je
werkelijk bent.
Prachtig om te zien en dat zo vanuit je eigen woonkamer. Regel
matig liet de IJsvogel zich daarna nog mooi op dit eigen plekje
bewonderen. Hopelijk heeft hij (het was een mannetje) de
vorstperiode zo tegen het einde van de afgelopen winter over
leefd! Bij de ijsvrije Weibeek werd toen wel regelmatig een
viertal ijsvogels gezien.
Ellen van der Meer

Dit is mijn plek!
Het gedeelte van de Weibeek tegenover de Harderwijker natuur
tuin is voor bewoners uit de wijk Stadsweiden in Harderwijk een
bekende ijsvogelplek. Een eerst bekende waarneming hier da
teert al uit 1985 (bron: Anser Vogelbeschermingswacht Noord-
Veluwe). Daarna is er, voor zover mij bekend, geen jaar voorbij
gegaan zonder dat de IJsvogel deze omgeving als broedplaats
verkoos. Het is immers een ideale plek. Visrijk stromend helder
water, steile oevers, het vriest er nooit dicht en tenslotte: in de
nabije omgeving ook nog mooie andere visplekjes.
Na de broedtijd worden in Harderwijk dan ook op verschillende
plaatsen zwervende IJsvogels waargenomen. Niet zo verwonder

Omslagfoto
Naar Staverden werd op 13 februari 1971 de oprichtingsexcursie georganiseerd door Nico Hoogteijling en Cees Both. Foto Ati
Vijge
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KNNV afdeling Noordwest-Veluwe 50 jaar, een tijdsbeeld
 
Oprichting
Op 13 februari 1971 organiseren Joop Hoogteijling en Cees Both
een algemene excursie naar Staverden met na afloop koffie bij
de Zwarte Boer. Deze excursie heeft als doel het oprichten van
een afdeling van de KNNV.
Joop is helaas in 1982 al op 32-jarige leeftijd overleden. Maar nog
steeds wordt door mensen die hem gekend hebben vol bewon
dering gesproken over zijn kennis en brede belangstelling. Zijn
favoriete plek was Speulde, wat we nu ‘De Leemputten’ noemen.
Heel wat uurtjes heeft hij er doorgebracht, genietend en inven
tariserend. Over zijn waarnemingen in 1968 en 1969 heeft hij
een verslag geschreven. Het rijtje soortgroepen op de omslag is
groot en wanneer ik bedenk dat hij toen nog geen twintig jaar
oud was, begrijp ik deze bewondering volkomen.
Cees is een paar jaar na de oprichting al uit Harderwijk vertrok
ken en lid geworden van een andere afdeling. Hij heeft in 2011
nog een jubileumexcursie door de Leemputten geleid. Net als Eli
Heimans heeft hij als natuurpedagoog gepubliceerd over aan
schouwelijk natuuronderwijs en ook bij Cees ligt de basis wat
de liefde voor de natuur betreft al in zijn jeugd.
De oprichtingsvergadering werd op 10 mei 1971 gehouden. We
werden en zijn een bloeiende afdeling. We hadden de tijd mee
en er was natuurlijk ook veel inzet van enthousiaste bestuurs
leden. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar de afdeling
heeft veel te danken aan de inzet van de 3 ereleden: Tjalling van
der Meer, Harm Werners en Hans Fondse.
 
De 70-er jaren
In het naoorlogse Nederland wordt hard gewerkt aan het verbe
teren van welvaart en economische groei. De extreme armoede
is voorbij en slaat om in extreme welvaart. Dit alles heeft een

Joop in Leemputte

keerzijde. Er worden in rap tempo wegen aangelegd, veel bestrij
dingsmiddelen gebruikt en het gebruik van grondstoffen stijgt
onrustbarend. Er is toenemende luchtverontreiniging. Dit alles
heeft een grote weerslag op natuur en milieu. In 1972 verschijnt
het rapport van de Club van Rome ‘Grenzen aan de groei’. Dit
rapport zette veel mensen wereldwijd aan het denken over de
impact van de welvaart. Ook in Nederland komt begin 70-er jaren
de milieubeweging op en organisaties als Milieudefensie, Natuur
en Milieu en vele andere worden opgericht. De actie ‘Geef om
de natuur’ in 1977 is een groot succes. Het besef voor de
kwetsbare natuur wordt lang niet door iedereen gedeeld, maar
er is zeker meer belangstelling. Dit kwam de KNNV Afdeling
Noordwest Veluwe ook ten goede.
 
De 80-er jaren
In de 80-er jaren probeerden minister Winsemius (VROM) en
minister Braks (Landbouw) zich in te zetten voor de bodembe
scherming en mestproblematiek. Er was sprake van boterbergen
en melkplassen. De boeren wilden hun bedrijven verder uitbrei
den, maar de grenzen voor het milieu waren bereikt. Zure regen
wordt een begrip. De week van 19 t/m 24 april 1986 wordt uit
geroepen tot internationale zure-regen-week. Ook onze afdeling
houdt op 20 april 1986 een zure-regen-excursie in het Leuvenum
se Bos. Eind jaren ‘80 ontstaat het plan voor de Ecologische
Hoofdstructuur, dat de belangrijkste Natuurgebieden zou
moeten verbinden. Frans Vera was een van de grondleggers.
 
De 90-er jaren
De aanhang van groene organisaties groeit gestaag door, maar
met natuur en milieu in Nederland is het nog steeds niet best
gesteld. Toch zijn er lichtpuntjes. Liepen vanaf 1970 de aantallen
Purperreigers steeds terug, rond 1990 keert het tij voor deze
vogels en nemen de aantallen in het Naardermeer en de Zouwe
boezem weer toe. De landelijke KNNV begint acties om het pu
bliek te betrekken bij het veldonderzoek. De eerste actie is het
vliegenzwamproject en wordt meteen al een groot succes. Begin
jaren ‘90 beleeft het milieubeleid zijn hoogtepunt. Er komt
aandacht voor de vervuiling van de zee. Eind jaren ‘90 verschuift
het milieubeleid steeds meer richting klimaatbeleid.

Cees Both in Leemputte, foto Sieby Dooyewaard
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2000-2010
Klimaat staat hoog op de agenda. Al Gore komt naar Nederland.
Wat natuur en milieu betreft, treedt marktwerking op. De
Postcodeloterij wordt opgericht, waarvan geld uit de opbrengst
gedeeltelijk bestemd is voor natuur- en milieudoelen. De natuur
krijgt aandacht in de populaire rubriek van Vogelbescherming
‘Beleef de Lente’. Op radio, tv, maar ook via internet zijn broe
dende vogels te volgen. Miljoenen kijkers volgen het bijna als
een soap. Grote-gebiedsbeheerders gaan zelf excursies organise
ren tegen betaling. De KNNV krijgt in dit opzicht concurrentie.
 
2010-heden en toekomst
De natuurstudie verandert. Alles wordt steeds meer digitaal. De
mobiele telefoon komt in de plaats van de veldgids. Waarnemin
gen worden direct doorgegeven via waarneming.nl. Met de app
obsidentify kun je een waarneming snel op naam brengen. De
fenologie doet zijn intrede. Jaarlijks terugkerende verschijnselen
worden bestudeerd. De fenolijn van ‘Vroege Vogels’ houdt een
natuurkalender bij en registreert eerste waarnemingen. Begrip
pen als biodiversiteit komen nu dagelijks voorbij en helaas is
hier nog steeds sprake van achteruitgang. Natuurbescherming
wordt steeds meer het creëren van nieuwe natuur. En met het
creëren van nieuwe natuur wordt weer een positieve bijdrage
geleverd aan de biodiversiteit.
Anne-Marie Fondse

Een stukje ontstaansgeschiedenis van de KNNV
Dit jaar bestaat onze afdeling 50 jaar. We zijn een relatief jonge
loot van de landelijke vereniging die 120 jaar geleden werd op
gericht.
 
Amsterdam rond 1900
In Amsterdam werken in die tijd de onderwijzers Eli Heimans
en Jacques Thijsse. Heimans houdt zich rond 1890 bezig met
onderwijsvernieuwing en is een voorstander van aanschouwelijk
onderwijs. Hij gaat graag met zijn leerlingen naar buiten, liefst
naar het Sarphatipark. Zijn ervaringen schrijft hij op in een
boekje met ideeën voor natuuronderwijs: ‘De Levende Natuur’.
Thijsse is in 1892 na een verblijf van twee jaar op Texel weer in
Amsterdam teruggekomen en neemt vanwege dit boekje contact
op met Heimans. Hieruit ontstaat een vruchtbare samenwerking
waarin zij samen meerdere boekjes schrijven. De eerste titel is
‘Van vlinders, bloemen en vogels’, verschenen in 1894. In het
voorwoord dat zij erbij schrijven, staan de levensgemeenschap
pen al centraal, zoals die in verschillende biotopen voorkomen.
In de uitgaven die volgen, worden planten en dieren, zoals die
in een specifiek gebied voorkomen, belicht. De boekjes ‘In sloot
en plas’ en ‘In de duinen’ zijn daar goede voorbeelden van. In
dit voorwoord benadrukken ze hoe belangrijk het is voor kinde
ren om al heel jong de natuur te ontdekken. Dit is ook bij hen
zelf de basis geweest voor hun werk.
 
De Levende Natuur
Bovengenoemde boekjes zijn een groot succes en worden gelezen
door jong en oud. Uit de reacties ontstaan hier en daar vriend
schapsbanden. Om kennis en informatie te delen, komt er be
hoefte aan een tijdschrift. Zo verschijnt in maart 1896 het eerste
nummer van ‘De Levende Natuur’. Hierin worden al activiteiten
aangekondigd. Op een oproep in 1897 van de florist Heukels,
waarin hij hulp vraagt bij een floristisch onderzoek, melden zich
200 mensen aan. Een artikel over een grote natuurhistorische
vereniging in Duitsland ‘Die Lehrerverein für Naturkunde’ met
meer dan 10.000 leden in het nummer van april 1900 leidt in
1901 al tot de eerste natuurvereniging in Amsterdam en snel
daarna ook in andere plaatsen.
 
Nederlandsche Natuurhistorische Vereniging
De tijd is rijp voor een landelijke vereniging. Amsterdam neemt
het voortouw en er wordt na een  vurig pleidooi van Heukels in
de vergadering van 26 januari 1901 in de Koningszaal van Artis
besloten de Nederlandsche Natuurhistorische Vereniging op te
richten. De bestaande natuurverenigingen in het land sluiten
zich aan bij de overkoepelende organisatie. De doelstellingen
zijn kort geformuleerd:
1 Kennisbevordering onder leden, maar ook daarbuiten. Dit
laatste noemen we nu natuurstudie en breder ook wel natuur
educatie. 
2 Hulp bij oplossing van natuurhistorische vraagstukken. Dit is
echt natuurstudie.
3 Bescherming van terreinen met grote natuurlijke waarden.
4 Bevordering van onderling contact van natuurliefhebbers. Ik
zou dit nu natuurbeleving noemen, waaronder excursies vallen.
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Ook tegenwoordig zijn dit nog de belangrijke pijlers van de
vereniging.
Nu de landelijke vereniging een feit is, komt er ook behoefte aan
een contactblad. ‘De Levende Natuur’ is echt een tijdschrift en
het moet niet zo zijn dat de leden van de vereniging verplicht
worden om zich hierop te abonneren. Zo komt er eerst een
verenigingsorgaan met de naam ‘Het Maandblad’. Op 6 novem
ber 1906 verschijnt het eerste nummer van Natura. Deze naam
is gebleven maar het uiterlijk verandert door de jaren heen af
en toe, tot de fraaie uitvoering in kleur van tegenwoordig. Als
de vereniging in 1951 vijftig jaar bestaat, wordt het predicaat
‘Koninklijk’ verleend. De KNNV is een feit.
 
Natuurbescherming en natuureducatie
Hoewel de NNV bij de oprichting natuurbescherming in de
doelstelling heeft staan, is dit toch zeer complex. Dit wordt
duidelijk als de gemeente Amsterdam het Naardermeer wil ge
bruiken als vuilstortplaats. De gemoederen lopen hoog op. De
NNV wil graag de handen vrij hebben om de kennis van de natuur
te bevorderen. Daarom wordt vanuit de vereniging besloten tot
een aparte Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Het
Naardermeer wordt de allereerste aankoop.
Ook de natuureducatie is in de beginjaren belangrijk. Hieraan
worden steeds hogere eisen gesteld en de KNNV wil zich vooral
bezighouden met natuurstudie. Door de vele inventarisaties en
studies door KNNV-ers is er veel kennis voorhanden. Vanuit deze
basis worden door de Stichting KNNV Uitgeverij veel prachtige
veldgidsen en boeken uitgegeven. In 1960 wordt het Instituut
voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) wordt opgericht met
als doel de Nederlanders natuur- en milieubewuster te maken.
Door de jaren heen is het verschil tussen KNNV en IVN niet meer
zo groot. Er is er veel overlap en samenwerking. Dit alles heeft
ertoe geleid dat in 2016 een samenwerkingsovereenkomst tus
sen beide verenigingen is gesloten. Sindsdien werken sommige
afdelingen al zo nauw samen dat ze samen een contactblad
hebben. Zo wordt de educatie toch ook weer een taak van de
KNNV.

In de Heimans-en-Thijsse-reeks, een serie leuke boekjes over de
geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland, is o.a. een
boekje verschenen over Eli Hermans. Deze serie wordt uitgege
ven bij de KNNV-uitgeverij. Dit boekje heeft de zelfde vrolijke
omslag als ‘In sloot en plas’ uit 1895.
Anne-Marie Fondse

Afscheid
In het vorige Klokje hebben we aandacht besteed aan het afscheid
van Tjalling, Ria, Steef en Lydia. Dit keer zijn Harm, Betty en
Han aan de beurt. Want ook zij hebben om verschillende redenen
aangegeven te willen stoppen met het coördinatorschap.
Gelukkig heeft Bert Arendsen inmiddels het werk van Han
overgenomen. Voor de Vlinderwerkgroep zijn we nog op zoek
naar een of twee coördinatoren.
 
‘Gereedschapman’ van de Werkgroep Landschapsbeheer
Han en Betty van der Brug zijn bijna 20 jaar met heel veel plezier
lid geweest van de werkgroep landschapsbeheer. Heel veel jaren
zorgden zij voor het materiaal en gezelligheid. Daarom is het
erg jammer dat het door lichamelijk ongemak niet langer meer
lukt.
Han vertroetelde jarenlang het gereedschap van de werkgroep.
Vrijdags ging hij het ophalen bij de gemeente en werd het
klaargezet. Zaterdag was hij altijd als eerste op de plaats waar
die dag gewerkt zou worden. En aan het eind van de werkochtend
nam hij het gereedschap weer mee om het thuis schoon te
maken, te slijpen en zo nodig te herstellen. Tot slot bracht hij ’s
maandags het gereedschap weer naar de bergplaats bij de ge
meente.
Tijdens het werken was hij zich ook zeer bewust van de risico’s,
die er zitten aan het gebruik van de motorzaag en bosmaaiers
en waarschuwde hij de leden van de werkgroep daar ook regel
matig voor.
Het verzorgen van het gereedschap was geen verplichting voor
hem. Hij deed het graag: lekker buiten, de handen laten wappe
ren en zorgen dat alles weer in orde was en klaarstaat voor de
volgende keer.
En de werkochtenden stonden altijd bovenaan in de agenda!
Han en Betty, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.
 
De Coördinatoren van de Vlinderwerkgroep
Harm Werners en Betty Dekker hebben bijna 3 decennia samen
de coördinatie van de vlinderwerkgroep gedaan.
Harm werd in 1988 mede-coördinator, toentertijd nog samen
met de oprichter Leendert Karssen. In 1993 nam Betty Dekker
het van Leendert over en sindsdien waren Harm en Betty de
leiders van deze werkgroep.
Met dit gouden koppel heeft de vlinderwerkgroep bloeiende
tijden beleefd. We hebben de mooiste vlinder- en libellenplekjes
van Nederland bezocht en zodoende veel bijzondere waarnemin
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gen gedaan. Of het nu ging om huis-tuin-en-keukenvlinders en
-libellen of zeldzame soorten, we hebben genoten van wat zij
tweeën ons hebben geleerd en laten zien. Niet alleen de volwas
sen insecten (imago’s) maar ook de larven, eitjes en poppen
werden gezocht en bekeken. Ook de andere insecten werden niet
vergeten.
Diverse malen zijn we bij nacht en ontij op pad geweest om te
nachtvlinderen en te smeren. Dan zagen we nachtvlinders die
op de lamp af kwamen of op het smeer dat tevoren op bomen
werd gesmeerd en op die manier vlinders lokt.
Ook de jaarlijkse huiskamerbijeenkomsten werden goed be
zocht. Dan kwamen de leden van de werkgroep met foto’s van
insecten die men niet op naam kon brengen en werd er geza
menlijk geplozen in de boeken en meestal kwamen we er wel
achter hoe het diertje heet.
Betty en Harm hebben samen een cursus ‘Vlinders’ gemaakt en
diverse malen gegeven. En in 2019 een cursus ‘Tuinvlinders
herkennen’, die een groot succes was.
De leden van de werkgroep konden ideeën inbrengen waar het
volgende jaar de excursies heen gingen en zo kwam er steeds
een gevarieerd programma van excursies dichtbij en verder weg.
In de begintijd werden alle waarnemingen eerst opgeschreven
en later thuis ingevoerd in de betreffende portalen. Men ging
met de tijd mee en alles werd via een app op de mobiele telefoon
ter plekke ingevoerd. En wat niet direct kon worden gedetermi
neerd, werd achteraf thuis via waarneming.nl of de website van
de Vlinderstichting op naam gebracht en ingevoerd. Zodoende
is er een grote schat aan informatie bekend over vlinders, motjes
en libellen.
We bedanken hen voor hun jarenlange tomeloze inzet voor deze
werkgroep!

Vacatures
Herhalingsoproep!!
We hadden zeven vacatures onder de coördinatoren. Dan zijn
er inmiddels twee minder! Want Bert Arendsen verzorgt nu het
gereedschap van de werkgroep Landschapsbeheer en Dineke de
Visser is onze nieuwe webmaster geworden.
Er zijn dus nog maar 5 vacatures over. Aarzel niet als je interes
se hebt, ook al wil je maar een ‘stukje’ voor je rekening nemen.
Wij zouden erg blij zijn, als we weer iemand vinden. En je zult
merken dat het erg dankbaar werk is, want je doet er veel
mensen een groot plezier mee.
 
Vacature secretaris Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep
De huidige secretaris van de Gezamenlijke Natuurbeschermings
werkgroep is op leeftijd en heeft daarom besloten om per 1 mei
2021 zijn functie neer te leggen.  
De werkgroep is een samenwerkingsverband van de KNNV-afde
ling Noordwest-Veluwe en de.  Vogelbeschermingswacht
Noord-Veluwe. Het accent van de werkgroep ligt primair op het
bewaken van de natuurbelangen bij in het bijzonder de wat
grotere planologische ingrepen van overheden in onze omge
ving. 
De werkgroep is op zoek naar iemand die de functie van secre
taris over wil nemen om de werkgroep met de volgende taken

te ondersteunen:
- het fungeren als postadres en het verzorgen van de uitgaande
en inkomende post;
- het bijhouden van een overzicht van bij de werkgroep in be
handeling zijnde zaken en de voortgang daarvan;
- het agenderen en verslagleggen van in principe twee werk
groepvergaderingen per jaar;
- het schrijven van de periodieke bijdrage voor de verenigings
bladen (Anser en Linnaeusklokje) in samenwerking met de
voorzitter en
- het (over het algemeen digitaal) bijhouden van het archief  van
uitgaande en inkomende brieven en andere van belang zijnde
documenten.
De huidige secretaris blijft lid van de werkgroep en is dan ook
bereid om de nieuwe secretaris vertrouwd te maken met ge
noemde werkgroeptaken.
We zoeken iemand die natuurbescherming belangrijk vindt, die
een klik heeft met de leden van de werkgroep en zich kan vinden
in de uitgangspunten die de werkgroep hanteert voor wat betreft
de zaken waarop wel en waarop niet gereageerd kan worden.
Niet alles kan nu eenmaal aandacht krijgen. Van ieder lid van
de werkgroep wordt een ‘lange adem’ verwacht want natuur
beschermen betekent nu eenmaal dat alleen de aanhouder wint.
Heb je interesse om aan natuurbescherming in onze omgeving
een bijdrage te leveren, wil je meer weten of wil je er eerst over
praten, neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep
Jaap Schröder 06 38615532 of met mij 0341 424293.
 
Coördinator(en) van de Vlinderwerkgroep
Zowel Betty Dekker als Harm Werners hebben vorig jaar aange
geven na zoveel jaar en deels gedwongen door ander werk te
willen stoppen met het coördinatorschap van deze werkgroep.
Wie heeft er zin in om dat van hen over te nemen?
Voor het komend jaar is er al veel geregeld. Het programma met
ca 10 excursies en een tweetal bijeenkomsten kan helemaal
worden gekopieerd van het afgelopen jaar omdat er geen activi
teiten zijn doorgegaan.
Wat verwachten we van de coördinator(en)?
Het zou het leukst zijn als we weer een tweetal coördinatoren
zouden vinden, want dan kun je elkaar ondersteunen.
- Het zorgen voor het programma;
- het begeleiden van de excursies (of zorgen dat er iemand is als
excursieleider) en
- het opstellen van de aankondigingen voor het Linnaeusklokje.
Heb je zin om (een deel van) het coördinatorschap) op je te nemen
of wil je meer informatie, dan kun je terecht bij Betty 0341
706030 of bij mij 0341 424293.
 
Coördinator(en) voor de fotowerkgroep
De fotowerkgroep is een enthousiaste club mensen die maande
lijks tweemaal bij elkaar komt. Eén keer op zaterdag om ergens
buiten foto’s te maken en één keer om met elkaar te leren van
de ervaringen en van deskundige adviezen.
Ria Thijs en Steef Klaassen hebben te kennen gegeven ermee te
willen stoppen. We zijn dus ook hier op zoek naar nieuwe
mensen, die de kar willen trekken.
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De coördinator(en) zorgen voor de excursies en de onderwerpen,
uiteraard in samenspraak met de deelnemers. Ze zorgen voor
een uitdagend programma voor de fotografen.
Voor informatie kun je terecht bij Ati Vijge 0341 560901 of bij
mij 0341 424293.
Volkert Bakker

Geraakt door Natura 
Het is een minuscuul feitje. Niemand behalve ikzelf staat erbij
stil. Vijftig jaar geleden meldde ik mij aan als lid van de KNNV.
Destijds werkzaam en woonachtig in het Noord-Drentse esdorp
Vries, werd ik (als dienstplichtig militair net met ‘groot verlof’
gestuurd) ingelijfd bij de afdeling Assen. Tijden veranderen en
sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht voor de vaderlandse
krijgsmacht opgeschort. Dit om even het tijdbeeld te schetsen.
Mijn aandacht voor onze vereniging werd getrokken toen ik een
uitgave van het blad Natura onder ogen kreeg. Kan mij herinne
ren dat de foto op de omslag mij op de een of andere manier
aansprak.. Toen nog in zwart-wit en gedrukt op A5-formaat. Het
beeld betrof een sfeerimpressie van een in winterkleed gestoken
landschap van het park de Hoge Veluwe, op de gevoelige plaat
vastgelegd door Mevr. E.E. Booy-Hietink. In de tegenwoordige
tijd zou in het onderschrift ongetwijfeld de voornaam van de
fotografe zijn vermeld.
Het blad heeft in de loop der tijden verschillende keren een
metamorfose ondergaan. Het valt mij op dat alle redacties het
begrip ‘kwaliteit’ hoog in het vaandel hadden staan. Kon destijds
uiteraard niet bevroeden dat ik er ooit zelf deel van uit zou
maken. Zowel het blad als de vereniging hebben mij nooit meer
losgelaten. Heb alle nummers vanaf de jaargang 1970 bewaard
en blader ze bij tijd en wijle nog wel eens door. Zeker nu het
coronavirus beperkingen met zich meebrengt een aangenaam
tijdverdrijf. Vind het indrukwekkend hoeveel mensen er zich
vol overgave op vrijwillige wijze voor hebben ingezet. Een aspect
dat binnen de KNNV niet tot de zeldzaamheden behoort. Orga
nisatorisch was de redactie regelmatig aan veranderingen on
derhevig. Vaak bijna geruisloos doorgevoerd, maar soms ook na
felle en emotionele discussies. Sinds april 2015 is het blad on
dergebracht bij Uitgeverij Virtùmedia en bezit het de huidige
opmaak en indeling.
Na een periode van vooral lezend lid heb ik mij vanaf de tachti
ger jaren ontpopt tot actieveling. Mijn parate kennis is fors bij
gespijkerd door veel met excursies mee te gaan. Van elke activi
teit stak ik wel iets op. En eigenlijk geldt dat nog steeds. In be
stuurlijk en organisatorisch opzicht droeg en draag ik nog steeds
vooral mijn steentjes bij via allerlei functies binnen de afdeling
Noordwest-Veluwe. Sommige beslissingen pakken goed uit en
daartoe behoort beslist mijn besluit me aan te melden als

KNNV-lid. Ondanks de optredende vergrijzing is de vereniging
springlevend en kan ik nog steeds belangstellende natuurlief
hebbers van welke leeftijd ook van harte aanraden lid te worden.
Met de tijd meegaan is echter noodzakelijk en dus zullen er
ongetwijfeld nieuwe wegen worden gevonden om mensen aan
de KNNV te binden. Hierbij kan nog steeds een belangrijke rol,
in welke vorm dan ook, zijn weggelegd voor Natura. En bepaald
niet alleen door geraakt te worden door het voorblad.

In Memoriam Ali van Krimpen
Ali was nog niet zo lang lid van onze vereniging. Wij kenden
haar al langer en toen ze een keer vertelde hoeveel plezier ze
beleefde aan het bekijken en fotograferen van paddenstoelen,
hebben we haar uitgenodigd en is ze een keer meegegaan op een
excursie.
De vonk sloeg direct over en daarna was ze een graag geziene
deelnemer aan de paddenstoelenexcursies. Ze was erg geïnteres
seerd en leergierig. Ook was ze er op de avonden dat we probeer
den foto’s van paddenstoelen te herkennen. Want natuurlijk
had ze nog een aantal paddenstoelen op de foto die ze niet thuis
kon brengen.
En hoewel ze moeite had met lopen, zeker op de ongelijke bos
grond, was ze altijd vrolijk en genoot met volle teugen. Dick,
haar partner, vertelt met veel humor het verhaal dat hij een keer
het bos in werd gestuurd, omdat er in de verte zo’n leuk oranje
paddenstoeltje te zien was. Toen hij zich door de bush en bra
menstruiken had geworsteld en bij het oranje paddenstoeltje
aankwam, bleek het een mandarijnenschil te zijn.
Eind vorig jaar hoorden we plotseling dat het slecht ging met
Ali doordat ze covid-19 had. Ze heeft het gevecht met dit onvoor
spelbare virus niet kunnen winnen en vlak voor Kerst is ze
overleden. We wensen haar partner Dick veel sterkte toe met
het verwerken van dit grote verlies.
Marja en Volkert
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In Memoriam Luuk Vermeer
Op 14 januari 2021 overleed Luuk Vermeer. Hij was heel veel
jaren lid van onze afdeling. In het begin was hij vooral geïnte
resseerd in planten en in het bijzonder in rotsplanten en orchi
deeën. Hij heeft voor de plantenwerkgroep een paar keer een
lezing over orchideeën verzorgd.
Ook was hij een tijdje lid van de fotografiewerkgroep. Hij kon
erg goed fotograferen en hij leerde ons hoe je digitale foto’s moet
bewerken.
De laatste tijd maakte hij vooral macrofoto’s van micropadden
stoelen.
Hij vertelde nog dat hij na zijn pensionering meer met de KNNV
mee wilde gaan. Het heeft niet zo mogen zijn.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte om dit verlies
te dragen.
Ati Vijge

Oeverzwaluwwand in het Crescentpark Harderwijk
De meeste leden van onze KNNV-afdeling zijn al jaren bekend
met de Natuurtuin langs het Randmeer bij Drielanden. Wanneer
je daar de (fiets)brug ‘Botterbrug’ over de A28 over gaat, kom je
direct bij het nieuwe 5 ha grootte Crescentpark. Dit gebied met
veel waterpartijen en sloten is voorzien van kinderspelattributen
en ook natuurelementen als rietlandjes en fruitboompartijen.
Vanaf 2019 is hier een zogenaamde oeverzwaluwwand gemaakt. 
Oeverzwaluwen komen in het voorjaar vanuit Afrika naar onze
omgeving om te nestelen in gegraven nestgangetjes in steile
oeverwanden. Zo heeft in 2017 een groep oeverzwaluwen genes
teld in een zandhoop langs de Kolbaanweg bij Harderwijk.
Omdat zandhopen voor de bouw vaak snel verdwijnen en ge
schikte steile beekoevers niet zo veel aanwezig zijn, wordt er op
een tiental plaatsen in Nederland een kunstmatige oeverzwa
luwwand geplaatst die bestaat uit een betonnen wand met ronde
openingen. Deze openingen worden gevuld met zand dat door
een zwaluwpaar wordt weggegraven over een afstand van
minstens een meter. Aan het eind van dit tunneltje wordt een
ruimte gemaakt waar het nest wordt gemaakt. Als de eitjes
uitkomen gaan de oeverzwaluwen voortdurend de nestopening
in en uit om de jongen te voeren. De wand in het Crescent park
heeft 110 openingen, waarvan in 2019 er maar liefst 106 gebruikt
werden. In 2020 werden er 102 openingen benut. Beslist een
succesvol gebruik van de oeverzwaluwwand. Vanaf april 2021
zullen we bijhouden hoe vaak de nestwand gebruikt wordt.

In Memoriam Harm Werners
Helaas is in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 april ons erelid
Harm Werners overleden. 
Harm was een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling en zeker
niet alleen om zijn brede kennis van de natuur. Ook zijn pretti
ge persoonlijkheid, zijn belangstelling voor anderen en zijn
leuke verhalen maakten dat het fijn was als hij bij een lezing of
excursie aanwezig was. En dat was hij bijna altijd.
In 1978 kwam hij van de afdeling Assen over naar onze afdeling.
Vanaf die tijd hebben wij van zijn inzet en enthousiasme kunnen
profiteren. Al in 1982 kwam hij in het bestuur en in 1983 werd
hij penningmeester van de afdeling. Dit heeft hij 25 jaar lang
gedaan en de kas werd voller. In die zelfde periode was hij regel
matig tevens coördinator van de gezellige afdelingsweekenden.
Van oost naar west en van noord naar zuid kwamen we, mede
dankzij Harm, op de mooiste plekken in Nederland.
Harm had een creatieve geest. Zo was hij de bedenker van de
naam ‘Linnaeusklokje’ voor ons ledenblad en schreef hij graag
over de natuur en wat hij daarin waarnam. Vele bijdragen heeft
hij vanaf 1980 geschreven. Harm was een verdienstelijk foto
graaf. Menig foto van hem sierde het Linnaeusklokje, zoals de
close-up van de egel. Van 2002 tot 2015 was hij lid van de redac
tie en bedacht hij diverse nieuwe rubrieken, zoals ‘Linny’ en ‘De
Opmerker’. Hij zette dit werk daarna voort als mederedactielid
van Natura, het blad van de landelijke KNNV. Decennialang heeft
hij op de fiets ‘zijn’ Linnaeusklokje rondgebracht bij de leden in
Putten.
Zijn specialisme was vlinders en libellen. Voor de vlinderwerk
groep heeft hij zich samen met Betty Dekker meer dan twintig
jaar ingezet. De vlinderwerkgroep groeide en bloeide. In 2020
stopte hij hiermee, maar velen hebben goede herinneringen aan
de mooie vlinder- en libellengebieden die onder leiding van Harm
en Betty bezocht werden. Tijdens excursies en cursussen leerde
hij ons de kenmerken van diverse dag- en nachtvlinders en li
bellen. Niet alleen vlinders hadden zijn interesse, ook zoogdieren
en vogels vond hij boeiend. Regelmatig kon je hem vinden,
struinend in zijn geliefde natuur.
Natuureducatie vond Harm bijzonder belangrijk. Voor de weke
lijks rubriek ‘Natuurklanken’ van  de Lokale Omroep Harder

wijk (HALO) verzorgde hij met enthousiasme enkele vlinderbij
dragen.
Harm laat een leegte achter, die we nog maar nauwelijks kunnen
bevatten. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Misschien is het voor hen een troost om te weten dat Harm zoveel
voor onze afdeling heeft betekend en dat wij zijn aangename
persoonlijkheid heel erg zullen missen.
Volkert Bakker
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Bij mooi weer is het in het park zeer druk bij de zwaluwwand
en op het water dichtbij de nestingangen. Ook vragen wij ons af
of de rondvliegende zwaluwen gevaar lopen bij het overvliegen
van de drukke A28. Het braakliggende grote gebied (Harderwei
de) wordt een nieuwbouwwijk. Of er op den duur voldoende
voedsel (mugjes en vliegjes) te vangen zal zijn?
Voor dit moment is het Crescentpark een mooie combinatie van
speelplezier voor kinderen en natuur, vlakbij Harderwijk en bij
de snelweg.
Hans Fondse

Werkgroepen

Veluwerandmeren
Bestemmingsplan Strand Horst
Het op 22 augustus 2019 bij de Raad van State door ons ingedien
de beroepschrift naar aanleiding van het op 4 juli 2019 vastge
stelde bestemmingsplan Strand Horst is nog niet behandeld. Het
tiental ingediende beroepschriften heeft er namelijk toe geleid
dat de gemeente Ermelo heeft besloten het bestemmingsplan
aan te passen. Het bestemmingsplan werd op 12 november 2020
na de aanpassingen opnieuw door de Ermelose gemeenteraad
vastgesteld.
In onze zienswijze van 15 januari 2019 en genoemd beroepschrift
is in belangrijke mate aandacht geschonken aan maatregelen
ten behoeve van Roerdomp en Grote Karekiet. Zo zijn nadere
voorwaarden gesteld aan het natuurcompensatieplan Groene
Kruispunt.
In het gewijzigde bestemmingsplan is nu opgenomen dat al het
bestaande riet planologisch wordt beschermd en niet kan wor
den aangetast. Daarnaast gelden beschermingsmaatregelen,
zoals een betredingsvrije zone en de wijze van aanleg van het
viertal in het plan opgenomen steigers. Ten aanzien van het
Groene Kruispunt is onder andere bepaald dat het riet hier extra
wordt beschermd en dat de ontwikkeling van het bestaande riet

wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt waterrecreatie (behou
dens schaatsen) in het aangewezen watervogelrustgebied geheel
uitgesloten.
In het vorige Linnaeusklokje hebben we al aandacht geschonken
aan de stand van zaken betreffende de door onze verenigingen
te sluiten overeenkomst Groene Kruispunt met de gemeente
Ermelo. Waarborgen dienen hierin nog te worden opgenomen
ten aanzien van bestuurlijke afspraken, de financiering van het
toekomstig onderhoud en handhavingsaspecten voor wat betreft
onder andere kitesurfers buiten de kitesurfzone Strand Horst.
Op verzoek van de Raad van State is op 2 januari j.l. bericht dat
de aanpassingen van het bestemmingsplan voor ons geen aan
leiding zijn om het ingestelde beroep in te trekken zolang het
overleg om tot een schriftelijke overeenkomst Groene Kruispunt
te komen niet positief is afgerond.
 
 
Veluwe
Uitbreiding Van der Valk hotel Harderwijk
De laatste mededeling over de voorgenomen uitbreiding van het
Harderwijker Van der Valk hotel dateert alweer van het Linna
eusklokje 3-2018. Melding werd toen gemaakt van onze bij de
provincie Gelderland ingediende zienswijze naar aanleiding van
het voornemen een vergunning Wet natuurbescherming te
verlenen voor deze uitbreiding. De behandeling van onze
zienswijze is daarna tot heden al verschillende keren door de
provincie opgeschort, onder andere in verband met de ontwik
keling van een soortherstelplan Zwarte Specht.
Inmiddels werd op uitnodiging van de directie van het hotel op
20 november 2020  een gesprek gevoerd over een mogelijke
uitbreiding in de richting van de locatie van Bouw- en Infrapark.
De oorspronkelijk gedachte uitbreiding ten koste van een deel
van het Harderwijker bosgebied wordt met het voorgenomen
plan verlaten.
Afgesproken is dat we het uitgewerkte nieuwe plan te zijner tijd
graag beoordelen om de eventuele effecten te toetsen aan de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Ve
luwe.
 
Boskap waterwingebied Vitens
In het vorige Linnaeusklokje memoreerden wij de voorgenomen
boskap in het Harderwijker bosgebied. Onlangs namen we
kennis van voorgenomen boskap op het terrein van het water
wingebied van Vitens in Harderwijk. In een aan Vitens gerichte
brief is gevraagd een pas op de plaats te maken en vooraf de in
de brief gestelde vragen over dit voornemen te beantwoorden.
Naar aanleiding hiervan is op 22 januari j.l. ter plaatse een ge
sprek gevoerd met onder andere een ecologe van Vitens. Hierin
is van de zijde van Vitens aangegeven dat de kap voortvloeit uit
voorschriften van brandweer en provincie om aan weerszijden
van hoogspanningsmasten een afstand van 35 meter vrij te
houden van bomen.
Hoewel daartoe niet verplicht, is Vitens voornemens met het na
de kapwerkzaamheden inplanten van loofhout een wat geleide
lijke, opgaande zogenaamde mantelvegetatie te laten ontstaan.
Zo’n gradiënt kan biodiversiteit (bloeiers, insecten, zangvogels)
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ten goede komen. Daarnaast is de bereidheid uitgesproken om
een aantal stobben na het kappen te laten staan ten behoeve van
de vestiging van insecten die de Zwarte Specht vervolgens tot
voedsel kunnen dienen.
Hoewel de boskap niet kon worden voorkomen, is het gevoerde
gesprek als nuttig ervaren, te meer omdat het besef bij Vitens
aanwezig is dat het niet alleen gaat om de aanplant van een
mantelvegetatie na de kap, maar dat een dergelijke mantel ook
nazorg nodig heeft om voortijdige vraat door bijvoorbeeld reeën
te voorkomen.
 
Boskap Kriemelberg Ermelo
Van een tweede boskapsituatie namen we kennis in een publi
catie in De Stentor van 23 januari 2021. De publicatie maakt
melding van het kappen van eiken op de Kriemelberg ten behoe
ve van restauratiewerkzaamheden aan een botter. Geconsta
teerd werd dat behalve deze kap naast kwijnende bomen ook
vitale bomen werden gekapt. De strubbenbossen op de Kriemel
berg zijn niet alleen uniek voor de noordelijke helft van de Ve
luwe, maar maken ook deel uit van het Natura 2000-gebied
Veluwe. Zo is de Kriemelberg aangemerkt als beschermd oud
bos met onder andere het Vliegend Hert als begeleidende doel
soort.
Wij hebben de gemeente Ermelo per brief een aantal vragen
gesteld met betrekking tot onder andere het beheer, het nalaten
van de afvoer van dood hout en toetsing aan en naleving van
Natura 2000-doelstellingen. Onze brief is nog niet door de ge
meente Ermelo beantwoord.
 
Regionale Energietransitie (RES Noord-Veluwe)
Beroep Raad van State windturbines Harderwijk
Het op 23 oktober 2020 bij de Raad van State ingestelde beroep
tegen het bestemmingsplan dat als doel de realisering van drie
windturbines op het Harderwijker industrieterrein Lorentz

heeft, is nog niet behandeld. De realisering hiervan is één van
de projecten in het kader van de Regionale Energie Strategie
Noord-Veluwe. Onlangs gingen we uitgebreid op deze beide
onderwerpen in. Behalve aan de plaats van deze windmolens op
zeer korte afstand van het Natura 2000-gebied Veluwerandme
ren werd in het beroepschrift uitvoerig aandacht geschonken
aan dodelijke aanvaringsrisico’s met windmolens van vogels en
dit gold in het bijzonder de roofvogelsoorten Zeearend, Visarend,
Bruine Kiekendief en Wespendief.
Mogelijk is een bericht dat in diverse media verscheen naar
aanleiding van een brief van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 5 februari jl. inzake de uitkomsten van de verkenning
‘Windenergie op en rondom de Veluwe’ u niet ontgaan. Het
betreft hier een verkenning van de vier RES regio’s met grond
gebied op de Veluwe samen met de provincie om de mogelijk
heden voor windenergie op en rondom het Natura 2000-gebied
Veluwe te onderzoeken. De verkenning richtte zich specifiek op
de Wespendief die de meest bepalende vogelsoort voor windmo
lens voor het Natura 2000-gebied Veluwe is. Daarbij moet wor
den bedacht dat het instandhoudingsdoel voor het gebied van
100 broedparen voor de Wespendief met ongeveer 94 broedpa
ren al vele jaren niet wordt gehaald. De belangrijkste bevinding
uit het ecologisch onderzoekrapport is dan ook dat als gevolg
hiervan de ruimte voor windturbines op en rondom de Veluwe
zeer beperkt is, een ruimte die voor de ontwikkeling van wind
parken is berekend op basis van de 1%-mortaliteitsnorm. In de
rapportage is voorts aangegeven dat deze norm niet alleen voor
het Natura 2000-gebied Veluwe als kerngebied geldt, maar dat
er daarnaast naar het zich laat aanzien met een invloedzone tot
circa 8 kilometer met aanzienlijke beperkingen rekening moet
worden gehouden omdat buiten het broedgebied voedsel wordt
gezocht. Zo foerageert de Wespendief ook in Flevoland.
Aan genoemde 1%-norm is niet alleen voor wat betreft de
Wespendief, maar ook ten aanzien van hiervoor genoemde
soorten Zeearend, Visarend en Bruine Kiekendief in ons aan de
Raad van State gerichte beroepschrift ruime aandacht geschon
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ken.
Omdat het onderzoek voor een deel is gebaseerd op een theore
tisch model, waarbij meerdere aannames zijn gedaan, is er vol
gens de provincie mogelijk nog ruimte om aanvullende ontwik
kelingen mogelijk te maken. Zo kunnen veldtellingen wellicht
duidelijk maken of de Wespendief op bepaalde locaties niet of
slecht sporadisch voorkomt. Daarnaast is slechts weinig bekend
over de kans dat een Wespendief een windturbine kan ontwij
ken. Een hogere ontwijkingskans heeft namelijk grote invloed
op de mogelijkheden voor de bouw van windturbines. Daarnaast
is er in dit kader ook aandacht geschonken aan te verrichten
nader onderzoek van een stilstandvoorzieningoptie die het risi
co voor aanvaring sterk zal kunnen verlagen. Dat is precies waar
we in ons beroepschrift, onder meer, ook in relatie met de an
dere al hiervoor genoemde roofvogelsoorten, op wijzen. Toekom
stig nader onderzoek zal een en ander duidelijk moeten maken.
 
Overig
Verklaring geen bezwaar paramotor
Door de Burgemeester van Harderwijk is voor de duur van twee
jaar een verklaring van geen bezwaar verleend aan een inwoner
voor het opstijgen en landen met een paramotor vanuit een
perceel grasland en wel met maximaal zes andere paravliegers
gelijktijdig.
Gezien waargenomen vogelverstoringen op de Veluwerandme
ren in het verleden door paravliegers hebben wij de verklaring
van geen bezwaar bij de gemeente opgevraagd. Geluidsvolume
en vorm van dit soort luchtvaartuigen spelen namelijk bij ver
storingen een grote rol. 
Teneinde verstoringen te voorkomen, is aan de verklaring vanuit
de bestaande gedragscode en goed vliegerschap onder andere
het voorschrift verbonden dat niet gevlogen wordt boven of in
de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en
Veluwe, het Natuur Netwerk Nederland (voordien Ecologische
Hoofd Structuur) en de groenstrook tussen het Veluwemeer en
het industriegebied Lorentz.
Hoewel wij op naleving van dit voorschrift door de paravliegers
vertrouwen hebben, verzoeken wij u eventuele verstoringen aan
ons te melden op het hiernavolgende e-mail-adres.
 
Kitesurfovertredingen
Het voorgaande brengt ons op de ontvangen meldingen van ki
tesurfovertredingen in het afgelopen jaar, waarvoor hartelijk
dank. Een opgesteld jaaroverzicht van alle gemelde overtredin
gen is aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
gestuurd. Toegezegd is de rapportage te zullen bespreken.
Afgelopen najaar- en winterperiode gaf vaak rustig weer te zien.
In een aantal toch meer winderige periodes was er helaas regel
matig sprake van kitesurfers in verboden gebied met soms om
vangrijke verstoringen van overwinterende watervogels tot ge
volg. Tijdens een gesprek met de Omgevingsdienst onlangs zijn
gemaakte meldingsafspraken geactualiseerd. Kitesurfverbods
bebording die inmiddels op een aantal daarvoor in aanmerking
komende plaatsen is aangebracht is van groot belang. Helaas is
dat nog niet het geval op het op 17 september 2020 in gebruik
genomen proefstrandje Hoge Bijssel, waarvoor wij bij de gemeen

te Nunspeet aandacht vroegen met onze brief van 20 augustus
2020. Ondanks herinneringen op 4 november 2020 en 11 febru
ari 2021 is de brief helaas nog niet beantwoord. Omdat hier
volgens ontvangen meldingen ook van een overtredingsplaats
sprake is, is de aanwezigheid van een verbodsbord ook op dit
strandje van groot belang. Meldingen van kitesurfers buiten
toegestaan gebied zien we dan ook graag nog steeds tegemoet
via e-mail tjalling.ellen@caiway.nl.
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer
 
Naschrift
Voorgaande bijdrage in dit Linnaeusklokje is het laatste ‘Nieuws
van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep’ van mijn
hand. Vanaf het Klokje 1e kwartaal 2006 heb ik u op een enkel
Klokje na namens de gezamenlijke werkgroep van onze afdeling
met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe op de hoogte
gebracht van talloze natuurbeschermingsactiviteiten van de
werkgroep, activiteiten in het werkgebied van onze beide vere
nigingen die al even talloos tot een positief resultaat hebben
geleid.
Ik hoop dat u met belangstelling van ook deze wijze van natuur
bescherming, naast inventarisatieactiviteiten met een bescher
mingsdoel, landschapsbeheer en de jaarlijkse amfibieënoverzet
actie van onze afdeling heeft kennisgenomen.
Dit naschrift geeft mij gelijktijdig de mogelijkheid om nog een
paar woorden te wijden aan de aanschaf van een nieuwe ‘kof
fertypemachine’, zoals gememoreerd op pagina 16 van het vori
ge Linnaeusklokje. Het was 1987 en het computertijdperk lag
nog voor ons. In die tijd waren er prachtige elektrische schrijf
machines te koop, compleet met een correctielint waardoor het
vervelend werken en soms knoeien met correctielak tot het
verleden kon behoren. De omvang van de schrijfmachine had
één nadeel. In een koffertje passen was er helaas niet meer bij!
De aanschaf staat dat jaar als ‘aankoop schrijfmachine’ voor ƒ
1.499,90 in de afdelingsboeken met 50% van dit bedrag gesub
sidieerd door het Anjerfonds, 28% als netto opbrengst van het
aan de mens brengen van meer dan 200 liter door een afdelings
kookgroepje gemaakte overheerlijke erwtensoep en een restant
bijdrage van 22% uit de afdelingskas. Op welk moment het ge
bruik van deze elektrische schrijfmachine daarna is vervangen
als gevolg van de intrede van het computertijdperk bij het op
maken van het Linnaeusklokje is mij niet bekend.
Tjalling van der Meer

Herkent u deze plek?
Dat vroeg ik u in het vorige blad op pagina 17. Deze foto is ge
nomen op Landgoed Hulshorst.
Komend vanaf het NS-spoor (parkeren ca. 100 m vanaf station
Hulshorst) loop je eerst langs het Zilverbeekje. Je komt dan
vanzelf langs deze boom en moet hier linksom of rechtsaf. Het
landgoed Hulshorst is een mooi wandelgebied met veel oude
beuken. Je kunt ook vanaf de Harderwijkerweg beginnen met
de korte rondwandeling over het landgoed.
Ati Vijge
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Excursies en
avonden
Kijken naar voorjaarsbloeiers
zaterdag 8 mei 2021
We bezoeken Oldenaller. Vanwege de coronamaatregelen gaan
we niet georganiseerd, maar kan ieder voor zich Oldenaller be
zoeken. Ben je (nog) geen lid en wil je ook komen, geef je op bij
Ati Vijge awvijge@outlook.com.

Historische excursie Landgoed Staverden
zaterdag 15 mei 2021
Vertrek Ermelo 13.15 uur, Harderwijk 13.30 uur, grote parkeer
plaats Staverden 13.45 uur
De allereerste aanzet tot de oprichting van onze afdeling was op
13 februari 1971 een excursie naar landgoed Staverden. Na deze
excursie was er koffiedrinken bij de Zwarte Boer.
Deze excursie gaan we herhalen, inclusief het kopje koffie, nu
wellicht bij het bezoekerscentrum.
Niet alleen voor onze afdeling is Staverden historisch belangrijk,
het heeft ook in het algemeen een rijke geschiedenis. Staverden
is de kleinste stad van de wereld en al meer dan 700 jaar oud. In
1298 wilde de Graaf van Gelre hier een florerende stad stichten.
Het is niet meer dan een landgoed geworden, maar wel met
stadsrechten. Het landgoed is wat natuur betreft een pareltje,
met rijke flora, een beek en veel oude bomen.
Opgeven verplicht, i.v.m. covid uiterlijk woensdag 12 mei bij
Hans en Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com of 06
12049194 of 0341 557276.

Fotografie-avond via Zoom
dinsdag 25 mei 2021
Start 20.00u via Zoom. Onderwerp nog niet bekend.
Wil je ook meedoen, geef je op bij Ati Vijge awvijge@outlook.
com.

Ochtendexcursie vogels in de Delta Schuitenbeek
zaterdag 29 mei 2021
Vertrek 8.45 uur Ermelo, 9.00 uur parkeerplaats onderaan de
dijk voorbij het Putter Stoomgemaal.
De Delta Schuitenbeek is inmiddels een klassieker onder de
excursies. En zeker in dit seizoen is er wat vogels betreft heel
veel te zien. Vorig jaar was hier de Grote karekiet luid zingend
te horen. Ook is er kans op Blauwborsten en natuurlijk de wei
devogels met jongen. Is het vervoer vanuit Harderwijk een
probleem, neem dan even contact met ons op.
Opgeven voor donderdag 27 mei bij Hans en Anne-Marie Fondse,
jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

Vlinder-/insectenzoektocht Garderense veld
dinsdag 8 juni 2021
Vertrek Harderwijk 13.15 uur, Ermelo 13.30 uur. Als carpoolen
niet gewenst is, gaan we individueel en wordt de route doorge
geven aan degenen die zich aanmelden.

Bezoek Waterloopbos bij Marknesse (FL)
zaterdag 12 juni 2021
Afhankelijk van de coronamaatregelen gaat dit wel of niet door.
De leden en allen, die zich verder opgeven, krijgen hierover
vroegtijdig bericht.
Ben je (nog) geen lid en wil je ook komen, geef je op bij Ati Vijge
awvijge@outlook.com.

Plantenexcursie driekwart dag Stichtse Brug en Groeve
Oostermeent
donderdag 17 juni 2021
Vertrek Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur 
De Voorlanden bij de Stichtse Brug herbergen een bijzondere
plantengroei, enigszins vergelijkbaar met die in natte duinval
leien. In deze tijd hopen we de Moeraswespenorchis in bloei te
zien, die hier in groten getale voorkomt. De Groeve Oostermeent
is een niet meer gebruikte groeve voor zandwinning. Hier komen
Zonnedauw en Klokjesgentiaan voor en het gebied trekt veel
vlinders en libellen aan. Een steile wand biedt nestgelegenheid
aan oeverzwaluwen. Neem een lunchpakket mee.
Opgeven voor dinsdag 15 juni bij Hans en Anne-Marie Fondse,
jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

Leemputten bij Staverden middagexcursie
zaterdag 26 juni 2021
Vertrek 13.15 uur Ermelo, 13.30 vanaf de ingang bij het hek van
de Leemputten
Dit hek bevindt zich komende van de N302 richting  Apeldoorn,
na het nemen van de afslag Leuvenum/Staverden (Garderense
weg)  na ongeveer 150 m aan de rechterkant.
Ook een echte klassieker in ons 50 jarig bestaan is het bijzonde
re gebied ‘De Leemputten’ bij Staverden. Dit gebied herbergt niet
alleen een zeldzame plantengroei, maar het is ook wat vlinders
en libellen betreft zeer bijzonder. 
De toegangsbepalingen voor dit gebied zijn zeer strikt en dat
geldt ook voor het maximum aantal deelnemers. De paden zijn
smal en ook i.v.m. de covid-regels zullen we tegen die tijd het
maximale aantal deelnemers vaststellen. In ieder geval mogen
er nooit meer dan 20 personen tegelijk in het gebied. Zorg voor
goede waterdichte schoenen want de Leemputten kunnen
drassig zijn. De excursie wordt geleid door Annemarie Kooistra
en Anne-Marie Fondse.
Opgeven voor donderdag 24 juni bij Hans en Anne-Marie Fondse,
jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

In de buurt van Garderen tussen de buurtschappen Ouwendorp
en Meerveld liggen enkele voor vlinders en andere insecten in
teressante veldjes.
In mei 2019 was er een excursie in dit gebied waar we niet vaak
komen. We zagen er o.a. de Bruine vuurvlinder en het Blauw
vliegend hert. Dat is natuurlijk geen garantie voor dit jaar, maar
voor de liefhebbers valt er zeker genoeg te zien, ook planten,
bijen, kevers en libellen. We gaan samen op zoek naar vlinders,
libellen en andere insecten en kijken samen of we ze op naam
kunnen brengen. De zoektocht zal 2-2,5 uur duren en wordt
geleid door Dick Dooyewaard. Graag voor 6 juni aanmelden: dick.
dooyewaard@gmail.com of 06 38181072.
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Ideeën schieten Marsel te binnen, zijn associatieve brein 
reguleert dit proces – dit is de wat. Filosoisch in zijn benadering, 
vraagt Marsel zichzelf altijd waarom een dergelijk idee de moeite 
waard is om vast te leggen. Want als hij daar geen helder 
antwoord op kan geven, dan is het idee de moeite niet waard. 
Voor Marsel is het vooral belangrijk dat een idee origineel is 
en in de uitvoering minimalistisch. Een krachtig beeld is een 
beeld dat simpel en to the point is. Zo óók het beeld van de 
man in de uitgestorven Sahara, omringd door niets anders dan 
de elementen der aarde. Een alomtegenwoordige wind die 
ritmisch door het verstuivende zand glijdt. Op de voorgrond 
een golvende zandzee die wordt bewandeld door een reiziger, 
solitair en statig. Marsel ziet dit als een van zijn favoriete 
beelden, de situatie gedirigeerd door het getij van de kosmos 
en geportretteerd door Marsel.

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

Ontdek meer:

CameraNU.nl/verhalen

52 I Natuurfotograaf

Meer dan een moment.

Nikon D5 + 

Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR 
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Vossenbroek en omgeving dagexcursie
donderdag 1 juli 2021
Vertrek 9.00 uur Ermelo, 915 uur Harderwijk
Het Vossenbroek bij Emst wordt beheerd door Geldersch Land
schap & Kasteelen. We zien hier een elzenbroekbos, omgeven
door natte graslanden en houtsingels. Door deze variatie en
vooral door de combinatie van natte natuur op een voedselarme
bodem komen er veel zeldzame planten voor. Ook voor vlinders
en libellen is het een interessant gebied. We lopen een deel van
het Klompenpad dat hier loopt. Zorg voor een lunchpakket en
goede waterdichte schoenen.
Opgeven voor dinsdag 29 juni bij Hans en Anne-Marie Fondse,
jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

Breedscheenjuffer

Kommavlinder

Wandelen in het Vechtdal
zaterdag 10 juli 2021
Vertrek Ermelo: 8.45 uur, Harderwijk: 9.00 uur.
We gaan onder leiding van Ronald van Veen een wandeling
maken in de buurt van Ommen. In deze omgeving komen de
zeldzame Sleedoornpage en de zeldzame Steenanjer voor. Tij
dens de wandeling in dit landschappelijk erg mooie gebied
kunnen we beide tegenkomen, evenals de Eikenpage, diverse
blauwtjes en libellen waaronder de Breedscheenjuffer. Ook voor
vogelaars is het een interessant gebied. Kievit, Grauwe klauwier
en Wulp worden hier gespot.

Sleedoornpage

Steenanjer

Vechtdal

We volgen het ‘boswachterspad’ dat ongeveer 9 km lang is.
Onderstaande tekst komt uit de folder die bij de wandeling hoort:
Tijdens een wandeling over het boswachterspad door de Arriër-
Esch ga je terug in de tijd. Zo ontdek je een oude schapenboet
waar vroeger een ridderboer woonde en kom je langs verschil
lende nostalgische uitzichten.
Struin over de zandverstuivingen, door stroomdallandschappen,
jeneverbesstruwelen en ontdek de kleinschalige agrarische
landschappen.
In juli bloeit de zeldzame Steenanjer, ook wel de Vechtanjer
genoemd. Deze anjer komt alleen voor in gebieden waar de Gele
weidemier voorkomt. Door ontkalking van de zandbodem werd
het moeilijk voor de Vechtanjer om hier te overleven. De Gele
weidemier haalt zandkorreltjes naar boven om op te warmen
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aan de zon en brengt deze als nestverwarming terug naar bene
den. Door de rotatie van het zand ontstaat er goede grond voor
de Vechtanjer om te overleven.
Bron: https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/vechtdal/boswach
terspad-arrier-esch
Opgave vóór 9 juli bij Ronald van Veen, hrvanveen@hotmail.com
of 06 13464513 of Ati Vijge, awvijge@outlook.com of 0341
560901.

Dagexcursie Naardermeer
zaterdag 24 juli 2021
Vertrek 8.45 uur Ermelo, 9.00 uur Harderwijk
Het allereerste natuurmonument in Nederland was het Naar
dermeer. Hier was begin 20e eeuw de landelijke NNV nauw bij
betrokken. Ook met de afdeling herinner ik me nog een vaarex
cursie. Historisch kun je deze excursie dus wel noemen. Het is
een legendarisch natuurgebied dat bij velen tot de verbeelding
spreekt. In 2005 is er met succes geprotesteerd tegen de aanleg
van een verbinding tegen de A6 en de A9, die dwars door het
gebied zou gaan.
Het gebied heeft helder water, dicht moerasbos en drassige
weilanden. De purperreiger voelt zich hier helemaal thuis. We
lopen het Laarzenpad van 6,5 km en passeren hierbij verschil
lende vogelobservatiepunten. Zorg voor eten en drinken en na
tuurlijk goede en waterdichte schoenen.
Opgeven voor donderdag 22 juli bij Hans en Anne-Marie Fondse,
jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

Bandheidelibel, foto Michiel de Vries

Dagexcursie naar het Boetelerveld en het Wierdense Veld
zaterdag 14 augustus 2021
Vertrek Ermelo 10.00 uur, Harderwijk 10.15 uur.
Vandaag gaan we kijken in twee gebieden van het Landschap
Overijssel. Deze twee gebieden hebben we nog niet eerder be
zocht met onze afdeling. Het Boetelerveld is het laatste overge
bleven stukje natte-heidelandschap in Salland. Het is een
geïsoleerd gebied tussen de weilanden in de buurt van Raalte.
In dit gebied komt o.a. de Bandheidelibel voor. Verder vliegen
er ook andere soorten libellen en juffers. Het gebied is verder
interessant voor vlinders en insecten en ook aan planten is er
genoeg te zien.

Later gaan we nog naar het Wierdense veld in de buurt van
Nijverdal. Dit is een restant van een groot hoogveengebied. Dit
gebied is een van de plaatsen waar bijzondere libellen te zien
zijn. Verder komt de kraanvogel hier voor en staan er bijzonde
re planten zoals Lavendelheide.
Allebei de gebieden zijn aangewezen als Natura-2000-gebied en
dat geeft wel aan dat het de moeite waard is om deze gebieden
te bezoeken. Voor opgave en informatie Ati Vijge awvijge@out
look.com of 0341 560901.

Het Paradijs dagexcursie
donderdag 19 augustus 2021
Vertrek 9.15 Ermelo
Tot Het Paradijs bij Barneveld behoren 3 landgoederen: Erica
Noord, Erica Zuid en Groot Bylaar. De Grote en de Kleine Barne
veldse Beek, die door het gebied stromen, maken dit hele gebied
zo paradijselijk. We zien hier een typisch kampenlandschap met
karakteristieke boerderijen, kleinschalige akkers met houtwal
len, vochtige heide, weiland en bosjes. De vele biotopen maken
dit gebied zo bijzonder voor flora en fauna. Op de vlonders bij
de natte heide liggen vaak hagedisjes te zonnen. Verder is het
gebied bijzonder door Klokjesgentianen en Zonnedauw. We
lopen een gedeelte van het Klompenpad dat door dit gebied loopt.
Zorg voor een lunchpakket en goede waterdichte schoenen.
Wanneer er mensen zijn die graag in Harderwijk willen opstap
pen vanwege problemen met vervoer, laat dit even weten.
Opgeven voor dinsdag 17 augustus bij Hans en Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

Vlinder-/libellenexcursie Speulderveld
dinsdag 24 augustus 2021
Vertrek Harderwijk 13.30 uur, Ermelo 13.30 uur
Het Speulderveld is een voor ons bekende locatie, vlakbij de
Leemputten van Staverden. Voor een deel zijn hier dezelfde
planten en insecten te zien als in de Leemputten, maar dit gebied
is vrij toegankelijk. In augustus zijn hier naast vlinders nog veel
heidelibellen actief, waaronder de Zwarte heidelibel. Ook de
Beekoeverlibel wordt hier gezien. Wel is de kans groter als het
er nog wat vochtig is. Ook zullen we kijken of we rupsen van
nachtvlinders kunnen vinden, zoals de Hageheld. De excursie
duurt ongeveer 2,5 uur en wordt geleid door Volkert Bakker en
Dick Dooyewaard.
Aanmelden voor 22 augustus via dick.dooyewaard@gmail.com
of 06 38181072.

Wandelen over een deel van het Speuldepad
zaterdag 28 augustus 2021
Vertrek Harderwijk en Ermelo 9.45 uur. Tijdpad: 10-15 uur
Startpunt: grote parkeerplaats Uddelermeerweg.
Het Speuldepad is in 2020 aangelegd in de buurtschappen
Speuld, Staverden en Leuvenum. Tijdens een excursie in septem
ber vorig jaar is al een deel van dit pad bezocht. Voor deze ex
cursie ligt het in de planning om het noordelijke deel van het
pad te verkennen. Langs de route wordt informatie gegeven over
het landschap, de aanwezige flora en fauna en de waterhuishou
ding. De af te leggen route, ongeveer 9,5 km, gaat door bos, over
heide en langs de Staverdense beek.
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foto Ati Vijge

Beek en zicht op dal, foto Ronald van Veen

Kasteel Staverden, foto Ronald van Veen

Opgave voor 27 augustus 2021 bij Ronald van Veen, hrvan
veen@hotmail.com of 06 13464513 of bij Ati Vijge, awvijge@out
look.com of 0341 560901.

Reevediep dagexcursie
zaterdag 4 september 2021
Vertrek 9.00 uur Ermelo, Harderwijk 9.15 uur
Het Reevediep is een waterverbinding tussen de IJssel bij Kampen
en het Drontermeer. De verbinding is aangelegd als hoogwater
afvoer, maar is nu al een begrip onder vogelaars. Heel veel bij
zondere vogels zijn hier te spotten en zeker in de trektijd komen
hier bijzondere soorten voor. Zo zagen wij hier vorig jaar rond
deze tijd een aantal Reuzensterns. Neem een lunchpakket mee.
We lopen een flink rondje, ongeveer 6 km om het Reevediep.
Opgeven voor donderdag 2 september bij Hans en Anne-Marie
Fondse, jmfondse@gmail.com of 06 12049194 of 0341 557276.

Horizontaal Verticaal

2  Bok 1   Bes

5  Teek 3   Koe

9  Oliebolzwam 4   Vlier

11  Molletje 6   Koolmees

12  Mier 7   Torenvalk

13  Koevinkje 8   Zalm

15  Wesp 10   Zwaan

16  Klaproos 11   Meeuw

19  Bek 14   Es

22  Schorsbreker 16   Kers

25  Sla 17   Peperboleet

27  Libel 18   Roos / Klis

28  Berk / Beuk 20   Krekel

29  Els 21   Iep

31  Uiver 22   Salvia

32  Ia 23   Odeurzwam

33  Emelt 24   Broeden

35  Ei 30   Stier

36  Zwaan 31   Uil

39  Zalm 34   Tulp

40  Kat 37   Alk

41  Spin 38   Gal

Natuurpuzzel
Onderstaand de oplossing van de natuurpuzzel uit het vorige
blad, met dank aan Annemarie Kooistra
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Inhoud
 
 

 

mei     

zaterdag 8  Kijken naar voorjaarsbloeiers

zaterdag 15  Historische excursie Landgoed Staverden

dinsdag 25  Fotografie-avond via Zoom

juni     

dinsdag 6  Vlinder-/insectenzoektocht Garderense veld

zaterdag 12  Bezoek Waterloopbos bij Marknesse (FL)

donderdag 17  Plantenexcursie Stichtse Brug en Groeve
Oostermeent

zaterdag 26  Leemputten bij Staverden

juli     

donderdag 1  Vossenbroek en omgeving

zaterdag 10  Wandelen in het Vechtdal

zaterdag 24  Naardermeer

augustus     

zaterdag 14  Boetelerveld en Wierdense Veld

donderdag 19  Het Paradijs

dinsdag 24  Vlinder-/libellenexcursie Speulderveld

zaterdag 28  Wandelen over een deel van het Speuldepad

september     

zaterdag 4  Reevediep

Agenda
 
 

 

Indien onbestelbaar:  

F. Eibrink, Operadreef 52, 3845 GP Harderwijk

www.editoo.nl


