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Amerikaanse eik, foto Ati Vijge

Van de bestuurstafel

Wat was het een zachte herfst dit jaar. De kachel hoefde ge
lukkig nog niet zo vaak aan, en dat scheelt enorm bij de huidi
ge hoge brandstofprijzen. Hoewel de bladeren door de droogte
veelal vroeg vielen, hebben we tot ver in november kunnen ge
nieten van de mooie najaarskleuren. De zachte weersomstan
digheden maakten zelfs dat sommige planten opnieuw bloei
den, zoals de Dotterbloem. Op Schovenhorst werd in septem
ber nog een bloeiende perenboom gefotografeerd.
 
Tijdens een extra coördinatorenoverleg hebben we als bestuur
onze zorgen geuit over de vacatures in het bestuur. Niet alleen
onze afdeling maar ook veel andere verenigingen hebben
moeite om het bestuur compleet te krijgen.
Daarnaast hebben we samen nagedacht over de opzet van een
serie nieuwe natuurcursussen. Gebleken is dat cursussen bij
uitstek een manier zijn om kennis over de natuur te vergroten
en te verspreiden. Dat geldt voor algemene onderwerpen zoals
landschappen, maar ook voor specifieke onderwerpen zoals
bijvoorbeeld vlinders of vogels.
Een en ander staat al in de startblokken en elders in dit Linna
eusklokje kun je er meer over lezen. We hopen veel leden en
niet-leden te mogen begroeten tijdens deze cursussen.
 
Zouden we deze winter sneeuw krijgen? Of ijs zodat we mooie,
door de natuur gevormde, ijssculpturen kunnen bewonderen
zoals op de voorplaat te zien is.
Winterse tijd: tijd voor binnenactiviteiten. Bijvoorbeeld foto’s
bekijken en uitzoeken hoe die plant of paddenstoel op de foto
heet. En plannen maken voor het komende jaar! Wat zullen
we gaan doen in 2023? Lees het in dit nummer.
 
Vanuit de landelijke KNNV is besloten om van 20 tot 28 mei
2023 een ‘Week van de biodiversiteit’ te organiseren. Hopelijk

valt het na 3 droge zomers mee met de biodiversiteit in onze
omgeving. We gaan het ook in 2023 weer ontdekken, beleven
en beschermen!
 
Mede namens het bestuur wens ik u allen een gelukkig en ge
zond 2023.
Ati Vijge

Opstapplaatsen voor excursies
Harderwijk: Slingerbos, een zijweg van de Oranjelaan bij het
Shell-station iets voorbij nummer 12 tegenover de fietsenstal
ling van het Korfbalveld. Voor navigatie: Slingerbos 12, Har
derwijk
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor
het Kerkelijk Centrum
Voor de fietstochten is er één startplaats: het VVV-kantoor in
Ermelo, Stationsstraat 20, 3851 NH.
Bij twijfel over het doorgaan van excursies, b.v. in verband
met het weer, wordt men geadviseerd het Gastenboek op de
website te raadplegen.

De KNNV organiseert regelmatig activiteiten in het Centrum
voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis te Ermelo. Daarbij
is het van belang te weten dat deze accommodatie toeganke
lijk is voor rolstoelen.
Adresgegevens van Het Pakhuis: Molenaarsplein 24, 3851MZ
Ermelo, 0341 760777

Voorplaat
Deze foto is door Ati Vijge gemaakt op 24 februari 2018 rond 14 uur aan de Harderbosweg net voorbij gemaal Lovink, richting
Biddinghuizen.
Het opspattende water bevroor ter plekke tegen het riet, wat een dikke laag ijs tot gevolg had.
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  Annemarie Kooistra aekooistravroegop@hotmail.com 557545

Coördinator werkgroep
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     postadres   Sperwerhof 14, 3853BV Ermelo 553229

Penningmeester vacant penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl  

Bestuurslid Ati Vijge awvijge@kpnmail.nl 560901

Bestuurslid Gerhard Weigand gerhard@weigand.nl 553229

WEBSITE   https://noordwestveluwe.knnv.nl  

Webmaster Dineke de Visser webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl  

REDACTIE      

Redactieadres Nico de Jong klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 769052

Bezorging Flory Eibrink f.eibrink@gmail.com 415931

Activiteitencoördinator Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com 254538

Ledenadministratie Nico de Jong leden@noordwestveluwe.knnv.nl 769052

Indien u  uw contributie niet per automatische incasso betaalt, wilt u die dan voor 1 maart overmaken?
Voor zover u zelf een automatische overschrijving hebt geregeld, wilt u die dan bijtijds aanpassen?
Contributie 2023: leden € 33,25 , huisgenootleden € 17, jeugdleden € 20,50
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.

Kopij
Kopij voor Het Linnaeusklokje 2-2023 graag vóór 1 april 2023 mailen naar de redactie:
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl.
Een overzicht van wensen voor het aanleveren van kopij kan bij de redactie worden aangevraagd.
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Vier mini-cursussen in het eerste halfjaar van 2023
Hoe kom je snel aan veel kennis? Sommige mensen zoeken
het op internet op, anderen vinden het plezierig het in een
cursus gepresenteerd te krijgen. Die kans krijg je bij ons.
Want een cursus is de beste manier om snel veel te weten te
komen over een bepaald onderwerp.
 
Wat er gaat komen?
In het eerste half jaar van 2023 organiseren we 4 mini-cursus
sen! 
Steeds één dagdeel binnen en één dagdeel buiten.
 
Hans Fondse en Loek Batenburg: Tuinvogels
vrijdag 20 jan 20.00 uur en op zaterdag 21 jan om 9.00 uur de
zoektocht naar de vogels. Daar worden op vrijdag afspraken
over gemaakt.

Zanglijster, foto Volkert Bakker 
Gert Schuurman: Landschappen
zaterdag 11 maart 10.00 - 12.00 uur, met aansluitend een fiets
tocht in de regio om de verschillende typen landschappen te
bekijken. Je zult verbaasd zijn wat we allemaal tegenkomen.
 
Betty Dekker en Peter Pfaff: Vlinders
donderdag 11 mei 20.00 uur en zaterdag 13 mei naar een
mooie locatie. Die wordt op donderdag bekendgemaakt. Een
beetje mooi weer is wel een voorwaarde, dus als dat niet het
geval is, kiezen we voor een volgende zaterdag.
 
Geertje Pettinga: Wilde planten
woensdag 21 juni 20.00 uur en zaterdag 24 juni 10.00 uur.
Planten kun je altijd buiten bekijken, maar een beetje droog
weer is veel plezieriger.
 
Waar?
De theorie-avonden worden gegeven in de Witte Heide, Kerk
laan 5 in Ermelo
Over de praktijk worden afspraken met elkaar gemaakt op de
theorieavond.
 
De cursussen zijn apart te volgen. We rekenen dan € 5,- per
avond. 
Als je minstens 3 cursussen volgt, kun je een gratis lidmaat
schap krijgen van onze vereniging voor 2023.

Rups van Peper-en-zoutvlinder op Grote pim
pernel, foto Volkert Bakker

Er kunnen maximaal 20 personen per cursus deelnemen. Bij
grotere belangstelling zullen we een reservelijst maken: de
cursus zal dan op een later tijdstip worden herhaald.
 
Met wie?
We doen dit samen met NMP-Ermelo. Op die manier bundelen
we krachten en kennis.
 
En het vervolg?
Voor het tweede halfjaar van 2023 hebben we al een paar an
dere onderwerpen in gedachten. Daarover zullen we in het
volgende Linnaeusklokje meer schrijven.
 
De cursuscommissie,
Ati, Gert, Peter en Volkert

Vacature
Coördinator plantenactiveiten
Het was wel heel ver terugbladeren in oude Linnaeusklokjes
om terug te vinden wanneer Anne-Marie Fondse de plantenac
tiviteiten van haar voorganger overnam. Dat bleek in 2010 te
zijn. En sindsdien organiseert ze met groot enthousiasme een
stuk of tien excursies per jaar.
En dat nadat ze in de vorige eeuw ook al 10 jaar de planten
werkgroep had georganiseerd.
Tja, dan is het niet verwonderlijk dat ze op een dag vertelt dat
ze het per 1 mei wat rustiger aan wil gaan doen en wat meer
tijd wil gaan besteden aan haar kleinkinderen.
Maar ja, jammer is het natuurlijk wel!
Anne-Marie, in ieder geval heel veel dank!
Wie wil het van haar overnemen? 
We zoeken iemand die, eventueel samen met anderen, een
paar excursies per jaar wil gaan organiseren.
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Kamperen met natuurliefhebbers
Ook alweer zin in de vakantie? Gezellig de natuur in, drie
dagen tot twee weken naar de mooiste gebieden met andere
KNNV’ers.
Ook komend jaar heeft de KNNV 15 kampeervakanties in
lente, zomer en herfst georganiseerd. In prachtige natuurge
bieden waar je eindeloos veel kan zien, horen en bewonderen.
Vanaf een eenvoudige camping zijn er dagelijks een of meer
excursies waaraan je mag deelnemen. Een paar uur of een
hele dag, een korte wandeling of een berg op. Fietsen of varen.
Maar ook zwemmen of een oud stadje bezoeken. De keuze
hangt af van je eigen belangstelling. De deelnemers maken
samen het kamp.
Tijdens de zomermaanden en met Pinksteren en Hemelvaart
doen vaak gezinnen met kinderen mee. Het is voor de (klein)
kinderen een leuke manier om met de natuur in aanraking te
komen.
Er zijn altijd wel mensen bij die veel planten, vogels, vlinders
of andere dieren kennen en die dingen aanwijzen en erover
vertellen. Je kan je erin verdiepen of gewoon ervan genieten. ‘s
Avonds wisselen de deelnemers hun ervaringen uit en worden
de plannen gemaakt voor de volgende dag.
De deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer, hun onderko
men en hun eten.

Foto archief KNNV

Amfibieënoverzetactie 2023

De actie van vorig jaar is door de stormen (Dudley en Eunice)
in het begin wat rommelig verlopen. Het zal ons benieuwen
hoe de amfibieën de hete en droge zomer van 2022 hebben
doorstaan. Bij de overzet van vorig jaar was het aantal overge
zette Bruine kikkers (33 exemplaren) onder het gemiddelde
van de eerdere jaren. Ook was er weinig kikkerdril in de vijver
te zien. Het aantal overgezette Gewone padden (210 exempla
ren) en Kleine watersalamanders (11 exemplaren) was gemid
deld.
Het is de bedoeling dit jaar de actie te starten met het plaatsen
van de afzetting op donderdag 23 februari om 9.00 uur. Daar

na start het rooster weer voor een week of zes. De emmers
(mooie gele mayonaise-emmers van snackbar ‘t Hoekje) zijn
vervangers van de oude versleten opvangemmers. Ook delen
van het gaas worden vervangen. Ieder die dit jaar weer wil
meewerken bij plaatsen of overzetten, wordt van harte uitge
nodigd om zich aan te melden bij Hans Fondse, jmfondse@g
mail.com, 0341 557276. Ook wordt een aantal door ons gebeld
of men kan en wil meewerken. Indien de winter heel zacht is
of er een periode met langdurige vorst is, kan de plaatsingsda
tum gewijzigd worden.
Hans Fondse en Lynn Knossen

De voorbereiding wordt gedaan door vrijwilligers van de
KNNV en door sommige kampdeelnemers. Meer informatie
kun je vinden op https://kampeervakanties.knnv.nl/agenda.
Kijk er eens naar: ook met een caravan ben je van harte
welkom!

Verslagen

Foto Hanneke Schraven

Wandeling Koppelsprengen en Salamandergat bij
Beekbergen
zaterdag 27 augustus, 2022
Na een paar bijzonder warme – en droge! – dagen, koelt het
aan het einde van de week wat af. De geplande laatste zater
dag van augustus blijkt een perfekte dag voor deze excursie. 
Onder leiding van Volkert Bakker starten we met ons groepje
van zes bij het bezoekerscentrum Het Leesten bij Beekbergen,
echter niet nadat we eerst een kop koffie hebben gedronken
op het mooie terras van het centrum, en we onder het genot
hiervan met elkaar kennis kunnen maken en/of te horen hoe
iedereen de zomer heeft doorgebracht.
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Foto Ati Vijge

De route is goed aangegeven - o.a. via een app op de telefoon -
en gaat door een afwisselend, heuvelachtig terrein. Overblijf
selen van de laatste ijstijd zijn te zien in de wallen langs een
deel van de route, die verder ook door heidevelden en (aange
legde) bossen voert. De heide, hoewel de bloei al over het
hoogtepunt heen is, kleurt zo hier en daar nog mooi paars. Ab
soluut prachtig zijn de kristalheldere sprengen, beken die ge
voed worden door water uit het enorme bekken dat onder het 
Veluwemassief zit. Water dat zomaar opborrelt uit de grond –
hier dus geen door gebrek aan regenwater opgedroogde beek
jes, maar frisse stroompjes waar langs de kanten varens, mos
sen en ander groen groeit. De app wijst ons op bijzonderheden
in het landschap, zoals een lange laan met een dubbele rij beu
ken erlangs. Een dubbele rij, dat wil zeggen twee rijen aan ie
dere kant – dit duidde op grote welstand van de eigenaar: dat
je je dat kon veroorloven! Behalve de wijsheid van de app is er
in ruime mate kennis van wat er om ons heen groeit, bloeit en
leeft in ons groepje: leuk om van elkaar allerlei wetenswaar
digheden te horen en zo nieuwe kennis op te doen.
Twee eekhoorns zitten elkaar achterna in de bomen en we
blijven even staan om te kijken hoe deze beestjes langs de
stammen rennen. 
Een overvliegende Blauwe reiger doet de aanwezigheid van
water vermoeden en niet veel verder staan we aan de rand van
een mooi ven: het Salamandergat. Het is een rustig, een beetje
verstild, plekje met in het midden een grote pol bloeiende wa
terlelies.  
Onderweg houden we zo nu en dan even pauze voor een slok
water en/of een broodje. Bij terugkeer op de parkeerplaats zijn
we het erover eens dat dit een bijzondere en afwisselende
route is, ook in een ander jaargetijde mooi om te lopen.
Hanneke Schraven-Postma

Foto Hans Fondse

Foto Hans Fondse

Delta Schuitenbeek
zondagmorgen 2 oktober 2022
In het kader van de KNNV activiteit ‘Week van de Veldbiolo
gie’ was een vogelexcursie over de Zeedijk van het Putter
stoomgemaal tot Nulde georganiseerd.

Het eerste dat ons opviel, waren Kleine watersalamanders die
op het door de zon beschenen pad lagen op te warmen. Dat
deze door de vele fietsers vaak werden doodgereden, was dui
delijk. Zie de foto van een doodgereden salamander in de
hand. Dankzij het aangename weer werden we met zang be
groet door een Rietgors in het riet. Steeds hoorden we de zang
van Cetti’s zangers. Dit vogeltje komt tegenwoordig in Neder
land steeds vaker voor. In het deltagebied was het aantal wa
tervogels niet zo groot. Daarom werd met name gekeken naar
de plassen in de polder. Tientallen Wintertalingen en een Zil
verplevier in winterkleed. Ook was een Grote zilverreiger in
het deltagebied druk bezig met het inslikken van een grote pa
ling. Mooi zichtbaar vloog een Witgatje naar een van de ei
landjes. Om half twaalf liepen we terug en hoorden het geluid
van een IJsvogel. Even later zagen we deze mooi op een tak, fel
beschenen door de zon. Tenslotte zagen we een Tafeleend met
zes kleine jongen. Verbazend dat deze jongen in oktober nog
voorkomen!
Hans Fondse
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Rietgors, foto Hans Fondse

Kleine zilverreiger, foto Hans Fondse en Dick Dooyewaard

Foto Hans Fondse en Dick Dooyewaard

Excursie Reevediep
zaterdag 22 oktober 2022
Om tien uur parkeerden wij op de parkeerplaats bij de Nieu
wendijkbrug over het Reevediep. Deze brede stroomgeul is in
2019 geopend om een extreem hoge waterstand in de IJssel op
te kunnen vangen en doorstroming van de IJssel naar het
Randmeer mogelijk te maken. Daarmee kan overstroming van

o.a. de kades van Kampen bij uitzonderlijk hoog water voorko
men worden. Door verbreding van het oude Reevediep is een
groot natuurgebied ontstaan waar veel watervogels hun leef
gebied hebben gevonden. We begonnen de voettocht met de
Nieuwendijkbrug en goed zicht op drooggevallen banken in
het Reevediep. Grote aantallen Kieviten waren hier aan het
rusten. Daarna over het voetpad in oostelijke richting. Enorme
aantallen Wintertalingen in volledige rust en nog in de rui
waren aanwezig en een tiental Kemphanen. In een aantal dode
bomen zagen we groepen Aalscholvers. Plotseling in de top
van een van de bomen een andere vogel. Na goed kijken zagen
we met behulp van de telescoop dat de roofvogel een Slecht
valk was. Met een foto werd dit bevestigd. Dick wees ons op
veel soorten paddestoelen die in de bermen voorkomen. Zo
was overal de Geschubde inktzwam te zien. Wat verder kon
den we een tweetal Kleine zilverreigers rustig waarnemen.
Deze reigersoort is veel minder algemeen dan de Grote zilver
reiger die ook in het gebied overal zichtbaar is. Toen we een
half uur later bij teruggaan weer langs de twee Kleine zilver
reigers liepen, viel het ons op dat het paar onafscheidelijk is.
Het gedrag van deze soort is zo opvallend dat daarvan zelfs
een filmpje werd gemaakt. Het weer was helaas wat minder
dan voorspeld, daarom werd de excursie wat ingekort. Verder
een tocht die in alle jaargetijden veel interessante vogels, plan
ten en paddestoelen oplevert.
Hans Fondse

Geschubde inktzwam, foto Hans Fondse en Dick Dooyewaard

Bezoek aan landgoed Slichtenhorst en de Breede Beek in
Nijkerk
zaterdag 15 oktober 2022
Het is een fijn verjaardagscadeau, dit uitje naar landgoed
Slichtenhorst dat ons wordt aangeboden door het IVN Nijkerk.
Twee jaar geleden bestonden wij als KNNV-afdeling Noord-
west-Veluwe 50 jaar en door het coronavirus lukte het niet.
Maar nu zijn we er dan. Als op een echte verjaardag worden
wij ontvangen met koffie en een lekkernij in de gezellige
schuur. De schuur in de wijngaard diende ooit als droogplaats
van tabaksplanten, maar in de huidige tijd wordt hij gebruikt
voor de wijnbouw.
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Het landgoed Slichtenhorst beslaat 350 ha. De naam komt van
Slicht dat effen betekent en Horst dat een begroeide hoogte is.
Grofweg is de ligging tussen het buurtschap Slichtenhorst, het
dorp Zwartebroek en Driedorp.
Slichtenhorst kent een lange geschiedenis. Vanaf de negende
eeuw tot omstreeks 1800 was het gebied eigendom van het
Duitse klooster Abdinghof bij Paderborn. Daarna kwam het in
particuliere handen en kweekte men er tabak. De tabaksteelt
begon in Nijkerk halverwege de zeventiende eeuw. Het tropi
sche gewas was meegebracht uit Amerika door kolonisatoren.
Nijkerk was een ideale plek hiervoor door de ligging aan het
water en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. De tabaks
plant Nicotiana tabacum was kwetsbaar voor wind, dus uiter
mate geschikt voor de beschutte akkers. Na 1850 zakte de
teelt in door concurrentie uit de tropen. Nog steeds schijnen
er in de buurt spontaan tabaksplanten te ontkiemen.
Arjan van het IVN neemt ons op sleeptouw. Hij vertelt over
het kampenlandschap, gekarakteriseerd door kleine percelen
met een afwisseling van grasland in de lagere delen en akker
land in de hogere delen, de essen, aangelegd op dekzandrug
gen. Dit zijn opgestoven hoogtes die zijn ontstaan in de laatste
ijstijd. Ze zijn kalkarm en werden met mest uit de potstal ge
voed. Je kunt spreken van gemengd bedrijf. De huidige gewas
sen zijn aardappelen, suikerbieten, maïs en graan.
De akkers zijn nog steeds omgeven door heggen en houtwal
len. Je vindt er onder andere Hop en de Gelderse roos, die nu
in de herfst vol met bessen zit.
Arjan toont ons in de verte een tiendboom. Deze heeft ook een
historische oorsprong. De boom werd op de scheiding van het
land van verschillende pachtboeren aangeplant. Het tiend
recht was het recht van de grondeigenaar om een tiende deel
van de oogst te heffen. De pacht liep via de kloosterboerderij
en en het klooster naar de hertog van Gelre.
Door het landgoed stroomt een romantisch beekje met de
grootse naam Breede Beek. De bron ervan ligt bij de buurt
schap Appel, onderdeel van de Zuidbroekse moerassen. De
boeren van Zuidbroek verdienden hier hun brood met turfste
ken in het veen. Vanaf deze moerassen loopt een kanaaltje van
drie kilometer naar de beek. De beek voert uiteindelijk naar
Nijkerk en is daar tot sloot gedegradeerd.
Tenslotte komen we bij De Bunt. Het is een kwelgebied waar
het grondwater op natuurlijke wijze naar boven komt. Hier
groeit Ronde zonnedauw en Heidekartelblad. Helaas, het is nu
herfst. Deze soorten worden gekoesterd. Het landgoed is dan
ook in goede staat. De Vereniging Nederlands Cultuurland
schap verleende in 2016 een Gouden Mispel aan de eigenaren
voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de bescherming hiervan.
Langzamerhand  komen we weer bij de schuur terug. In de
slotrede benadrukt Volkert dat de  band met het IVN Nijkerk
hiermee is verstevigd en worden excursieleider Arjan en pen
ningmeester Ellie hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Henriette Zoetelief

Paddenstoeleninventarisatie Natuurbegraafplaats Els
peet 2021-2022
Aanleiding was een verzoek eind 2020 aan de KNNV Noord
west-Veluwe van Arjan Jurry, de directeur van de Natuurbe
graafplaats, om het terrein te inventariseren op  paddenstoe
len. Het doel is meer bekendheid te geven aan de vele soorten
paddenstoelen op de begraafplaats in de voorlichting aan be
zoekers.
De inventarisatie is voornamelijk uitgevoerd in de periode au
gustus t/m december 2021 door 3 leden van de KNNV, te
weten Annemarie Kooistra, Jan Willem Jonker en Dick Dooye
waard. En in juni 2022 is nog een inventarisatieronde gehou
den, gericht op voorjaars- en zomerpaddenstoelen. Deze ronde
is 2x uitgesteld vanwege grote droogte in die periode. Van de
specifieke voorjaarspaddenstoelen is daarom weinig aangetrof
fen.
Tijdens de inventarisatieperiode zijn 122 soorten waargeno
men. Voor de meeste bezoekers van de begraafplaats zullen
vooral de algemeen voorkomende en goed zichtbare padden
stoelen interessant zijn. Daarom is ook een top 15 opgesteld.
Wandelaars hebben een grote kans deze soorten tegen te
komen.
Dick Dooyewaard

De voorkant van de rapportage
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Pagemantel, foto Annemarie Kooistra

Actie met Kweekgras, foto Dick Dooyewaard

Natuurtuin Ermelo november 2022
Het is gaan regenen. De gortdroge tuin reageert goed op het
hemelwater. Overal zie je het groen weer opkomen. Sommige
planten gaan zelfs weer bloeien. Maar niet alleen de door ons
zo gewenste planten doen het goed, de stikstofminners, zoals
de braam en kweek(gras) groeien ook weelderig. Kortom, weer
veel werk voor de vrijwilligers in de Natuurtuin. Vooral kweek
weet in korte tijd zowel in de lengte als in de breedte uit te
groeien. Onder de lange, neergeslagen grassen kiemen veel an
dere planten. Deze dreigen echter te verstikken onder de dich

Even pauzeren, foto Dick Dooyewaard

te grasdeken. Dus toch maar zo veel mogelijk kweek verwijde
ren. In de folievijver zit ook een probleem. Lisdodden hebben
zich daar gevestigd. Mooi, maar niet gewenst. De wortels van
deze planten kunnen dwars door het folie groeien. Met veel
moeite hebben we de lisdodden verwijderd. De wortelstokken
zaten wijd verspreid door de zand-/kleilaag in de vijver. Drie
volle kruiwagens plantenmateriaal hebben we afgevoerd.
De bijna met riet dichtgegroeide bosvijver is voor een groot
deel leeggemaaid en -getrokken. In een klein stukje stond nog
water en dat was door het ‘drijfzand’ niet bereikbaar om daar
het riet en de lisdodden weg te halen. We hopen nog steeds
dat de gemeente ons gaat helpen deze vijver aan te pakken
zodat ons streven naar een mooie natuurlijke vijver gereali
seerd kan gaan worden. Uniek in onze gemeente! Het natuur
lijke karakter zal echter ook lastig worden omdat onverlaten
of onwetenden gemeend hebben veel goudvissen in de vijver
los te moeten laten. Goudvissen verpesten het ecosysteem en
we hopen maar dat de natuur ons gaat helpen om deze onge
wenste vissen te verwijderen. Ons lukt dat niet, gezien het
aantal en de toegankelijkheid van de vijver (drijfzand).
In november 2017 heeft de werkgroep Landschapsbeheer van
de KNNV ons geholpen met het maken van een wandelroute
om de vijver. Dat is zo goed gedaan en het pad wordt zoveel
belopen dat de werkgroep in november 2022 daar weinig on
derhoud hoefde te verrichten. Des te meer in de tuin zelf. Met
18 man (m/v) sterk zijn ze aan de slag gegaan. Erg veel werk is
er verzet. Grote hoeveelheden kweek verwijderd in de tuin en
op de wallen. Bij de boompjes op de wallen zijn een soort van
plateautjes gemaakt. Hierdoor kan het regenwater beter bij de
wortels inzakken in plaats van de helling af stromen. Er zijn
een aantal (opschot)struikjes, voornamelijk Sporkehout, van
de Groevenbeekse Heide gehaald en op en bij de wallen ge
plant. Het was hard werken en gelukkig was het ideaal buiten
werkweer. Tegen twaalven kwamen Joke en Janneke met de
erwtensoep, ‘gewoon’ en vegetarisch. De tuin en de vrijwilli
gers gaan in winterrust.
Gert Schuurman en Dick Dooyewaard
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Excursies en avonden
Nieuwjaarswandeling
zaterdag 7 januari 2023
Vertrek: Harderwijk 9.00 uur, Ermelo
9.15 uur
Na 2 jaar afgelasting is er in 2023 weer
een nieuwjaarswandeling op zaterdag 7
januari. We wandelen door een
glooiende bosrijke omgeving.
De wandeling is in principe 15 km maar
voor wie dit te ver vindt, is er een
mogelijkheid voor een verkorte versie
van 10 km. Er is geen horeca onderweg.
We rijden met eigen auto's in ongeveer
45 minuten naar het vertrekpunt van de
wandeling en weer terug. Graag bij uw
aanmelding telefoonnummer doorgeven
i.v.m. eventuele afgelasting.
Opgave na de kerstdagen bij Ton van
Peursem, 0341-423002,
avanpeursem@hetnet.nl.

Beekhuizerzand, foto Martin van Hemert

Wandelen met oog voor de natuur:
Beekhuizerzand
woensdag 11 januari 2023
Vertrek: 9.00 uur fietsbrug Parallelweg
Woudstee, Hierden, coördinaten:
52.34317976443853, 5.68388409163619.
Het Beekhuizerzand is een
stuifzandgebied ter groote van 200
hectare. Het is een uniek
natuurlandschap waarover we
wandelen. Vervolgens gaan we richting
hoeve Beekhuizen, een voormalig
agrarisch gebied. Via een mooi
bosgebied wandelen we naar
Sonnevanck, waar we koffie drinken.
Via een omweg wandelen we terug naar
het startpunt. De route is ongeveer 10
km lang.
Inlichtingen bij Martin van Hemert,
wandelen@noordwestveluwe.knnv.nl,
06-44140532.

Foto Volkert Bakker

Cyclus minicursussen
Deel 1: Tuinvogels 
vrijdagavond 20 januari 2023 20.00-22.00
uur
zaterdag 21 januari 09.00 uur excursie op de
fiets
Op 27, 28 en 29 januari is weer de
jaarlijkse tuinvogeltelling aan de orde.
Dan wordt landelijk het aantal vogels
geteld dat in uw tuin of op uw balkon
aanwezig is. Telgegevens helpen mee om
de vogels te beschermen. Zie hiervoor
Vogelbescherming Nederland.
Om de tuinvogels te leren kennen, is er
een cursus vrijdagavond 20 januari
20.00 uur in De Witte Heide Ermelo en
aansluitend zaterdagmorgen 9.00 uur
een vogelexcursie Oude Begraafplaats
Veldwijk (Parkeerplaats GGZ Horsterweg
130 Ermelo) en daarna ‘tuin’ rond oude
boerderij De Heuvel (Parkeren eind
parallelweg Oude Nijkerkerweg).
De cursus wordt gegeven door Hans
Fondse en Loek Batenburg en er kunnen
maximaal 20 personen deelnemen. Als
de cursus wordt overtekend zullen we
de cursus opnieuw geven.

Foto Volkert Bakker

Sneeuwklokjesexcursie
dinsdag 14 februari 2023
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk
9.15 uur.
Onder de rook van Utrecht light het
landgoed Amelisweerd. Dit eeuwenoude
landgoed is rijk aan historie en aan
natuur. Voor het behoud van
Amelisweerd is in de 70er jaren met
succes actie gevoerd. Op het landgoed
staan twee landhuizen: Oud
Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd. In
de lente komt Amelisweerd in bloei, te
beginnen met de vele sneeuwklokjes die
rond de landhuizen te vinden zijn. Het
landgoed ligt bij Bunnik langs de
Kromme Rijn. Dit maakt dit oude
rivierbos op klei ook zo bijzonder. De
zijarmen van de rivier kronkelen door
het bos, waardoor er een afwisselend
landschap van bos en water is ontstaan.
Tussen de twee landhuizen vind je
mooie doorkijkjes, waterpartijen, oude
bomen en veel voorjaarsplanten. In de
herfst zijn er veel paddenstoelen te
vinden. De toegangsweg naar Nieuw
Amelisweerd wordt door de vele
sneeuwklokjes de Sneeuwklokjeslaan
genoemd.
Opgeven voor zondag 12 februari bij
Anne-Marie Fondse: jmfondse@gmail.
com, 0341-557276 en 06-12049194.

Lezing over Spitsbergen door Jan
Vermeer
woensdag 15 februari 2023
De Kiekmure, Harderwijk. Aanvang
20.00 uur.

Aankondiging ALV
zaterdag 25 februari 2023
De ledenvergadering zal dit jaar worden
gehouden in gebouw de Vleugel, naast
de Westerkerk in Ermelo. De
ledenvergadering begint om 11.00 uur.
Wij zorgen vanaf een half uur voor
aanvang voor koffie en thee en zoals
gewoonlijk na afloop voor de lunch.’
‘s Middags staat er een wandeling op het
programma, tenminste als het weer het
toelaat natuurlijk.

10



De benodigde stukken zullen we met de
nieuwsbrief van februari naar jullie toe
sturen. De leden, die geen email hebben,
maar wel geïnteresseerd zijn in de
stukken, kunnen zich bij een van de
bestuursleden melden. Dan zorgen wij
voor een papieren versie.
We zouden het leuk vinden als jullie
allemaal zouden komen.
Het bestuur

Wandelen met oog voor de natuur:
Elspeter Bos
woensdag 8 maart 2023
Vertrek: Harderwijk 8.15 u., Ermelo 8.35
uur, Kerk in Elspeet 9:00 uur, Dominee
Kalshovenweg, coördinaten:
52.292660044521284,
5.787053003063523.
We maken een afwisselende Veluwse
bos- en heidewandeling aan de oostkant
van Elspeet. De tocht gaat door de
glooiende bossen van het Elspeterbos,
van de Elspeter Struiken en door de
bossen van Kroondomein Het Loo. Hier
midden op de Veluwe vinden wij nog
echte stilte. Onderweg drinken we koffie
bij Mennorode.
Inlichtingen bij Martin van Hemert,
wandelen@noordwestveluwe.knnv.nl,
06-44140532.

Elspeter bos, foto Jan Willem Jonker

Cyclus mini-cursussen
Deel 2: Landschappen van Ermelo
zaterdag 11 maart 2023
10.00 -12.00 uur cursus, daarna lunch
en excursie op de fiets.
Het zichtbare landschap is gevormd
tijdens en na de voorlaatste ijstijd, het
Saalien. Was de vorming van het
landschap werk van de natuur en
klimaat, in de latere periode, het
Holoceen, wordt de invloed van de mens
steeds belangrijker. Na een kort

overzicht van de ontstaansgeschiedenis
wordt het huidige landschap van Ermelo
doorgenomen van west naar oost. De
indeling is in 2001 gepresenteerd in het
landschapsbeleidsplan van de gemeente
Ermelo. De gemeente had Arcadis
Landschapsarchitectuur opdracht te
geven om het landschap van Ermelo in
beeld te brengen en richting aan
initiatieven en maatregelen die gericht
zijn op het behoud en verbetering van
de kwaliteiten van het landschap,
natuur en cultuurhistorie te geven. De
Stichting Natuur- en MilieuPlatform
Ermelo heeft het beleidsplan
gevisualiseerd. Arcadis heeft Ermelo
ingedeeld in 3 hoofdzones welke weer
onderverdeeld zijn in deelgebieden. Van
west naar oost:
Randmeerzone met de deelgebieden
randmeeroever, weidegebied en
overgangsgebied
Boszone met de deelgebieden
stuifzandbos, fragmentenbos (met de
heidevelden) en malebos
Agrarische Enclave met de deelgebieden
agrarische zone en het beekdal
In de cursus wordt voor elke zone en
deelgebied ingegaan op de
landschappelijke, de cultuurhistorische
waarden, natuur en functies zoals
wonen/werken en recreatie.
Landschappelijke en cultuurhistorische
waarden zoals de enken, het
kampenlandschap, het slagenlandschap,
het heidelandschap, het boslandschap
en de landgoederen.
Na een lunchpauze (eigen brood e.d.
meenemen) wordt er per fiets een
bezoek gebracht aan het westelijk
buitengebied. Via het overgangsgebied
Groevenbeek gaat het naar de boszone.
Onderweg wordt stilgestaan bij
kenmerkende elementen van het
landschap aldaar. 
De cursus wordt gegeven door Gert
Schuurman en er kunnen maximaal 20
personen deelnemen. Als de cursus
wordt overtekend, zullen we de cursus
opnieuw geven.

De Leemputten bij Staverden, deel 2
vrijdag 17 maart 2023
20.00 uur wijkgebouw De Vleugel naast
de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4,
Ermelo
Het eerste deel van deze lezing werd
gehouden op vrijdag 30 September 2022.
De spreker Harry Wouda heeft ons toen
wat verteld over het gebied in het
algemeen, de relatie tot de flora, de
bijzondere flora en de paddenstoelen.
Hij had nog zoveel materiaal dat nog
niet aan de orde was gekomen, dat hij
ons nogmaals over de Leemputten komt
vertellen. Harry heeft over de
Leemputten twee boeken geschreven:
‘De Leemputten bij Staverden, parel van
de Veluwe’ en het vervolg  ‘De
Leemputten bij Staverden 2'. In deel 2
van de lezing komt nu de insectenfauna,
toegespitst op vlinders en libellen, aan
de orde.

Bosanemonen en stinzenplanten bij
kasteel Hackfort
zaterdag 25 maart 2023
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk
9.15 uur
Zelf was ik dit voorjaar in het bos bij
kasteel Hackfort en was toen onder de
indruk van de rijke groei van
voorjaarsbloeiers en stinzenplanten.
Landgoed Hackfort heeft landelijke
bekendheid om de steeds wisselende en
kleurrijke bloementapijten in het
voorjaar in het parkbos. Het gaat hier
om stinzenplanten, dit zijn bijzondere
historische verwilderende sierplanten,
meest bolgewassen.
Opgeven voor donderdag 23 maart bij
Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.
com, 0341-557276 of 06-12049194.

Weidevogelexcursie Nekkeveld bij
Nijkerk
zondagmorgen 2 april 2023
Vertrek: Ermelo 7.45 uur, Harderwijk
8.00 uur
De drassige weilanden bij het Nekkeveld
zijn in het voorjaar zeer rijk aan
weidevogels en in de sloten bevinden
zich veel soorten eenden. We willen
daar een flinke wandeling langs de weg
maken om steeds goed over de
weilanden te kijken.
Opgave uiterlijk vrijdag 31 maart bij
jmfondse@gmail.com, 557276.
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De natuur in de Auvergne en langs de
Zuiderzee
dinsdag 4 april 2023
Plaats: De Vleugel naast de Westerkerk.
Aanvang: 20.00 uur.
Peter Pfaff en Volkert Bakker gingen in
hun vakanties ieder jaar wel een keer
met andere KNNV’ers op vakantie. De
KNNV heeft voor haar leden een mooi
aanbod van reizen en kampeervakanties.
Peter boekte dan een reis en Volkert een
kampeervakantie. Zij konden daar altijd
met veel enthousiasme over vertellen.
Tijdens de covidperiode kon dat helaas
niet doorgaan maar dit jaar willen we
dat weer oppakken. Omdat Peter in 2022
nog niet met de KNNV op stap is
geweest, hebben we Hans Stam gevraagd
zijn plaats in te nemen.
Volkert: wij zijn dit jaar meegegaan met
een kampeervakantie naar de Auvergne.
Het was weer een gezellige groep en we
hebben daar weer veel gezien. Daar wil
ik jullie graag over vertellen. Het accent
zal wat op de vlinders liggen, omdat
daar veel vlinders vlogen en ik daar veel
aandacht aan heb besteed.
Hans: reizen en fotografie zijn mijn
grootste hobby's. In de covidtijd was
alleen fietsen in Nederland aan de orde.
Dat werd de route rond de voormalige
Zuiderzee. De reis door dit stukje
Nederland is een hernieuwde
kennismaking met de dynamiek van dit
bijzondere gebied. Het ontstaan, de
geschiedenis en de toekomst zijn
boeiend om te tonen. 
De onderweg gemaakte foto's zijn
verwerkt in een audiovisuele
multimediashow. In deze show worden
de belevenissen en de mij opgevallen
bijzonderheden getoond.

Groevenbeek, foto Martin van Hemert

Groevenbeek, foto Martin van Hemert

Wandelen met oog voor de natuur:
Oud-Groevenbeek
woensdag 12 april 2023
Vertrek: Harderwijk 8.35 uur, Ermelo
trimbaan 9.00 uur, Indianenbos aan de
Champignonlaan, coördinaten:
52.28896861459326,
5.6364247071950615.
Landgoed Oud Groevenbeek is de trots
van de Noordwest-Veluwe. We wanen
ons 100 jaar terug in de tijd. Alles is
goed bewaard gebleven: de villa,
druivenkas, boerderij en statige
beukenlanen. Bij het gezellige theehuis
drinken we koffie. Het landschap is
gevarieerd: bos, heideveld en oude
boerderijen. De route is ongeveer 10 km.

Kievitsbloemen bij Hasselt
vrijdag 14 april 2023
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk
9.15 uur.
Het is altijd moeilijk om de beste datum
voor de Kievitsbloemen te kiezen. De
ervaring leert dat vroeger rond 20 april
de beste keuze is en dat dit de laatste
jaren steeds eerder is, afhankelijk van de
winter natuurlijk. De Kievitsbloemen
zijn maar één week op zijn mooist in
natuurgebied De Brommerd bij Hasselt.
De uiterwaarden van het Zwarte Water
vormen een van de weinige plekken in
Europa waar deze bijzondere bloem zo
massaal voorkomt. 
De naam Kievitseitje dankt de plant aan
de vorm van de bloem in jonge gesloten
toestand, die heel erg lijkt op een
kievitsei. De plant groeit ook waar de
Kievit zich thuisvoelt, op vochtige
weiden en graslanden.
Opgeven voor woensdag 12 april bij
Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.
com, 0341-557276 of 06-12049194.

Kievitsbloem, foto Ati Vijge

De Brommerd, foto Ati Vijge

12



13



De stikstofcrisis bestaat niet
door: Nico de Jong
“Stikstof is uiterst schadelijk voor natuurgebieden.” Dit is tegenwoordig een veel gehoorde bewering.
“Stikstof kan helemaal geen kwaad. We ademen het allemaal in.” Dit is wat boeren vaak tegenwerpen.
Het lastige is dat beide beweringen kloppen. Wat is er precies aan de hand?

In het schema van de stikstofkringloop
is te zien dat stikstof (chemisch symbool
N) in diverse verschillende verbindingen
in het milieu voorkomt.
Inderdaad zien we bovenin het schema
stikstof in de lucht. Het is ongeveer 78%
van de lucht om ons heen en dat is maar
goed ook. Mensen, dieren en veel andere
organismen ademen het in en even hard
weer uit. Zo wordt er dus niets
opgenomen en ook niets afgegeven. Wat
we wel uit de lucht gebruiken, is
zuurstof, maar te veel daarvan is weer
gevaarlijk. Zuurstof is noodzakelijk voor
alle verbrandingsprocessen, niet alleen
voor vuur maar ook voor verbranding in
levende cellen. De meeste levende
organismen gebruiken dus uit de
ingeademde lucht wel zuurstof. Toch is
het maar goed dat zuurstof niet meer
dan ca. 21% van de lucht om ons heen
uitmaakt. Personen die, bijv. vanwege
ademhalingsproblemen, met extra
zuurstoftoediening door het leven gaan,
moeten altijd ook extra op hun hoede

zijn omdat in zuivere zuurstof een klein
vonkje al gemakkelijk kan overgaan in
een steekvlam.
 
Stikstoffixatie
Niettemin gebeurt er wel iets met die
stikstof uit de lucht. Dat is links in het
schema te zien. Planten van de familie
Vlinderbloemigen en nog een paar
verwante families hebben
wortelknolletjes die vol zitten met
speciale bacteriën, of eigenlijk
bacterioiden, die stikstof uit de lucht
kunnen vastleggen in bouwstoffen voor
de cellen van die plant.
In het midden is te zien dat afval van
planten en dieren, zowel afval dat
tijdens het leven ontstaat als de
restanten na afsterven, door micro-
organismen wordt afgebroken en dat
daarbij ammonificatie optreedt. Het
restproduct hiervan is gasvormig
ammoniak of opgelost ammonium.
In een natuurlijke omgeving, waar alles
voldoende in balans met elkaar is, zijn

voldoende nitrificerende bacteriën
aanwezig om dit via het uiterst giftige
nitriet direct om te zetten in nitraat, dat
weer door planten kan worden
opgenomen om hun cellen op te
bouwen.
De tegenwoordig nogal eens gebezigde
term NOx is eigenlijk een samenvoeging
van nitriet en nitraat.
De organische materialen, waarvoor
planten en ook dieren en mensen,
stikstofverbindingen nodig hebben, zijn
voornamelijk eiwitten en erfelijk
materiaal zoals DNA.
Tenslotte zien we geheel rechts nog
denitrificerende bacteriën die nitraat
kunnen ontleden tot stikstof en zuurstof
in de lucht. Vanzelfsprekend zijn die
naast de hierboven genoemde
wortelknolletjesbacteriën nodig om de
stikstofhoeveelheid in de lucht op
niveau te houden.
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Crisis
En dan het probleem van de moderne
tijd. Door allerlei menselijke
activiteiten, met duidelijk veeteelt op 1
met stip, ontstaat er extra ammoniak/
ammonium. Volgens het bovenstaande
lijkt dat geen probleem. Er zijn immers
nitrifcerende bacteriën die daar korte
metten mee maken. Maar toch ... We
blijven dan met een overschot aan
nitraat zitten. Inderdaad kunnen
planten dat weer opnemen maar er zijn
maar zo weinig plantensoorten die daar
dol op zijn. Insectenetende planten bijv.,
zoals in Nederland Zonnedauw, Vetblad
en Blaasjeskruid, voorzien in hun
behoefte aan stikstofverbindingen door
insecten te vangen en te verteren. De
eiwitten uit de insecten leveren de
bouwstenen voor hun eigen eiwitten. Zij
zullen in ieder geval door concurrentie
met andere soorten als eerste het loodje
leggen zodra er voldoende nitraat in de
bodem beschikbaar is.
 
Vegetatiekunde
Maar er is meer aan de hand. De

vegetatiekundige professor Victor
Westhoff (1916-2001), auteur van het
beroemde handboek ‘De
Plantengemeenschappen in Nederland’,
hanteerde als slagzin: “Mest is de pest!”
En inderdaad, niet alleen in Nederland
maar over de hele wereld geldt dat de
grootste plantensoortenrijkdom te
vinden is op de armste gronden. De
overbekende tropische regenwouden
groeien op zeer arme grond. Alle
aanwezige mineralen bevinden zich in
de vegetatie en niet in de grond. De
Kaapprovincie in het westen van Zuid-
Afrika is misschien wel kampioen. Daar
vinden we in een gebied ter grootte van
ons land op de meest uitgeloogde grond,
die men zich maar kan voorstellen, ca.
20.000 soorten planten, tegen minder
dan 5.000 in Nederland.
Arme gronden zijn in Nederland steeds
zeldzamer. Voorbeelden zijn De
Leemputten bij Staverden en nog enkele
blauwgraslanden in Zuid-Holland. In
alle andere milieus domineren de
weinige soorten die goed garen spinnen
bij een ruime hoeveelheid nitraat in de

bodem. De voorbeelden kennen we
allemaal wel: brandnetels, bramen,
paardenbloemen en andere gele
samengesteldbloemigen, weegbree,
diverse grassoorten, zuring, ganzenvoet
en nog veel meer.
 
Kortom
Vele regeringen achtereen hebben al
minstens een halve eeuw te veel
signalen genegeerd en boeren
aangemoedigd om steeds meer uit te
breiden. Die boeren hebben dat naar eer
en geweten gedaan en dreigen nu het
slachtoffer te worden. Want ... willen we
nog een restant natuur overhouden, dan
is verdere innovatie in de veeteelt
onvoldoende. De enige oplossing is
verplaatsing van de veeteelt naar landen
waar hiervoor een overvloed aan ruimte
is, en dan nog liefst niet al te intensief.
Nog beter zou zijn: iedereen flexitariër.
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januari    

zaterdag 7   Nieuwjaarswandeling

zaterdag 7   Landschapsbeheer

woensdag 11  Wandelen met oog voor de natuur

dinsdag 17  Coördinatorenoverleg

vrijdag 20  Curus Tuinvogels

zaterdag 21  Excursie Tuinvogels

dinsdag 24  Fotografiewerkgroep avond

dinsdag 24  Bestuursvergadering

zaterdag 28  Fotowerkgroep buiten

zaterdag 28  Landschapsbeheer

februari      

dinsdag 14  Sneeuwklokjesexcursie

dinsdag 14  Bestuursvergadering

woensdag 15  Lezing over Spitsbergen

zaterdag 18  Landschapsbeheer

donderdag 23  Plaatsing paddenafzetting

zaterdag 25  Algemene ledenvergadering

dinsdag 28  Fotografiewerkgroep avond

maart      

donderdag 2   Start Amfibieënoverzetactie

zaterdag 4   Fotografiewerkgroep buiten

woensdag 8.  Wandelen met oog voor de natuur

zaterdag 11  Cursus Landschappen

zaterdag 11  Landschapsbeheer

dinsdag 14  Bestuursvergadering

vrijdag 17  Lezing Leemputten deel 2

zaterdag 25  Plantenexcursie Hackfort

dinsdag 28  Fotografiewerkgroep avond

april       

zaterdag 1    Fotografiewerkgroep buiten

zaterdag 1    Landschapsbeheer

zondag 2    Ochtendexcursie weidevogels

woensdag 12  Wandelen met oog voor de natuur

vrijdag 14  Excursie Kievitsbloemen

dinsdag 18  Bestuursvergadering

Agenda
 
 

Indien onbestelbaar:  

F. Eibrink, Operadreef 52, 3845 GP Harderwijk

www.editoo.nl


