
Deze nieuwsbrief ontvangen de leden van de KNNV-Lelystad in de coronatijd omdat  
het te lastig is om lang van tevoren te plannen.  
 

Vegetatie Inrichting & Beheer 
Bermen en taluds, 
ruderale terreinen 
zijn extensief 
beheerde gebieden, 
i.t.t. landbouwgrond, 
tuinen en parken. 
Het belang dat er 
mee gemoeid is, is 
niet zo groot. 
Productie is niet aan 
de orde. Het 
verkleinen van 
veiligheidsrisico 
speelt wel een rol.  
Wat een prachtig 
speelveld voor de 
natuur; wat een 
kansen liggen hier 
voor spontane 
ontwikkeling, uit-
breiding van soorten-
rijkdom en 
biodiversiteit, bijna 
letterlijk: in de 
marge. En dan, net 
wanneer dat vol in 
bloei staat met 
pastinaak, gewone 
berenklauw, wilde 
peen en nog veel meer, komt de maaimachine. Dat gebeurde ook, in het, in de vorige 
nieuwsbrief genoemde dijkvak van de Oostvaardersdijk. Je kunt je afvragen wat de 
zin is van het afmaaien van een veld met bloeiend knoopkruid, wilde peen en andere 
soorten. Niet toevallig stond in de Flevopost van 4 augustus jl. een verhaal over 
sinusbeheer bij het maaien: “ insecten zijn dol op slingerend maaien”. We weten 
ondertussen best wel hoe je biodiversiteit kunt bevorderen. Helaas lijkt de praktijk 
van het bermbeheer vaak ingegeven door- veel meters maken tegen lage kosten-. 
Zo’n maaibeurt is ook een zekere kapitaalvernietiging als je het terrein eerst hebt 
ingezaaid ( best prijzig). En daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Hoe 
blij zijn we met onze ingezaaide bermen? Om de gedachten hierover te voeden is het 
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Maaidwang is een lastige kwaal (foto Jan Marbus). 
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goed het nieuwste nummer van Planten (uitgave Floron) hierover te lezen. Dat kan 
ook digitaal op de Floronsite. Het is een themanummer over ‘ínzaaien’. Dat sluit heel 
goed aan bij de actuele gedachten wisseling over de Marker Wadden. Is dat nieuwe 
natuur? Horen daar ingezaaide bermen bij? En zo ja, wat is er dan te zeggen over het 
sortiment met bonte wikke en brandpastinaak, geen alledaagse inheemse soorten? 
Voor de mensen die het leuk 
vinden om samen met 
anderen naar wilde planten 
te kijken, gaan we in dit 
semi-post-coronatijdvak 
weer een excursie houden. 
Op zondag 22 augustus 
bekijken we een zgn. 
ruderaal terrein (vroeger 
zeiden we ‘braakliggend’) in 
het centrum van Lelystad. 
Zullen we hier ook 
kransmuur vinden? 
Verzamelen om 10 u bij AH 
aan de Neringweg. Duur ca 2 
uur. Info: Jan Marbus e-mail: 
marbusjan33@gmail.com 
LET OP het in de vorige 
nieuwsbrief vermelde 
mailadres is ongeldig. Er 
komt weliswaar geen 
foutmelding maar de 
berichten worden niet 
ontvangen. Wie een mail 
deed moet deze dus 
herhalen naar < 
marbusjan33@gmail.com>. 

 
Bloeisteel brede wespenorchis. Het is nu de bloeitijd 
van de wespenorchissen. De breed-bladige komt in 
veel tuinen en parken voor. De moeraswespenorchis is 
kieskeuriger en dus zeldzamer (foto Jan Marbus). 

 
Zo kan het ook! Rijk bloeiende bermen met berenklauw, dubbelkelk, wilde peen, duizend-

blad, vogelwikke, aardaker, reseda, kruldistel, hazenpootje (foto Jan Marbus). 
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Vogeltrek 
Vanaf juli komt de 
vogelwereld weer in 
beweging: oudervogels gaan 
na het broeden of mislukte 
broedsels weer op weg naar 
de overwinteringsgebieden. 
Jonge vogels gaan nog al 
eens aan de zwerf. 
Momenteel zijn de zwaluwen 
al massaal aan het 
opschuiven. Ook steltlopers 
zijn op reis. Zo kun je op de 
Marker Wadden kemphanen 
zien die al ruiend hun 
koptooi kwijt raken. In de 
komende weken neemt de 
hoeveelheid passerende 
vogels alleen maar toe. Als je 
daar iets van wilt meekrijgen, 
moet je kijken op ‘ trektellen. 
org’ Dan verschijnt een lijst 
van trektelposten en ring-
stations in binnen- en buiten-
land. Rechts bovenaan bij 
‘zoeken’ kun je intikken 
‘kamperhoek’. Dan verschij-
nen de telgegevens van de 
laatste dagen. 
En krijg je een 
beeld van 
vogeltrek dicht 
bij huis. 
 
Natuurcafé 
Het 
determineren 
van insecten is 
weer aan de 
orde op 
zaterdag 14 
augustus om 
13.30 aan de 
Kitsweg olv. 
Arjan van der 
Veen. 
 

Een leuke nieuwsbrief heeft natuurlijk een puzzel. Deze keer de eclipsvogel-puzzel  
In deze tijd van het jaar zijn zwemeenden in de rui. Ze vertonen het zgn. eclipskleed. 
Het zijn dan details die je helpen de soort op naam te brengen bv. Kleur van de 
poten, vorm van de kop of snavel, spiegelkleur. 
Hoeveel soorten zwem-eenden herken je op de tweede afbeelding (dit is een detail 
uit de eerste, de overzichtsfoto)? 

 
Groenpootruiter (l) en Zwarte Ruiter (r) foto Jan Marbus 

 

 
Ruiende Kemphanen (foto’s Jan Marbus) 
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KNNV site 
Na een lange pauze vanwege een vernieuwde opzet van de site en providerwisseling 
is onze afdeling weer online. Er komt steeds meer vulling. Dus regelmatig even kijken 
loont. 

Instagram KNNV Lelystad 
Kijk ook eens op het Instagram account van KNNV Lelystad. Deel ook je eigen foto’s. 
Maak anderen enthousiast voor de Flevolandse natuur (en KNNV). Om mee te doen: 
Stuur een foto en een regel tekst naar reinhold@landschapsbeheer.net. Jeroen 
verzorgt dan de plaatsing. 
 
Niet Vergeten!!! Er is nog een flink aantal leden dat ondanks de lock-down nog geen 
kans heeft gezien om de contributie/donatie voor 2021 te voldoen. Onze 
penningmeester ziet uit naar uw betaling. Gegevens in het Lokvogeltje.  
 
Een mooie Zwaluwtil op de Floriade? 

 
Overzicht eenden in eclips 

 
Welke eenden kun je onderscheiden (en hoeveel) op deze detailfoto? 

Antwoord en verklaring vind je op de website van KNNV Lelystad. 
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Op de Floriade Almere 2022 waar vermoedelijk ook veel landgenoten komen kunnen 
organisaties met een link naar natuur zich presenteren. We denken aan een 
Zwaluwtil in een geschikte omgeving en omringd door heemplanten bloeiend in 
verschillende seizoenen. Wie wil meedenken en doen? Jan Marbus: 
4buitenleven@gmail.com 

Kopij Lokvogeltje 
Nieuwtjes, stukjes over natuur in Flevoland, Ideeën enz. vóór 15 augustus 2021 naar 
redactie@lelystad.knnv.nl. Bert Zijlstra verzorgt eventueel in overleg de plaatsing.  
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