
Nieuwsbrief KNNV-Lelystad 
 

Agenda……………………………….. 
 

Zaterdag 7 mei Kwelstrook werkgroep 
In deze bijzondere natuurstrook wordt gewerkt op de eerste zaterdag van de maand 
van 9.00 tot 12.00u. Eind mei gaan we het gebied inventariseren. Informatie en 
aanmelden bij Dick Luijendijk 06-30405561 of dickluijendijk47@gmail.com 
Verzamelen bij de fietsbrug tussen de Boeier en Bataviastad 

 
Vroege vogelexcursie op Zondag 8 mei in Stadspark Lelystad 
Het was op 10 april in ‘s morgens vroeg nog donker in het Bultpark en het had net 
geregend. Dat maakte het vroeg op staan er niet aantrekkelijker op. Misschien dat er 
daarom maar 1 deelnemer voor deze excursie was. Tijdens de wandeling werd het al 
lichter en kwam er zelfs een beetje zon. Het verloop van de vogelzang leek daarop te 
reageren. Eerst waren er volop merels en roodborsten te horen, vooral bij de huizen. 
En een uurtje later hoorden we nog maar een enkeling. Maar dan hoor je wel 
zwartkop en tjiftjaf. In plaats van de verwachtte 10 soorten noteerden we 15 
zangvogels op ons lijstje. En af en toe was het al lastig om de afzonderlijke zang te 
onderscheiden. Dat was een goede oefening voor de volgende keer, want op 8 mei 
zullen er veel meer zomergasten teruggekeerd zijn en zich manifesteren.  
Speciaal voor de vogelzang komen we in de nationale vogelweek weer vroeg ons 
bed uit. Begon de vorige excursie in het Bultpark nog in het donker, maar nu is de 
zon al op. Verschil is ook dat vrijwel alle zomergasten nu gearriveerd zijn of op 
doorreis. Dat kan altijd verrassingen opleveren. Zelfs een zingende nachtegaal is 
mogelijk. We gaan het beluisteren, kom ook, je weet de ochtendstond…………………….!  
We nemen aan, dat alle deelnemers aan de vogelcursus natuurlijk met de vroege 

vogel-excursie meedoen.  

 

Let op: 
Verzamelen om 
Stadspark op 8 
mei om 6 uur de 
P bij de 
dierenweide 
achter de 
Meerkoet. De 
wandeling duurt 
hooguit 2 uur.  
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Vrijdag 13 mei Vleermuizenexcursie 
Vleermuisexcursie vrijdag 13 mei 22.15 uur De meervleermuis is een voor Nederland 
bijzondere soort. Het overgrote deel van de wereldpopulatie wordt in Nederland 
geboren. Daarmee heeft Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid. 
Vanavond gaan we beluisteren en bekijken of de meervleermuis bij de Lage Vaart 
jaagt. In juli-augustus vliegen hier minimaal 10 dieren boven de vaart, maar hoe is de 
situatie in mei? 
Met een vleermuisdetector en een zaklamp gaan we posten bij de Lage Vaart-Gelders 
Diep om eventuele passanten vast te stellen. Naast de meervleermuis vliegen er 
waarschijnlijk ook wel gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen. 
De excursie start om 22.15uur en duurt waarschijnlijk tot rond middernacht. 
Verzamelen bij autoparkeerplaats Lage Vaart-Oostervaart-Gelders Diep aan de 
Lelystadse zijde. Dus in de buurt van de rotonde Bingerden-Dronterweg. Info bij 
Jeroen Reinhold: voorzitter_lelystad@lelystad.knnv.nl 
 

Vrijdag 20 mei Natuur-café 
Alvast voor de agenda  
 

Zaterdag 28 mei Plantenexcursie Houtribhoek 
Alvast voor de agenda 
 

En natuurlijk élke donderdagmorgen van 9 tot 12 uur 
Werkzaamheden in de heemtuin Stadspark. 

 
Waar waren we allemaal mee bezig? 

Leden voor ledenavond op 7 april 
De 9 aanwezige leden zagen beelden met toelichting van natuur dichtbij en over de 
grens. Mooie opnamen van insecten, planten en vooral vogels kwamen aan bod. 5 
KNNVers toonden hun foto’s van o.a. Maasduinen, Marokko, Belarus en Rügen. Zo’n 
impressie van verschillende windstreken geeft mooi aan op welke manier 
Nederlandse natuur bijzonder is. 

Natuurcafé 8 april 
Arjan van der Veen gaf een uitleg over het Bosbeleidsplan van de gemeente Lelystad. 
Voor de 10 toehoorders was het al een eyeopener om te ontdekken welke bossen 
daar wel of niet toe behoorden. De gesignaleerde ingrepen vanwege iepziekte of 
essentaksterfte waren wel aanleiding tot kritische opmerkingen evenals het 
snoeibeleid in het algemeen. Dan is het goed om eens te horen wie, wat doet of 
opdracht geeft.  
 

Stinzenplanten 
excursie in het 
Stadspark op 17 april 
Om 10 uur hadden zich 8 
deelnemers verzameld voor 
deze excursie door het 
Stadspark. Het weer kon 
niet mooier. Dat leverde 
veel bloeiende planten, 
zingende vogels en vlinders 
op. Spontaan of door de 
mensen aangebracht, 
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geholpen of ……..die vaststelling hoort bij stinzenplanten en is in een park ook de 
rode draad in het verhaal. Invasieve exoten, verruiging zijn begrippen die daar op 
aansluiten en we kwamen het allemaal tegen. De reuk- aromatische eigenschappen – 
van een plant was ook duidelijk te merken bij enkele soorten. De soortenrijkdom van 
de heemtuin sprong er wel uit. Een veldje bloeiende bostulpen vormden een mooi 
slot van deze geslaagde excursie. 

Nieuw van de KNNV Uitgeverij: Stoepplantjesalbum 

Met 52 zelfklevende plakplaatjes in kleur 

Stoepplantje: Stinkende gauwe - Chelidonium majus 

 

 

 

Stoepplantjes zijn bijzondere fijne planten en 
belangrijk voor de biodiversiteit. In dit boek staan 52 
prachtige stoepplanten. Voor elk plantje is er een 
fraaie botanische illustratie in kleur, bijgeleverd als 
plakplaatje. Een leuk cadeauboek in de stijl van de 
vroegere Verkade-albums 

https://knnvuitgeverij.us8.list-manage.com/track/click?u=0e5a7076a550555e644183b38&id=0f7e3e1c24&e=785a379515
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Weer eens iets Anders? 

Andere afdelingen maken soms geen tijdschrift op papier maar verstrekken dat 

digitaal. Goedkoop te verspreiden.  

Een kijkje nemen? Probeer eens een Linnaeusklokje van de Afdeling Noord-West 

Veluwe. Ga daarvoor naar de website en klik op het nieuwste Klokje. 

https://noordwestveluwe.knnv.nl/linnaeusklokjes/  

https://noordwestveluwe.knnv.nl/linnaeusklokjes/

