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Net voordat de kopij voor Natuurklanken moet worden ingeleverd, zie ik dat met ingang van 2 
september gedurende 6 weken het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied en planMER van de 
gemeente Epe ter inzage ligt. Je kunt een verwijzing naar de stukken vinden op www.epe.nl of zoek 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is zo’n plan waar je in een vroeg stadium eventuele op- en/of 
aanmerkingen bij de gemeente kunt aangeven, hoewel het nog beter was om op het voorontwerp te 
reageren. Je kunt een eventuele reactie natuurlijk  rechtstreeks bij de gemeente indienen, maar ook 
naar mij sturen zodat ik ze namens de afdeling bundel. 
 
Heb je vragen of opmerkingen of wil je mij op schadelijke ontwikkelingen op natuur en landschap 
wijzen, neem dan contact met me op. Mijn telefoonnummer en mailadres vind je in Natuurklanken. 

Wim Oosterloo 

 

Geslaagde 1000 soortendag 
 
Op 5 september was dit jaar de 
1000 soortendag. Inmiddels 
een traditie waarin de 
werkgroepen excursies 
verzorgen en waarbij de 
gezamenlijke afsluiting een 
leuke afronding is. Dit jaar op 
de Nijensteen in Veessen bij de 
IJssel. 
Het zag er qua weer vooraf niet 
gunstig uit. Vrijdagavond 4 
september begon Frans met 
een vleermuizen excursie. Door 
het koude weer was in eerste 
instantie niet veel te horen met 
de batdetector, maar bij Villa 
Bakhuis staat een rode beuk 
waarin oude spechtgaten door 
vleermuizen worden gebruikt 
en waar jonge dieren even 
tevoorschijn kwamen. 
Uiteindelijk zijn in dat gebied 3 soorten geregistreerd. 
 
Gerard was inmiddels begonnen met ophangen van de lakens voor de nachtvlinders. Gelukkig kon 
het onder een afdak zodat de regen niet teveel roet in het eten gooide. Met de leden van de 
insectenwerkgroep zijn nachtvlinders en insecten geteld. 
Zaterdag begon de vogelwerkgroep al vroeg met de inventarisatie. Er waren veel vogelsoorten te 
zien met als hoogtepunt een flinke groep Lepelaars bij de Wetering. 
De plantenwerkgroep had ’s morgens en ’s middags een excursie onder leiding van Ger. Mariet 
inventariseerde daarbij de mossen. Er stonden bijzonder veel planten en bloemen rond de 
Nijensteen. Uiteindelijk zijn er meer dan 200 soorten geteld.  
Tussen de middag stond een uitgebreide tentoonstelling van Jac P. Thijsse op tafels. Loes had de 
spullen met hulp van Wietske bij elkaar gezocht. Leuk om oude verzamelmaterialen en boeken te 
zien. De collectie werd aangevuld met opgezette vlinders en vleermuizen. 
Wim had in de ochtend waterbeestjes uit de omgeving gehaald die in bakken gedaan. Educatief voor 
het bezoek en de eigen leden. 
Leek het er vrijdag bij de voorbereiding uit te zien dat er nauwelijks paddenstoelen in het 

Nachtvlinders op het laken   Foto: Herman Snoek  
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bosgebiedje stonden, Marga heeft er bij de inventarisatie toch diverse gevonden en ruim 25 soorten 
ontdekt.  
Om 14 uur begon de algemene excursie onder leiding van Adrie. Hij vertelde over de geschiedenis 
van de Nijensteen, de ontwikkeling rond Villa Bakhuis en het ontstaan van het nieuwe 
vleesveebedrijf met Fleckvieh. Een bewuste keuze vertelde de bedrijfsleider in de stal. 
Rond Villa Bakhuis worden nog fietspaden aangelegd zodat een toekomstig bezoek makkelijk 
meegenomen kan worden. 
Eind van de middag werd er met zo’n 25 leden nagenoten van en nagepraat over de dag. Ondanks af 
en toe regen was het een geslaagd evenement met veel waarnemingen. Wietske vertelde dat er 
ondanks het koude weer ruim 400 soorten waren geteld, waarbij de thuisdeterminatie nog voor 
aanvullingen gaat zorgen. Stand van zaken op dat moment: 222 plantensoorten, 58 vogels, 25 
mossen, 28 insecten, 3 vleermuizen, 6 steensoorten, 26 paddenstoelen en als bijvangst 3 hazen en 
een ree. Qua planning moeten we volgend jaar proberen de dag niet samen te laten vallen met de 
pleinmarkt, omdat daardoor twee activiteiten op één dag plaatsvinden. 
We kijken terug op een gezellige en leerzame dag, waarbij alle groepen hun bijdrage hebben 
geleverd. Het is waardevol om op één dag van alles kennis te kunnen nemen. De locatie was 
uitstekend voor dit doel en de verzorging en organisatie prima geregeld door Wietske.  
Met de Nijensteen is afgesproken dat er een inventarisatieverslag komt dat de komende tijd wordt 
uitgewerkt. Net als vorig jaar komt deze op Internet beschikbaar.  
De dag is geslaagd door de medewerking van veel leden en de werkgroepen. Dank aan ieder voor de 
bijdrage en inzet. 

Herman Snoek 
 

Waarnemingen 
Duits viltkruid (Filago vulgaris)  
Gevonden in Emst. Foto toegezonden door fam. Broekman. 
Volgens de Rode Lijst, versie 2000, was deze plant ernstig bedreigd. 
Inmiddels wordt hij weer vaker gevonden. 
Dit jaar stonden in Vossenbroek, tussen A50 en Apeldoorn, 
minstens 50 exemplaren. 
                                                                        Egbert de Boer 

 

 
De Kerkuilen zijn geringd op 16-6-2015. Er is één Steenuiltje  
geringd, waarschijnlijk de jongste, de rest was al uitgevlogen.  
                                                                         Johanna Heideveld 
 

 
 
Bronvermelding  

 Voorplaat: Voorzijde Verkade album Jac. P. Thijsse. 

 Pagina 9:Tekening Edith Holden. 

Ondanks de mogelijkheid om waarnemingen 
door te geven op de website blijven 
waarnemingen voor Natuurklanken welkom. 
 
Fotowaarnemingen zijn ook van harte welkom! 
Toesturen naar: redactie@epe-heerde.knnv.nl  
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