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Programma Insectenwerkgroep 
Donderdag 7 juli. Excursie naar het Kloosterbos. 

Het is al weer heel wat jaren geleden dat de 

Insectenwerkgroep het Kloosterbos bezocht heeft. 

Tijdens die excursie zagen we toen een groot aantal 

vlinders en verschillende soorten libellen en juffers. 

De Rivier rombout was destijds een bijzonder 

vondst. Zou hij er nog zijn?  

Start excursie om 11.00 uur, bij de brug over het 
Apeldoorns kanaal. 
 
Donderdag 25 augustus. Excursie Harderbos in de 
Flevopolder. Zeer vlinderrijk gebied met kans op Luzernevlinders en Distelvlinders. Een mooie 
excursie waar we zeker langs de sloten ook nog diverse libellen zullen zien. 
Start excursie om 11.00 uur, bij de werkschuur van Natuurmonumenten. 
 
Vrijdag 2 september. Nachtvlindernacht. Ook dit jaar in september weer een nachtvlindernacht. 
Over de plaats zijn we nog in overleg. Zodra dit definitief wordt zetten we het op onze website. We 
starten met het opzetten rond 19.00 uur en gaan door tot middernacht. Bij goed weer laten we een 
vlinderval staan en gaan dan de volgende morgen kijken wat dat oplevert. Zin in deze activiteit? 
Houdt dan onze website in de gaten. 
 
Maandag 19 september. De eerste avond bijeenkomst van dit najaar. We bekijken de eerste 
resultaten van de vlinder en libellen monitoring en bespreken de activiteiten voor het komende 
seizoen. Daarnaast is er ruimte voor korte presentaties over bijzondere waarnemingen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Jubileum en 1000 soorten dag - gezellig en leerzaam   
 

Met een schuin oog naar boven vanwege de 
weersvoorspellingen gingen we het weekend van 21 en 22 mei 
in om het 70 jarig jubileum te vieren op de 1000 soortendag. 
Centraal stond Anna’s Hoeve aan de Molenweg in Epe waar 
tentoonstellingen waren ingericht en wat voor de meeste 
excursies het startpunt was. Met ruim 500 soorten hebben we 
veel dieren en planten gezien maar we hebben die dagen 
vooral veel onderling contact gehad, gezelligheid ervaren en 
van elkaar geleerd op de diverse natuurgebieden.   

Op 21 mei begon de Vogelwerkgroep al vroeg om 6.30 uur. Gevolgd door de Plantenwerkgroep, de 
Insectenwerkgroep, de groep Geologie en Landschap en in het begin van de middag de werkgroep 
paddenstoelen.  ’s Avonds een excursie naar uilen en nachtzwaluwen en het vleermuizen spotten 
met de batdetector. In de bijeenkomstruimte de informatiestand, een overzicht van boeken en 
materialen, stenen die waren gevonden en waterdiertjes in aquaria. 
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Zondag 22 mei begon de Vogelwerkgroep met 2 excursies over vogelgeluiden en 
vogels herkennen. Ook de Plantenwerkgroep ging weer op stap langs het vlonder 
pad en de werkgroep Geologie gaf een workshop grondboren en bodemprofielen.   

 

 

 

 

s’ Middags de 
jubileumwandeling onder leiding 
van Wim Oosterloo. Bijna 40 
genodigden en leden kregen 
uitleg over het landschap, de 
historie van het gebied en het 
natuurbeheer. Een interessant 
onderdeel met informatie over 
het totale gebied en de 
ontwikkelingen. Het Landgoed 
Tongeren wordt begeleid door 

KNNV’er Menno Boomsluiter, die adviezen heeft gegeven over de inrichting en de ontwikkelingen 
van het gebied op de voet volgt. 

 
 De afronding van de dagen was de jubileum bijeenkomst waarbij 
Wietske van Apeldoorn als voorzitter iedereen welkom heette. In 
chronologische volgorde haalde ze gebeurtenissen uit het verleden 
terug en verbond deze met de huidige zaken die spelen in de 
vereniging. De inzichten uit het verleden lopen door in de huidige tijd 
en het was verrassend om de overeenkomsten te zien. De toespraak is 
leuk om te lezen en staat onder Stuurpraat in deze Natuurklanken. 

Wethouder Jan Aalbers van Epe ging in op de inventarisaties waarin hij 
één soort miste: de Veluwse subpopulatie van de Homo 
Investigatorius. Hij had deze vanaf 1970 leren kennen van de artikelen 
in de krant die later gebundeld zijn in het boekje ‘Tussen heuvels en 
rivier’.  
De leden van de KNNV zijn een bundeling van kennis, interesse, 
gezelligheid en vooral educatieve energie. De gemeente Epe is er blij 

mee en hij feliciteerde de KNNV met het jubileum. 

Tenslotte natuurlijk de toast op het jubileum met vooral de focus op de toekomst.  

Veel leden hebben bijgedragen aan de 1000 soortendag en het jubileum.  

De voorbereidingscommissie bestond uit Tjada Amsterdam en Mia Leurs, aangevuld en gestimuleerd 
door Wietske, onze voorzitter. Veel is in het voortraject gedaan aan contacten, organisatie, 
afstemming, vergunningen en Wietske heeft dat ongemerkt allemaal rond gezet. De brandnetelsoep 
en hapjes van Tjada, het gebak van Mia, de verzorging in de jubileumruimte door Wietske…………… 
complimenten en dank voor het vele werk! 
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Anna’s Hoeve bleek een uitermate geschikte locatie voor het jubileum. De 
familie Looman heeft ons gastvrij ontvangen en is met hun gasten ook 
enthousiast meegelopen bij excursies. De ruimte was ideaal voor dit doel en is 
belangeloos ter beschikking gesteld. Ook hier is een woord van dank op zijn 
plaats. 

De 1000 soortendag 2016 is zeer geslaagd geweest en verdient voor de komende jaren zeker een 
vervolg. De resultaten komen bij de Verslagen activiteiten op de website te staan, samen met een 
beeldverslag van de dagen.  
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TOT VOLGEND JAAR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herman Snoek 




