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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Er zijn nog twee nagekomen excursies van de zoogdierenwerkgroep, die niet in het Programma ver-
meld staan, te weten: 
zondag Speuren naar sporen    
19 feb. Vanaf splitsing Dellenweg/Nieuwe  Zuidweg zoeken naar allerlei sporen van (zoog)dieren. 
 Start 9.00 uur, parkeerplaats Albert Heyn. Epe. Opgeven bij Frans Bosch, tel. 05780/20313. 
vrijdag Vleermuizen Zwolse Bos/Heerderstrand   
12 mei Op verzoek van Staatsbosbeheer wordt bekeken welke soorten nu in het Zwolse Bos 
 voorkomen. Voor een hogere kans op meer soorten gaan we later naar het Heerderstrand. 
 Start  22.00 uur. Verzamelen  21.45 u. parkeerplaats Albert Heyn. Duur ± 2 uur. 
 Graag opgeven bij   Frans Bos, tel. 05780-20313. 
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       nadat zij vier jaren deel heeft uitgemaakt van ons redactie team.   

 Al die tijd heeft ze met zorg speciaal de waarnemingen verzameld, ingeschreven en getikt. 
Ook heeft ze onze lezerskring meermalen laten delen in haar reis- en andere natuurervaringen, en illu-
straties gemaakt, evenals haar dochter, Tessa.  
Ook haar inbreng zijn we - zo kort na die van Inecka - nu kwijt. Ons groepje wordt klein, maar we 
gaan onversaagd verder. 
 Wij hopen dat ze veel vreugde zal beleven aan alle andere werkzaamheden waarvoor ze onze 
gelederen verlaten heeft, en zijn ervan overtuigd dat haar betrokkenheid bij de natuur haar nog regel-
matig met onze KNNV-afdeling in contact zal brengen. 
   Bedankt Ans, en veel succes met je nieuwe bezigheden! 

      De redactie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
..... deze staan zoals U weet alle genoteerd, ook als ze niet in de Natuurklanken waren opgenomen. 
De desbetreffende klappers bleven tot dusverre steeds onder de hoede van degene die de waarnemin-
gen optekende, maar tegenwoordig liggen ze voor iedere belangstellende ter inzage in de Eper Ge-
meentewoning, in de  nieuwe bibliotheekruimte.  

Echter, dit geldt alleen voor de waarnemingen tot 1 januari 1995.  
Het is te omslachtig om steeds met de klappers heen en weer te zeulen, of in de Gemeentewoning te 
gaan zitten noteren. We hebben dus voor het nieuwe jaar “nieuwe registers open getrokken” en die 
blijven tot 1996 op het adres waar U ook Uw waarnemingen heen stuurt. Ook daar liggen ze vanzelf-
sprekend voor iedereen ter inzage - bij voorkeur ná een telefoontje dienaangaande. 
 U hebt er toch nota van genomen dat dit adres intussen veranderd is? Nog even herhalen: 
    Mevrouw Agnès Herweijer-Smit, 
    Pelzerpark 3,  
    8162 GA  Epe, 
    tel. 05780 - 13703. 

 

Mogen wij U, mede in het belang van de kwaliteit van de 
volgende Natuurklanken, verzoeken ervoor te zorgen dat 
Uw kopij uiterlijk op 

5 maart 1995 
in ons bezit is? Dit geldt ook voor de waarnemingen. 



 
 
 
 
 
 
 Nieuwe aanwinsten: 

1. VERSLAG VROEG ZOMERKAMP IPOLYVECE KNNV  HONGARIJE 1994. 
 Uitgebreide vondstenopgave en beschrijving bezochte terreinen. 
2. ZOOGDIEREN VAN WEST-EUROPA, door Rogier Lange e.a. 
 Uitgave KNNV 1994. 
 Prachtig overzicht en goede informatie over veldkenmerken. Rijk geïllustreerd. 
 Standaardwerk. 
3. VELDGIDS KORSTMOSSEN,  door André Aptroost en Kok van Herk. 
 Uitgave KNNV 1994. 
 Goede informatie en mooie foto’s. 
4.  DERTIEN FIETSROUTES RONDOM ZWOLLE. 
 Jubileumuitgave Afdeling Zwolle (90 jaar!), 1994. 
5. WE BESCHIKKEN OOK OVER VELE KNIPSELS van allerlei aard en op vele terreinen, 
 natuur en landschap betreffende. 
 VERDER RAPPORTEN van onderzoeken, GEOLOGISCHE KAARTEN, etc. 

De verhuizing van de bibliotheek is nog in volle gang en de details over de toekomsitge wijze van 
uitlenen zijn ook nog niet helemaal uitgewerkt.  De “knipsels” blijven voorlopig nog bij Els 
Koopmans in beheer, en die kunt U als vanouds bij haar lenen. Wanneer U andere zaken uit de 
bibliotheek nodig hebt is het zinvol  tevoren even contact op te nemen met:  

Els Koopmans-Grommé, tel. 05780 - 12083.  
  
 



 
 Dit artikel is een vervolg op de artikelen in voorgaande nummers van Natuurklanken (1992 
nr.1 pag.21; 1993 nr.1,  pag.26-27; 1994 nr.2, pag.22-23). 
Ook in de afgelopen zomer is er weer een aantal km-hokken geïnventariseerd voor FLORON. Om tot 
een afgerond geheel te komen ben ik in deze omgeving alleen in de gemeente Epe actief geweest. Ik 
kwam in totaal tot zesendertig km-hokken (vierentwintig voor D9, tien voor D10), waarvan er twee in 
samenwerking met de plantenwerkgroep werden bezocht. 
 De mooiste vondsten volgen hieronder: 
 (AA = Algemene Aandachtssoort; RL = Rode Lijst-soort). 
0013 AGRIMONIA EUPATORIA  Gewone agrimonie  RL3. 
Oorspronkelijk een vondst van Els Koopmans-Grommé uit 1993. Bloeide dit jaar volop aan de Gortel-
seweg. Een bijzondere groeiplaats. Ook in de wegberm zuid van Oene. 
0097  ARTEMISIA ABSINTHIUM   Absintalsem  RL3. 
Na het vinden en verdwijnen van twee groeiplaatsen binnen de gemeente nu in de berm van een 
zandweg in de buurt van de Rauwenhoffweg. Volgend jaar eens kijken of hij er nog staat! 
0205 CARDAMINE PRATENSIS  Pinksterbloem met gevulde bloemen. 
Nu ook in de wegberm zuid van Oene gevonden (nu in twaalf km-hokken). 
0404  DIANTHUS DELTOIDES  Steenanjer  RL4. 
Weer een vindplaats in een wegberm, nu zuid van Epe. Weliswaar een Rode Lijst=soort, maar hier 
niet oorspronkelijk wild. Toch handhaaft hij zich op een aantal plaatsen. 
0417  DROSERA INTERMEDIA  Kleine zonnedauw  AA. 
Nieuwe bijzondere vindplaats langs de westelijke plas van het Kievitsveld - één exemplaar. 
0435  ELATINE HEXANDRA  Gesteeld glaskroos  RL4. 
Na een eeuw teruggevonden in de buurt van Emst. Zeer bijzondere vondst. Zie apart artikel in dit 
nummer. 
0646 HYPERICUM HUMIFUSUM  Liggend hertshooi. 
Weer drie nieuwe km-hokken waar deze plant groeit, langs verstoorde plekken langs zandwegen. Alle 
omgeving Welna. 
0659  ILLECEBRUM VERTICILLATUM  Grondster  RL3. 
Weer een flink aantal groeiplaatsen (in zeven verschillende km-hokken) langs zandpaden in de ge-
meente. 
0691  JUNIPERUS COMMUNIS  Jeneverbes  RL3. 
Een niet al te florissant exemplaar langs de Langeweg bij Schaveren. 
0925  LYTHRUM PORTULA  Waterpostelein. 
In een plasje in de omgeving van de Gortelseweg tussen Gortel en Soerel. (Volgens ANF 2,205: ná 
1950 weinig vindplaatsen op de Noord-Veluwe; vóór 1950 waren er meer). Kan m.i. over het hoofd 
gezien zijn. Voor mij de tweede vindplaats binnen de gemeente Epe. 
0848  MYOSORUS MINIMUS  Muizestaart. 
Weer in twee nieuwe km-hokken in de buurt van Oene. Nu in totaal in zes km-hokken gevonden. 
0849  MYRICA GALE  Wilde gagel  AA. 
Voor mij twee nieuwe hokken: één in het Wisselse Veen langs een landweg zuid van de Achterste 
Molen en één in de bossen, omgeving Koekenbergweg. 
0941  PIMPINELLA SAXIFRAGA  Kleine bevernel. 
Massaal in wegberm Grensweg tussen Wissel en Schaveren. 
0993 POTAMOGETON GRAMINEUS Ongelijkbladig fonteinkruid  RL3. 
In de meest westelijke plas van het Kievitsveld. Een flinke groeiplaats binnen twee verschillende km-
hokken. 
0997  POTAMOGETON OBTUSIFOLIUS  Stomp fonteinkruid. 
In visvijver bij Emst. Voor mij de tweede vindpaats binnen de gemeente Epe. 
1726  POTENTILLA RECTA  Rechte Ganzerik. 
Een grote ganzerik (75 cm) met grote, lichtgele bloemen. Van droge bermen. Oorspronkelijk verwil-
derd of adventief. In de berm van een zandweg in de buurt van de Rauwenhoffweg en in de berm van 



de Jachtlustweg. De laatste plek is volgens Henk Menke al veel langer bekend, zodat van inburgering 
kan worden gesproken. 
1243  STACHYS ARVENSIS  Akkerandoorn  RL3. 
Ook een plant van wegbermen, maar dan wat meer naar het oosten. In de omgeving van Wissel bloei-
de hij massaal langs de Papenstraat en bij Epe in de omgeving van de Langeweg, waarmee het totale 
aantal km-hokken in deze omgeving op tien komt. 
1246  STACHYS SILVATICA  Bosandoorn  AA. 
O.a. langs de Officiersweg, Epe, gevonden. 
1258  SUCCISA PRATENSIS  Blauwe knoop  AA. 
Weer twee nieuwe km-hokken erbij (Wissel en Epe); het totaal staat nu op drieëntwintig. 
 Ervan uitgaande dat er 183 km-hokken geheel of gedeeltelijk in de gemeente Epe liggen, zijn 
er zevenendertig nog niet bezocht. Dat zijn er dus nog heel wat. Eens kijken hoever ik/we volgend jaar 
komen met het restant. 
 Daarnaast heb ik eens uitgezocht welke planten voorheen wel eens in de gemeente zijn ge-
vonden, maar die ik tot nu toe nog niet heb gezien. Daarbij horen o.a.: Klimopwaterranonkel, Rogge-
lelie, Eenjarig wollegras, Waterscheerling, Barbarakruid,  Addertong, Koningsvaren, Grote boter-
bloem, Glanzig fonteinkruid, Maarts viooltje, Goudhaver, Rode en Blauwe waterereprijs. Maar er zijn 
er meer. In het voorjaar zal ik mogelijk een langer lijstje publiceren.  
Wie volgend jaar een van deze planten tegenkomt binnen de gemeente Epe, kan het mij melden. Ik zal 
de vindplaats graag bezoeken. 

Egbert de Boer. 



 

 
 Ook het afgelopen jaar zijn weer diverse formulieren voor de Vlinderstichting ingevuld, zo-
wel door KNNV-leden als door mensen buiten onze vereniging. 
De verrassingen: een Monarchvlinder  zeer waarschijnlijke waarneming van Mevrouw Van 
‘t Einde in Heerde;  
 een aantal Oranje luzernevlinders  (Mevrouw T. Nijhof, aan de IJsseldijk);  
 een Boswitje (Mevrouw T. Loman-Drok, Kloosterbos, Wapenveld);  
 twee Koninginnepages in Heerde (de Hr. Wiessenberg + de Hr. Oosterveen). 

 Atalanta en Distelvlinder waren in augustus en september vrij talrijk. De laatste Atalanta zag 
ik zelf nog op 25 november in Epe, bij de bloeiende Klimop.  
Dat op die zonnige dag ook een overwinteraar als de Dagpauwoog (Els Hendriks, Epe) gezien werd, 
is minder verwonderlijk. Dat was even slapen - even wakker worden - en weer slapen. 
 Een zeldzame vlinder was in 1994 de altijd zo talrijke Kleine vos. Ook vorig jaar waren er 
weinig waarnemingen. De meeste rupsen waren omgekomen in de koude, natte julimaand van 1993 en 
de populatie had zich duidelijk nog niet hersteld, doordat in het voorjaar 1994 zo weinig overwinte-
rende exemplaren rondvlogen om eieren af te zetten. 
 Dagpauwogen en Gehakkelde aurelia’s  daarentegen waren redelijk talrijk. 
 Twee Sleedoornpages werden in Epe gezien door Els Hendriks (o en o). 
 Plaatselijk was er in juli een explosie van Landkaartjes (o.a. in het Hoge Gulbroek, Heerde). 
 Een geval apart vormt het vrijwel totaal ontbreken van het Hooibeestje. Dit eens zo algemene 
vlindertje van de schrale bermen en heidevelden was letterlijk in geen velden of wegen te zien. Het is 
een landelijk verschijnsel, waarvan men de oorzaken niet kent. 

Hieronder een overzicht van de waargenomen soorten.  

(Copieën van de ingeleverde lijsten zijn bij mij ter inzage). 
Oranje luzernevlinder Colias crocea Distelvlinder Cynthia cardui 
Bont zandoogje Lasiommata megera Atalanta Vanessa atalanta 
Bruin zandoogje Maniola jurtina Koevinkje Aphantopus hyperantus 
Groot dikkopje Ochlodes venata Heivlinder Hipparchia semele 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Citroenvlinder Gonepteris rhamni Sleedoornpage Thecla betulae 
Klein koolwitje Pieris rapae Eikepage Quercusia quercus 
Groot koolwitje Pieris brassica Koninginnepage Papilio machaon 
Groot geaderd witje Aporia crataegi (mog. wrn.) Bruine eikepage Nordmannia ilicis 
Klein geaderd witje Pieris napi Oranjetipje Anthocharis cardamines 
Boswitje Leptidea sinapsis Dagpauwoog Inachis io 
Boomblauwtje Celastrina argioles Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
Heideblauwtje Plebejus argus Bosparelmoervlinder Mellicta athalia 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus Monarchvlinder Dannaus plexippus 
Gentiaanblauwtje Maculinea alcon Kleine vos Aglais urticae 
Groentje Callophris rubi   

 
Merkwaardig was dat er ondanks de hete juli- en augustusweken van 1994 niet meer dagvlinders wa-
ren dan andere jaren. Alleen de witjes (Groot- en Klein koolwitje en Klein geaderd witje) waren zeer 

talrijk. 
 

Els Koopmans-Grommé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

wordt langzamerhand ontwikkeld tot een ecologisch opgezette Veluwse plantentuin. Als grondslag 
daarvoor dient de afstudeerscriptie van ons lid Ria Engberts in Heerde. 

Een heemtuin onderhouden is leuk, maar intensief werk. 
De werkgroep Heimanshof zoekt KNNV-ers die iets van plantjes weten en bereid zijn af en toe eens 
een dag of halve dag onderhoudswerk te doen. 
   Nadere inlichtingen en opgaven: 
     Henk Menke, 
     Schotakker 38, 
     8162  GA  Epe. 
     Tel. 05780 - 13010. 



 
Aankomst. 
 Nauwelijks uit de auto gestapt vinden we de hele groep van twaalf man al buiten klaar staan 
om de eerste wandeling te gaan maken. Gauw de bagage in huis gebracht en mee op pad. 
 Het is maandagmiddag 17 oktober en prachtig zonnig weer! Dus op pad. 
We zakken van het prachtig tegen de heuvel liggende groepsonderkomen af naar de Geul. Je kunt hier 
bij Cottessen rustig door de boomgaarden de berg aflopen. Voor wandelaars is Zuid-Limburg een 
heerlijk oord. Overal kun je door de weiden lopen. De koeien zijn daar al lang aan gewend en kijken 
niet eens meer naar al die toeristen. Wat zijn die oude hoogstam-boomgaarden mooi! Het herfstige 
middaglicht tovert met kleuren en grillige schaduwen in de kromme takken en het groene gras. Appels 
en peren liggen overal en rollen soms weg onder je voeten. Een Atalanta die zich ongetwijfeld zojuist 
volgezogen heeft met het gistende sap van een halfrotte appel zit te zonnen op een brameblad. We 
passeren een poeltje, half dichtgegroeid met Reuzenpaardestaarten. Die planten doen altijd denken 
aan de moerasbossen vol boomvarens, zegelbomen en paardestaarten uit een verre tropische periode, 
waaruit de steenkool ontstond. 
Dat geologisch tijdperk, het Carboon, is hier nog vertegenwoordigd door het voorkomen van zijn af-
zettingen in o.a. de Heimansgroeve. We komen deze, bij geologen van oudsher bekende wand tegen, 
als we de Geul bereiken. 
 Nog even terug naar de boomgaarden., om aandacht te besteden aan 
de bundels paddestoelen die hier aan de bomen groeien. Honingzwammen 
zijn het en ook de mooie Schubbige bundelzwammen met hun goudgele hoe-
den. 
 Bij de Geul staan al bijna kale populieren in hun gele pruiken. Hier 
en daar een ronde groene bol van Maretakken (Mistletoe) 
We bewonderen de mooie meanders waarmee de Geul zich door de vlakke 
dalbodem slingert, steile wanden uitschurend in zijn bochten. De rivier mag 
hier nog zijn gang gaan! 
Naast ons kleurt het hellingbos met haagbeuk, eik en hazelaar in de mooiste tinten. De late middagzon 
verhevigt hun gloed. 
 Vol van deze eerste Limburgse impressies genieten we ‘s avonds van een heerlijke soep en 
halen herinneringen op aan de hand van dia’s van vroegere herfstgebeurens. Henk en Dik hebben nos-
talgische series daarvan meegenomen.  
Dinsdagochtend 18 oktober. MORESNET, EEN STUKJE BUITENLAND. 
 Deze dinsdag wordt een belofte ingelost: We gaan de grens over naar het voormalige landje 
Moresnet, dat nu gewoon in België is opgenomen. Het is eens een zelfstandig staatje geweest met een 
zeer interessante geschiedenis. Je zou er een apart artikel aan kunnen wijden. 
Hoofdzaak voor ons is het feit dat de bodem er zinkhoudend is. Dat zink is zowel in dagbouw als in 
schachtbouw eeuwenlang geëxploiteerd geweest. Nu resten nog de terreinen met afvalhopen van die 
oude zinkmijnen. Een heel aparte zogenaamde zinkflora komt hier voor. 
 Eerst rijden we naar het plaatsje Moresnet, waar we een pad volgen langs een prachtig stuk 
van wat in België de Gueulle heet. De Geul is hier ideaal voor IJsvogeltjes: overhangende takken, ho-
ge oevers en helder water. In een flits zien enkelen van ons inderdaad zo’n mooi vogeltje. 
 De kruiden langs de kant zijn ook de moeite waard. Het meeste is uitgebloeid, maar we her-
kennen in deze resten toch heel duidelijk o.a. de Gele monnikskap en het Gevleugeld helmkruid. Ook 
de Muursla bij het bos is nog herkenbaar aan het karakteristieke blad. In de wei staat Kroontjeskruid 
op een kale plek in volle bloei. Daar in de buurt wordt een vos gezien. 
Op het bospad wat hogerop zien we een fraaie begroeiing met Bosrank vol zilveren pluisvruchten en 
Hondsroos met glimmend rode bottels. En wat een wonderlijke wijnrode tint hebben de bladeren van 
de Rode kornoelje. 
 Dan komen we bij het echte zinkmijnengebied. Al gauw vinden we bij de bergen sintels van 
het smeltproces de eerste Zinkviooltjes. Ze bloeien nog en er staat zowaar een blauwe variëteit van 
deze hier overal gele bloemen. Terwijl we de gele en blauwe soort aan het vergelijken zijn, wordt een 
interessante sprinkhaansoort, de Blauwe duinsprinkhaan, gezien.

 



Dit diertje is uitmuntend gecamoufleerd door zijn grijzige tinten. 
Tot het opvliegt. Dan vertoont het lichtblauwe vleugeltjes, alsof het 
een vlinder is. Deze warmteminnende soort komt in ons land voor 
in de duinen en in kleine populaties o.a. op de Renderklippen en op 
De Haere bij ‘t Harde, waar ze op kale grond met kleine graspolle-
tjes van o.a. Schapegras voorkomt. Een vergelijkbare omgeving 
vinden we hier ook weer. 
 We zien behalve de vele nog bloeiende Zinkviooltjes nog 
het roze van de laatste bloemen van het Engels gras, het blauw van 
Grasklokjes en de vruchtballonnetjes van de Blaassilene.  
De Blaassilene, die hier voorkomt is een speciale ondersoort, de 

Silene vulgaris subs vulgaris var. humilis. Hij is wat ijler van vorm dan de gewone soort. 
 We zitten een poosje in het warme zonnetje te genieten van alles om ons heen. Er zijn geluid-
jes van Gele kwikstaarten, Leeuweriken en Puttertjes. Zien doen we ze met moeite. 
Dan wandelen we over het toch enigszins desolate terrein met roestige resten van werktuigen en spo-
ren van vroegere spoorbaantjes en onbestemde poeltjes en bereiken tenslotte weer de Geul. Een 
merkwaardige plek is het hier: De rivier verdwijnt er in een grot in de berg; verderop komt het water 
weer tevoorschijn. Het is een waterloopkundig werk, indertijd aangelegd. Om overlast bij hoge water-
standen te voorkomen? 
 We moeten de berg overklimmen om de andere kant van de Gueulle te bereiken. Het is een 
romantisch geheel, met oude wilgen die met grote Vuurzwammen bezet 
zijn. Een leuke vondst is de Roodgerande houtzwam op een dode sparretak.  
En dan komen we al gauw bij een heuse picknickplaats. Met vereende 
krachten worden de zware picknickbanken met tafels en al naar de zonplek 
gesjouwd en nu eten we heel genoegelijk samen ons brood op.  
Marianne zorgt nog voor een verrassing: ze heeft een stethoscoop meege-
nomen om ons de sapstroom in de bomen te laten horen. Het lukt het beste 
bij een oude Boskriek, net als vorig jaar. Niet iedereen slaagt erin de  minieme geluidjes te horen, 
maar voor wie het wèl lukt is het een heel bijzondere ervaring. 

 Els Koopmans-Grommé. 
Dinsdagmiddag, 18 oktober. 
 Na de lunch keken we nog even naar de met loodkuipjes versterkte beekoever en zochten via 
hellende straatjes - van wat wel een wijkje van Plombières zal zijn - de Geul weer op.  
Een paar kilometer lang liepen we langs de rechteroever, nu eens over een voetpaadje, dan weer door 
de weilanden. Botanisch leverde dit stuk niet veel nieuws op, behalve dan een bos vol Reuzenpaar-
destaarten  - ze worden inderdaad gemakkelijk een meter hoog  - en wat Kruisbladwalstro. 
Zeker na het nogal rommelige groevengebied van Plombières was het hier landschappelijk prachtig,  
het vrij brede dal met zijn verspreide zilverige wilgen en schitterende gele esdoorns en espen, in hel-
dere kleuren gezet door de lage herfstzon. Het vlakke stroomdal wordt hier begrensd door meestal 
beboste, terrasachtige hellingen, die keurig de kronkels van de hier flink meanderende Geul volgen. 
 Aan riolering wordt in de Belgische dorpjes nog weinig gedaan.  Erg schoon is het water niet 
en de verruigde begroeiing van de oever vertelt de rest. 
 Bij Terbruggen kruisen we een harde weg. Jauke vindt een Kruisbladwolfsmelk - een opval-
lende  moestuin adventief - die sommigen van ons als “Koffieboontjes” kennen. 
Tot de grens rest ons een kleine kilometer. Het restaurant op de camping aan de Belgische kant is he-
laas gesloten. Nu, dan maar thee thuis. 
Nog een half uurtje lichtelijk vermoeiend klimmen. Een uitgestrekte golfbaan en een grote camping 
getuigen - zeker voor hen die het Zuid Limburg van vroeger kennen - van de opmars van het toerisme. 
 Thee thuis? Maar waar was- of wie had de sleutel van dat huis? Els misschien? Die zat ergens 
te tekenen - maar waar? 
We vulden vijf kwartier wachten met het uitspitten van alle mogelijkheden. Het zonnetje op ons ge-
zicht, een killer wordende oosterbries in onze nek. De toegang via het dakraam werd door José verbo-
den, tot spijt van Jauke en Jolien. 
 Tenslotte kwam Wim en viste de sleutel uit de heg - een werkelijkheid die de theorieën niet 
hadden voorzien. 
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 Henk las na het eten stukken voor over de geschiedenis van Neutraal Moresnet. een staatkun-
dig speeltuintje dat 99 jaar bestond en dat de schrijver van het artikel het liefst “Bizarrië” had ge-
doopt. 
Daarna liet hij wat dia’s zien van een aantal (o.a. KNNV) herfstkampen. 

Henk M. 
Woensdag 19 oktober.  EEN WANDELING VAN TEUVEN NAAR SLENAKEN. 
 Uit die merkwaardige transformatorhuisjes bij Teuven in de vorm van een immens duivenhok, 
schijnt geld te stromen. De octrooihouder heeft een miljoenen kostend klooster gekocht en er wordt 
druk aan gerestaureerd. Straks zal het onderslagrad van de molen weer in de beek kunnen draaien en 
zullen wandelaars afgunstig kunnen kijken naar het blazoen in een groot perk, zichtbaar van de nabij 
gelegen heuvel. 
We zijn de wandeling in Teuven (België) begonnen en zullen vandaag langs de Gulp via de Belgische 
grensbossen naar Slenaken lopen.  
Een aanvankelijk weinig intensief zonnetje licht ons af en toe bij, als we de eerste planten en dieren 
noteren: Moerasvergeetmijnietje en Watermunt kunnen het nog net uithouden bij de stinkende beek, 
die ongezuiverd uit Teuven stroomt. Burgemeester Hapert heeft het vermoedelijk te druk met politiek 
om aan riolering en zuivering te denken.  
De Gulp is daarna een tijd lang slechts een gore beek. De brandnetel voelt zich happy aan de oevers. 
Hogerop, na onze eerste schreden in het bos, ruiken we alleen nog de gier, ergens over het land uitge-
spoten, maar desondanks lichten uitgebloeide Bosandoorn, Hennepnetel en 
Kleine kaardebol op bij elk vleugje zonlicht. 
Voorbij het kasteel-geworden-klooster is de bosbodem bedekt met Overblij-
vend bingelkruid (Bosbingelkruid), met daartussen een aantal toeven van 
Mannetjesvaren, Grote Veldbies, Boskortsteel, terwijl ook Klaverzuring een  
aardig oppervlak van het bos in beslag neemt. We schieten niet erg op: Bos-
wederik, St.Janskruid worden genoteerd en galletjes op de Iep worden uitvoe-
rig bekeken. Rijpe bramen en zwarte vlierbessen doen sommigen van ons 
denken aan die heerlijke jam, die je ervan zou kunnen brouwen. Onze natuur-
kenners houden het meer op Bosroos, Salomonszegel, Lievevrouwebedstro, 
Spaanse aak, Muursla, Schaduwkruiskruid, Groot heksenkuid met één vrucht-
je eraan, Bosgierst, Nagelkruid en Boszegge. 
 In de wei beneden ons scharrelen wat Kramsvogels rond. Zijn het wel 
Kramsvogels?  
Paddestoelen zijn makkelijker te bekijken, maar daar zijn er nu niet zoveel van door de droogte. Wij 
vinden vandaag de Peervormige stuifzwam, Judasoor, Schubbige bundelzwam en Geschubde inkt-
zwam.  
De Bosrank van gisteren doen we nog eens dunnetjes over, Kruisbes, Robertskruid en Kantig herts-
hooi (voorlopige notitie van Henk) ontdekken we voor we komen aan die naar beneden gerichte para-
bolische weide, die gebruikt wordt oor het oefenen met deltavliegers.  
De opgedroogde löss op het pad maakt het ons nu niet al te moeilijk. 
Marjolein en Blauwsporig bosviooltje (nog één in bloei), Kornoelje, Sleedoorn, Adelaarsvaren en 
Ruwe smele, Grote muur, Hulst, Haagbeuk, Esdoorn en Es vinden we in het volgende bos in de rich-
ting van onze landsgrens. De Haagbeuken zijn grillig uitgegroeid, nu ze niet meer ten behoeve van de 
bakkersovens worden gesnoeid. 
 Boven de Gulp, die nu al heel wat helderder beneden ons stroomt, gaat het pad steil omhoog 
en je moet je vasthouden aan de bomen. Bij regenweer zal dit lösspad onbegaanbaar blijken en dan 
moet je door de beek. Jauke bewijst dat dat vandaag ook kan. Het water loopt net niet in zijn laarzen. 
 In een warm zonnetje eten we aan de Gulp ons broodje op en dan gaan we langs graslanden 
omhoog naar het volgende bos. Net nadat we een ree hebben zien vluchten gaan we het bos in, waar 
berk, Haagbeuk, brem, Hazelnoot en Bingelkruid de dienst uitmaken en dan verdwalen we in het wil-
de hellingbos. Trouwens, heb je weleens zo’n hoge lijsterbes gezien? Deze is wel twintig meter hoog, 
gesteund door zijn andersoortige buren. 
 Na ploeteren over de ongelijke helling komen aan iets wat de grens zou kunnen zijn. Een half 
vergane rigoureuze prikkeldraadversperring moeten we met overleg en behendigheid passeren. De 
rijpe vruchten van de Tamme kastanje vormen een beloning voor ons doorzettingsvermogen. 

 



In het voorjaar word je hier in de bloemetjes gezet: Lelietjes van dalen. Nu heten de behekste Nevel-
zwammen ons welkom in ons eigen land. Maar de Hollandse koeien zijn hier bruin. En wat is dat 
beest achter die boom, met dat grote gewei? “Een ezel!” roept Jauke, als hij zijn vader erin herkent. 
Het zal je gezegd wezen! 
 De Mispel gunt ons geen vruchten, het Dalkruid, de Bergereprijs en de Blauwe bosbes zijn de 
serieuze dingen die ons bezig houden. 
 Als we dichtbij Slenaken op een verhard voetpad lopen stuiten we op een troep Ringmussen 
Kramsvogels in de haag langs een diepliggende wei. 
 Op een buitenterrasje is het nog net uit te houden, zeker nu koffie en trappiste ons goed sma-
ken. En dan halen de chauffeurs de auto’s, geparkeerd in Slenaken. 
 Dat we, thuisgekomen, er niet meteen in konden is een ander verhaal. Misschien zijn we meer 
gespitst op het vinden van plantjes dan van sleutels....... 

Dik Koopmans. 
 

Donderdag 20 oktober. WANDELING VAN COTTESSEN NAAR HET VIJLENER BOS (“VILLENDER BOESCH”) 
 Op deze prachtige zonnige dag voert de wandeling ons rechtstreeks vanaf ons tijdelijke on-
derkomen “Hoeve ten Bosch” over één van de hier veel aanwezige holle wegen naar het “Villender 
Boesch”. Meteen boven de boerderij wordt de berm opgefleurd door de helgele bloemetjes van het 
Bezemkruiskruid. Volgens Henk een plant die steeds verder naar het noorden oprukt en ook langs an-
dere wegen in Limburg voorkomt. 
Boven bij de bosrand aangekomen ziet Gerard beneden in een boom-
gaard een Sperwer vliegen, die een zangvogeltje probeert te verschal-
ken.  
Het Vijlener bos is een hellingbos, een gevarieerd (Haag)beuken-
eikenbos, dat bovenaan, waar de grond schraal is, wordt gekenmerkt 
door het voorkomen van o.a. berken en eiken en onderaan de voet 
door o.a. Haagbeuk en Es. Volgens Henk is de naam plateaubos voor 
het hogere gedeelte beter op zijn plaats, omdat het hier op een plateau 
ligt. Ooit moet hier een van de Maasbeddingen hebben gelegen. 
 Tijdens onze wandeling zien we percelen Zomer- en Winter-
eiken afgewisseld door met Lariks en Douglas ingeplante stukken. Duidelijk is het verschil in onder-
begroeiing te zien tussen de met Douglas begroeide gedeelten (geen onderbegroeiing), en de met ei-
ken en Lariks aangeplante stukken (een gevarieerde onderbegroeiing).  
Ook in de percelen waar de (Haag)beuk overheerst is er hier weinig onderbegroeiing. 
 Els wijst ons op het voorkomen van de Zwarte els en de Esdoorn. Andere bomen en struiken 
die we zien op onze tocht zijn: de Kriek (zoete kers), Haagbeuk, Es, Sporkehout, lijsterbes, kamper-
foelie, vlier (volgens Henk de Bergvlier, waarvan de kleur van het merg bruin is), hazelaar, Tamme 
kastanje, Hulst, meidoorn en Hondsroos. Els maakt ons ook nog attent op de vrucht van de Haagbeuk. 
Deze lijkt bij nauwkeurige waarneming veel op een pagode. 
 Van de onderbegroeiing valt onder andere de nog bloeiende Dagkoekoeksbloem op. Een en-
kele Bosandoorn bloeit ook nog. De Bosandoorn is volgens Els een woekeraar, die ook wel Wespen-
bloem wordt genoemd, omdat de wespen zich nogal tot de vuilpaarse bloemen aangetrokken voelen. 
Nadat ook het voorkomen van Gele dovenetel, Valse salie, Vingerhoedskruid, Grote muur en Ade-
laarsvaren is geconstateerd, worden we voor een moment afgeleid door eerst een kruising van zeven 
paden en vervolgens nog één verderop van vijf paden. Na enig dubben en nauwkeurige bestudering 
van de kaarten nemen we het goede pad en het is José die ons wijst op de verlossende steen, waar we 
rechtsaf moeten en uitkomen bij een aantal grotere en kleinere stenen, die slordig op- en bijeen liggen.  

Hier hebben we onze eerste (lunch)pauze. 
 Bovengemelde stenen zijn zandsteenblokken, die in het recente verleden zijn opgegraven. Ze 
zijn miljoenen jaren geleden gevormd door het aan elkaar klitten van zand en ze zijn steeds verder in 
de bodem weggezakt door de oplossing van het kalksteen, dat nog vóór het zand was afgezet. (Zie 
ook: “Ontdek het Mergelland”, bladzijde 260). 
 We zetten onze tocht voort en vinden nog Klaverzuring, Bosbes, Pijpestrootje, Braam, Boch-
tige smele, Liggend walstro, Framboos, Fraai hertshooi, Witte veldbies, Mannetjesvaren, Boswederik 

 



en Penningkruid op onze weg. De laatste beide plantjes lijken veel op elkaar. De blaadjes van het 
Penningkruid zijn echter ronder van vorm 
 We verlaten voor een moment het bos en via een holle weg steken we over een weiland door 
naar opnieuw - voor even - het bos. Van de holle weg af hebben we een prachtig uitzicht op de bos-
rand met zijn vele herfstkleuren en op de daarvoor liggende weilanden. Heel duidelijk zijn hier de z.g. 
graften te herkennen. Graften zijn door mensenhand ontstaan, om het afslibben van vruchtbare grond 
(erosie) te voorkomen. Als je goed kijkt zie je op de helling verschillende terrassen die door met bo-
men en struiken begroeide bermen van elkaar zijn gescheiden (zie ook “Ontdek het Mergelland”, 
bladzijde 227). 
 Van de bosrand af genieten we dan van een fraai uitzicht op het dorpje Vijlen en de omlig-
gende, door smalle singels omgeven weilanden en hogerop gelegen akkers. In de weilanden grazen 
koeien en schapen. 
In het Vijlener bos broeden ook vijfenzestig soorten broedvogels. Wout attendeert ons op de roep van 
de Boomklever en Els hoort vinken, Kepen en Staartmezen. 
We zien verder nog de Berkezwam, de Tonderzwam en de Roodporiehoutzwam. 
Na de lunch vindt Henk nog Schaduwgras, Ruwe smele, Reuzenzwenkgras en Bosveldkers. Schaduw-
kruiskruid en Lieve Vrouwebedstro worden ook nog gevonden. 
 We lopen tenslotte langs een geknotte Haagbeuk. Op een terras waar we even verpozen wordt 
nog een vleermuis gezien, een buizerd en twee wouwen. 

Bert Hilberink. 
 
 
 

 
INLEIDING. 
 Door de redactie van Natuurklanken is de vraag gesteld of het mogelijk is om informatie te ver-
strekken over de planvorming voor de realisering van nieuwe natuur in het IJsseldal. Aangezien tijdens 
excursies en vogelwerkgroepavonden ook regelmatig vragen worden gesteld over verwerving van terrei-
nen en natuurontwikkeling zal ik een verhandeling geven over de plannen van de overheid.                       
 
HET VERLEDEN. 
De tegenstelling tussen landbouw en natuurbescherming is vooral na de jaren vijftig tot een hoogte-
punt gegroeid. Natuurbeschermers klaagden terecht dat voor de ontwikkeling van de landbouw waar-
devolle natuurgebieden verloren zijn gegaan. Nadat vrijwel alle heidevelden, beekdalen en moerassen 
waren ontgonnen, werden de oude cultuurlandschappen volgezaaid met snijmais en turbogras. 
Voordat de golvende, groene massa’s zich optimaal konden ontwikkelen moesten via ruilverkavelin-
gen eeuwenoude ecosystemen te behoeve van de landbouw versneden worden. Wat thans in veel 
landbouwgebieden resteert is een cascolandschap met hier en daar een plukje groen in de berm, of een 
landschaps- 
element met strakke grenzen. De herinrichting van ons buitengebied vond plaats met een potlood-
streek langs de liniaal. “Dank zij” forse subsidies, die enkel en alleen gericht waren op de optimalise-
ring van de landbouwkundige produktie, is een versnipperd landschap ontstaan. Herstel van natuur-
waarden in cultuurlandschappen is achterwege gebleven; de onder bestuurlijke druk gecreëerde na-
tuurgebieden liggen vrijwel allemaal aan een hydrologisch infuus. 
DE OMMEKEER. 
 In 1975 keerde het tij! De toenmalige regering heeft aan de Tweede Kamer de “Nota betref-
fende de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud” aangeboden. In deze, kortweg ge-
noemde Relatienota, worden de ontwikkelingen in de landbouw en de ontwikkelingen ten aanzien van 
natuur en landschap beschreven. Voorts wordt geconstateerd dat de modernisering van de landbouw 
en de daaruit volgende wijzigingen van het grondgebruik in veel gebieden heeft geleid tot een aantas-
ting of permanente bedreiging van natuur- en landschapswaarden. 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
 Omdat de regering eindelijk de problemen onderkende, werden in de Relatienota herstelmaat-
regelen voorgesteld. De maatregelen zijn erop gericht om in bepaalde gebieden voor natuur en land-



schap afgestemd grondgebruik te gaan voeren. Uiteindelijk werd na ruim tien maal vergaderen een 
regeling van kracht, waardoor in Nederland gebieden als beheersgebied of als reservaatsgebied zijn- 
of worden aangewezen. De twee typen gebieden worden door de provinciale overheid aangewezen en 
begrensd. 
 Niet onbelangrijk is te vermelden, dat in Gelderland het merendeel van de aanwijzingen onder 
de noemer van beheersgebied wordt aangemerkt. De realisering van natuurgebieden wordt hierdoor 
slechts mondjesmaat toegepast, om in elk geval de landbouw tevreden te houden.  
In principe worden binnen de begrenzing van reservaatsgebieden de gronden verworven door de over-
heid en beheerd door erkende natuurbeschermingsorganisaties.  
In de beheersgebieden kunnen boeren op basis van vrijwilligheid en uiteraard tegen een vergoeding 
hun bedrijfsvoering nader richten op de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. 
NIET ALLES IS TE KOOP. 
 Hoewel door de overheid een natuurbeleid is uitgestippeld, betekent het niet dat a priori op 
korte termijn grote gebieden verworven en veilig gesteld kunnen worden. Na de vaststelling van de 
Relatienota zijn namelijk door de EEG produktierechten geïntroduceerd. Via een ingewikkeld contin-
geringssysteem heeft iedere veehouder en akkerbouwer een bepaald produktierecht, dat vastgeniet is 
op de oppervlakte grond. De koppeling produktierecht/grond heeft tot gevolg dat door de overheid, 
door de prijsvorming, zeer moeizaam gronden verworven kunnen worden ten behoeve van reservaats-
vorming. Door de grondgebonden produktierechten vertegenwoordigt een hectare landbouwgrond een 
hoge handelswaarde. 
BEGRENZING EN PROCEDURE. 
 In de provincie Gelderland is in 1993 een z.g. Eerst Gegadigde Kaart vastgesteld. Op deze 
kaart wordt aangegeven welke natuurbeschermingsorganisaties de gronden na verwerving door de 
oveheid gaat beheren. In onze directe omgeving zijn dit respectievelijk Het Geldersch Landschap en 
het Staatsbosbeheer.  
 Voordat gronden door de overheid verworven kunnen worden dient echter een lange procedu-
re gevolgd te worden. Door de provincie Gelderland worden gebiedsinventarisaties uitgevoerd. De 
inventarisaties vormen de basis voor de selectie van gebieden die in aanmerking komen voor een mo-
gelijke aanwijzing als beheers- of reservaatsgebied.  
Nadat een gebied voldoet aan bepaalde eco-landschappelijke- of eco-hydrologische kwaliteiten, wordt 
een globale begrenzing door de provincie voorgesteld. Het voorstel voor een eventuele gebiedsbe-
grenzing wordt besproken met de landbouw- en de natuurbeschermingsorganisaties.  
Na deze min of meer informele informatie-uitwisseling wordt een “gebiedsvisie” en “begrenzingen-
plan” opgesteld. Dit plan volgt vervolgens een ambtelijke weg. Uiteindelijk, nadat het conceptplan 
zonder kleerscheuren door allerlei commissies is geloodst, wordt door het “Buro Beheer Landbouw-
gronden” een concept beheersplan opgesteld. 
INSPRAAK. 
 Het concept beheersplan wordt in de regio ter visie gelegd en er worden enkele openbare 
hoorzittingen gehouden. Op dat moment is het mogelijk om te reageren op de planvorming.  
Nadat de reacties verzameld en verwerkt zijn, volgt eventueel een bijstelling van het concept beheers-
plan. Na deze formele inspraakronde gaat het plan via de Provinciale Commissie Beheer Landbouw-
gronden voor goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
 Een belangrijke vraag echter, die hier gesteld moet worden, is de volgende: Is het mogelijk 
voor verenigingen in te spelen op de ambtelijke draaimolen? Het antwoord is JA! 
Groene verenigingen die gebiedsinventarisaties uitvoeren, kunnen de gegevens ter beschikking stellen 
aan de provincie en een verzoek indienen om een bepaald gebied voor te dragen voor een aanwijzin
  
EEN LANGE WEG. 
 Het gezegde “Ambtelijke molens draaien traag” is zonder meer van toepassing op een eventu-
ele aanwijzing van een gebied. Van de initiatieffase af tot de planvaststelling is het bewandelen van 
een lange afstandsroute slechts een peuleschil. Veelal vergt de hele procedure twee tot drie jaar. En al 
die tijd kan in een te begrenzen gebied geen verwerving ten behoeve van de natuurbescherming 
plaatsvinden. 
CONCRETISERING. 
Begrenzing gebieden Epe,Heerde en IJsseluiterwaarden.. 



Naast de bestaande natuurgebieden van Het Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer zijn de laatste 
jaren veel gebieden op de Oost Veluwe en in het IJsseldal begrensd als beheers- of reservaatsgebied.  
Hieronder volgt een overzicht van de reservaats- en beheersgebieden van: 

EPE EN HEERDE  
VELUWE Reservaatsgebied Beheersgebied 
BOSCHKOLK Reservaatsgebied  
PUTJENSBERG  Beheersgebied 
HET VEEN Reservaatsgebied  
ZUPPELD Reservaatsgebied  
KOEKENBERG Reservaatsgebied  
TONGERENSCHE VEEN Reservaatsgebied  
PAAL - VLASBEEK Reservaatsgebied Beheersgebied 
DIJKHUIZEN Reservaatsgebied  
WISSELSCHE VEEN Reservaatsgebied Beheersgebied 
VOSSENBROEK Reservaatsgebied  
POLLENSCHE VEEN Reservaatsgebied  
GORTEL Reservaatsgebied  
HANENDORP ‘t LAAR Reservaatsgebied Beheersgebied 
NIJMOLENSCHE BEEK Reservaatsgebied Beheersgebied 
HARTENSCHE MOLENBEEK Reservaatsgebied  
GEELMOLENSCHE BEEK  Beheersgebied 
KORTE BROEK Reservaatsgebied.  
 IJSSELUITERWAARDEN: 

OENERWAARDEN Reservaatsgebied  
VEESSERWAARDEN Reservaatsgebied  
VORCHTERWAARDEN Reservaatsgebied Beheersgebied 
WERVERWAARDEN  Beheersgebied 
HOENWAARD Reservaatsgebied Beheersgebied 
   
BEDENKELIJKE EENZIJDIGHEID. 
 Uit de lijst valt af te leiden dat naast de IJsseluiterwaarden voornamelijk gebieden zijn be-
grensd tussen het Apeldoorns Kanaal en de Veluwe. Het is niet verwonderlijk dat in het zandgebied 
wordt begrensd, aangezien door milieuproblemen de gangbare landbouw in deze zone geen toekomst 
meer heeft. In het natte gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJsseldijk zijn nog geen gebieden 
begrensd. Dat in het IJsseldal, met voor weidevogels belangrijke kwelgebieden, nog niet be-
grensd, is, heeft zonder meer te maken met de eerbied van Gedeputeerde Staten voor de landbouw.
  
HET NIEUWE ÉLAN.    
 Na de introductie van het “Plan Ooievaar” is er veel veranderd! Plan Ooievaar is gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe natuur. In tegenstelling tot reservaatsbeheer en beheersgebieden worden 
dogma’s bestreden ten aanzien van aan cultuurland gerelateerde waarden. Het terugwinnen van oor-
spronkelijke natuur gaat gepaard met forse ingrepen in het landschap. Agrarisch natuurbeheer, dat 
zeer vertrouwd is in het cultuurlandschap, heeft geen toekomst in de natuurontwikkelingsgebieden. De 
ontwikkeling van nieuwe natuur verlangt een beheer van natuurbeschermingsorganisaties zonder al-
lerlei agrarische beperkingen. Natuurontwikkeling is vooralsnog alleen mogelijk in de uiterwaarden.
  
NATUURONTWIKKELING IN ONZE REGIO. 
 In 1989 werd het natuurontwikkelingsproject “De Duursche Waarden” gestart. Dit gebied 
leent zich bij uitstek voor een hoogdynamisch beheer. Met hoogdynamisch bedoelen wij in dit ver-
band dat de rivier de IJssel het ritme van het beheer in grote lijnen bepaalt. Via natuurontwikkeling is 
het mogelijk, door een gerichte inrichting, de botanische waarden te verhogen voor bijvoorbeeld over-
stromingsgevoelige stroomdal-vegetaties, en ooibossen te ontwikkelen. Daarnaast zorgen inundaties 
van de IJssel voor het ontstaan van slikveldjes en natte, open vegetaties, waar steltlopers zich bij uit-



stek thuis voelen. Het beheer in de natuurontwikkelingsprojecten is zelf-regulerend. Dit betekent dat 
met behulp van grote grazers de ontwikkeling van de vegetatie gestuurd wordt. In de Duursche Waar-
den is gekozen voor IJslandse pony’s en Schotse Hooglanders, als vegetatie sturend begrazingsmiddel. 
 Een groot voordeel van de bestaande natuurreservaten is, dat veel aandacht besteed wordt aan 
de recreatieve natuurbeleving. In de Duursche Waarden zijn een uitkijktoren en een vogelobservatie-
hut gebouwd.  
HET ENGELSE WERK. 
 Een tweede project dat inmiddels is afgerond, is de natuurontwikkeling in de uiterwaarden bij 
Het Engelse Werk te Zwolle. Als vervolg op dit project zal Rijkswaterstaat de oevers gaan omvormen. 
Met het project natuurvriendelijke oevers wil Rijkswaterstaat bereiken dat zich langs de IJsseloevers 
meer natuur kan ontwikkelen. De bestening zal worden verwijderd en er zal riet en wilg ingeplant 
worden.Ook in dit natuurontwikkelingsproject is een vogelobservatiehut gerealiseerd. 
OSSENWAARD. 
 In de Ossenwaard onder Deventer zal de Lage Steenweg verplaatst worden en het vrijkomen-
de gedeelte zal ten behoeve van de natuur worden ingericht. Van 1993 af wordt de Ossenwaard jaar-
rond begraasd met Konikpaarden en Galloway runderen. 
WELSUMMERWAARDEN. 
 Voor de Welsummerwaarden tussen Veesen en Welsum is inmiddels ook een natuurontwik-
kelingsplan opgesteld. Het plan gaat uit van twee scenario’s: een laag- en hoog dynamisch model.  
De ontwikkeling van een laag dynamisch model gaat uit van agrarisch beheer, met extra aandacht 
voor de realisering van nieuwe landschapselementen. 
Het hoog dynamisch model gaat ervan uit dat de rivier het beheer zal gaan bepalen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat een nevengeul gegraven wordt en de uiterwaard een open verbinding krijgt met de 
IJssel. In het hoog dynamisch model zullen de natuur- en landschapsvormende processen ongestoord 
hun gang kunnen gaan. Voor de gangbare landbouw is in dit model geen ruimte. Er zal een jaarronde 
begrazing ingesteld worden met winterharde runderrassen. Het huidige agrarische landschapsbeeld zal 
vervangen worden door een half open landschap met ooibossen en open waterpartijen. Ook zal hier 
ruimte gecreëerd worden voor recreatieve natuurbeleving via de realisering van een vogelobservatie-
hut.  
PLAN VERSUS REALISERING. 
 Hoewel de start in de Duursche Waarden, Engelse Werk en Ossenwaard zeer voortvarend is 
aangepakt, dreigt op dit moment een status quo situatie te ontstaan. Het natuurontwikkelingsproject 
Welsummerwaarden kan niet in uitvoering worden genomen, aangezien geen grondverwerving plaats-
vindt. De grondverwerving ondervindt stagnatie door de grondprijsverschillen in de uiterwaarden en 
het binnendijks gelegen gebied. Daarnaast speelt de quoteringsregeling de natuurbescherming parten. 
Wanneer de landbouwregelingen niet gewijzigd worden zal het project Welsummerwaarden een stof-
fig bestaan lijden op de kastplank.  
TOT BESLUIT: 
 Aan plannen ontbreekt het niet! 
De realisering van de plannen zal echter nog vele jaren vergen, vanwege de in EEG-verband ingewik-
kelde landbouwregelingen, die zeer gunstig zijn voor de gangbare landbouw. 
Er zal eerst een denkproces op gang moeten komen, dat voorziet in een afstemming van behoeften en 
produktie. Wanneer het huidige denkproces op nationaal niveau niet doorbroken wordt, zal het lang 
duren voordat er op grote schaal nieuwe natuur wordt gerealiseerd in het IJsseldal.  
Het is in elk geval van belang dat de KNNV zorgt voor inventarisatiegegevens, zodat op bestuurlijk 
niveau de noodzaak wordt onderkend om de planrealisering te effectueren. 

Adrie Hottinga. 
 



 
 

Het Hommelproject van de vorige zomer (1994) is een groot succes geworden. Er zijn  
massa’s kaarten naar de Veldwinkel van de KNNV in Utrecht gestuurd. Of de waarnemin- 
gen allemaal juist waren wat de soorten betreft is natuurlijk nooit na te gaan, maar daar is  
wel rekening mee gehouden. In ieder geval heeft een groot aantal mensen wat nauwkeuriger  
op deze aardige insekten gelet en dat was mede de bedoeling. 
  Dit jaar volgt het tweede deel van het project. Dat is gericht op de eerste waarnemingen van 
het seizoen per soort. Dus: wanneer zag je de eerste Aardhommel, wanneer de eerste Weidehommel, 
enz. 
 Omdat deze eerste exemplaren altijd koninginnen zijn (de enige die overwinteren) is deze ac-
tie “KONINGINNEJACHT” gedoopt. 
 U heeft daar bij het verschijnen van deze Natuurklanken ongetwijfeld al wat over gelezen in 
Natura,  We rekenen er op dat ook uit onze afdeling eel waarnemingen Utrecht bereiken. Ook de In-
sektenwerkgroep vindt het interessant van Uw waarnemingen te horen. Stuurt U een copietje naar 
Agnès Herweijer?     

De Insektenwerkgroep. 
N.B. 
Op de hommelkaart van 1994 stond de AKKERHOMMEL afgebeeldmet een geelbruin achterlijf.  
de vorm die in onze streek rondvliegt heeft meestal een BRUIN BORSTSTUK en een ZWART ACHTERLIJF MET 
BRUINE PUNT. 



 
INLEIDING. 
 Door de redactie van Natuurklanken is de vraag gesteld of het mogelijk is om informatie te ver-
strekken over de planvorming voor de realisering van nieuwe natuur in het IJsseldal. Aangezien tijdens 
excursies en vogelwerkgroepavonden ook regelmatig vragen worden gesteld over verwerving van terrei-
nen en natuurontwikkeling zal ik een verhandeling geven over de plannen van de overheid.                       
 
HET VERLEDEN. 
De tegenstelling tussen landbouw en natuurbescherming is vooral na de jaren vijftig tot een hoogte-
punt gegroeid. Natuurbeschermers klaagden terecht dat voor de ontwikkeling van de landbouw waar-
devolle natuurgebieden verloren zijn gegaan. Nadat vrijwel alle heidevelden, beekdalen en moerassen 
waren ontgonnen, werden de oude cultuurlandschappen volgezaaid met snijmais en turbogras. 
Voordat de golvende, groene massa’s zich optimaal konden ontwikkelen moesten via ruilverkavelin-
gen eeuwenoude ecosystemen te behoeve van de landbouw versneden worden. Wat thans in veel 
landbouwgebieden resteert is een cascolandschap met hier en daar een plukje groen in de berm, of een 
landschaps- 
element met strakke grenzen. De herinrichting van ons buitengebied vond plaats met een potlood-
streek langs de liniaal. “Dank zij” forse subsidies, die enkel en alleen gericht waren op de optimalise-
ring van de landbouwkundige produktie, is een versnipperd landschap ontstaan. Herstel van natuur-
waarden in cultuurlandschappen is achterwege gebleven; de onder bestuurlijke druk gecreëerde na-
tuurgebieden liggen vrijwel allemaal aan een hydrologisch infuus. 
DE OMMEKEER. 
 In 1975 keerde het tij! De toenmalige regering heeft aan de Tweede Kamer de “Nota betref-
fende de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbehoud” aangeboden. In deze, kortweg ge-
noemde Relatienota, worden de ontwikkelingen in de landbouw en de ontwikkelingen ten aanzien van 
natuur en landschap beschreven. Voorts wordt geconstateerd dat de modernisering van de landbouw 
en de daaruit volgende wijzigingen van het grondgebruik in veel gebieden heeft geleid tot een aantas-
ting of permanente bedreiging van natuur- en landschapswaarden. 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
 Omdat de regering eindelijk de problemen onderkende, werden in de Relatienota herstelmaat-
regelen voorgesteld. De maatregelen zijn erop gericht om in bepaalde gebieden voor natuur en land-
schap afgestemd grondgebruik te gaan voeren. Uiteindelijk werd na ruim tien maal vergaderen een 
regeling van kracht, waardoor in Nederland gebieden als beheersgebied of als reservaatsgebied zijn- 
of worden aangewezen. De twee typen gebieden worden door de provinciale overheid aangewezen en 
begrensd. 
 Niet onbelangrijk is te vermelden, dat in Gelderland het merendeel van de aanwijzingen onder 
de noemer van beheersgebied wordt aangemerkt. De realisering van natuurgebieden wordt hierdoor 
slechts mondjesmaat toegepast, om in elk geval de landbouw tevreden te houden.  
In principe worden binnen de begrenzing van reservaatsgebieden de gronden verworven door de over-
heid en beheerd door erkende natuurbeschermingsorganisaties.  
In de beheersgebieden kunnen boeren op basis van vrijwilligheid en uiteraard tegen een vergoeding 
hun bedrijfsvoering nader richten op de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. 
NIET ALLES IS TE KOOP. 
 Hoewel door de overheid een natuurbeleid is uitgestippeld, betekent het niet dat a priori op 
korte termijn grote gebieden verworven en veilig gesteld kunnen worden. Na de vaststelling van de 
Relatienota zijn namelijk door de EEG produktierechten geïntroduceerd. Via een ingewikkeld contin-
geringssysteem heeft iedere veehouder en akkerbouwer een bepaald produktierecht, dat vastgeniet is 
op de oppervlakte grond. De koppeling produktierecht/grond heeft tot gevolg dat door de overheid, 
door de prijsvorming, zeer moeizaam gronden verworven kunnen worden ten behoeve van reservaats-
vorming. Door de grondgebonden produktierechten vertegenwoordigt een hectare landbouwgrond een 
hoge handelswaarde. 
BEGRENZING EN PROCEDURE. 



 In de provincie Gelderland is in 1993 een z.g. Eerst Gegadigde Kaart vastgesteld. Op deze 
kaart wordt aangegeven welke natuurbeschermingsorganisaties de gronden na verwerving door de 
oveheid gaat beheren. In onze directe omgeving zijn dit respectievelijk Het Geldersch Landschap en 
het Staatsbosbeheer.  
 Voordat gronden door de overheid verworven kunnen worden dient echter een lange procedu-
re gevolgd te worden. Door de provincie Gelderland worden gebiedsinventarisaties uitgevoerd. De 
inventarisaties vormen de basis voor de selectie van gebieden die in aanmerking komen voor een mo-
gelijke aanwijzing als beheers- of reservaatsgebied.  
Nadat een gebied voldoet aan bepaalde eco-landschappelijke- of eco-hydrologische kwaliteiten, wordt 
een globale begrenzing door de provincie voorgesteld. Het voorstel voor een eventuele gebiedsbe-
grenzing wordt besproken met de landbouw- en de natuurbeschermingsorganisaties.  
Na deze min of meer informele informatie-uitwisseling wordt een “gebiedsvisie” en “begrenzingen-
plan” opgesteld. Dit plan volgt vervolgens een ambtelijke weg. Uiteindelijk, nadat het conceptplan 
zonder kleerscheuren door allerlei commissies is geloodst, wordt door het “Buro Beheer Landbouw-
gronden” een concept beheersplan opgesteld. 
INSPRAAK. 
 Het concept beheersplan wordt in de regio ter visie gelegd en er worden enkele openbare 
hoorzittingen gehouden. Op dat moment is het mogelijk om te reageren op de planvorming.  
Nadat de reacties verzameld en verwerkt zijn, volgt eventueel een bijstelling van het concept beheers-
plan. Na deze formele inspraakronde gaat het plan via de Provinciale Commissie Beheer Landbouw-
gronden voor goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
 Een belangrijke vraag echter, die hier gesteld moet worden, is de volgende: Is het mogelijk 
voor verenigingen in te spelen op de ambtelijke draaimolen? Het antwoord is JA! 
Groene verenigingen die gebiedsinventarisaties uitvoeren, kunnen de gegevens ter beschikking stellen 
aan de provincie en een verzoek indienen om een bepaald gebied voor te dragen voor een aanwijzin
  
EEN LANGE WEG. 
 Het gezegde “Ambtelijke molens draaien traag” is zonder meer van toepassing op een eventu-
ele aanwijzing van een gebied. Van de initiatieffase af tot de planvaststelling is het bewandelen van 
een lange afstandsroute slechts een peuleschil. Veelal vergt de hele procedure twee tot drie jaar. En al 
die tijd kan in een te begrenzen gebied geen verwerving ten behoeve van de natuurbescherming 
plaatsvinden. 
CONCRETISERING. 
Begrenzing gebieden Epe,Heerde en IJsseluiterwaarden.. 
Naast de bestaande natuurgebieden van Het Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer zijn de laatste 
jaren veel gebieden op de Oost Veluwe en in het IJsseldal begrensd als beheers- of reservaatsgebied.  
Hieronder volgt een overzicht van de reservaats- en beheersgebieden van: 

EPE EN HEERDE  
VELUWE Reservaatsgebied Beheersgebied 
BOSCHKOLK Reservaatsgebied  
PUTJENSBERG  Beheersgebied 
HET VEEN Reservaatsgebied  
ZUPPELD Reservaatsgebied  
KOEKENBERG Reservaatsgebied  
TONGERENSCHE VEEN Reservaatsgebied  
PAAL - VLASBEEK Reservaatsgebied Beheersgebied 
DIJKHUIZEN Reservaatsgebied  
WISSELSCHE VEEN Reservaatsgebied Beheersgebied 
VOSSENBROEK Reservaatsgebied  
POLLENSCHE VEEN Reservaatsgebied  
GORTEL Reservaatsgebied  
HANENDORP ‘t LAAR Reservaatsgebied Beheersgebied 
NIJMOLENSCHE BEEK Reservaatsgebied Beheersgebied 



HARTENSCHE MOLENBEEK Reservaatsgebied  
GEELMOLENSCHE BEEK  Beheersgebied 
KORTE BROEK Reservaatsgebied.  
 IJSSELUITERWAARDEN: 

OENERWAARDEN Reservaatsgebied  
VEESSERWAARDEN Reservaatsgebied  
VORCHTERWAARDEN Reservaatsgebied Beheersgebied 
WERVERWAARDEN  Beheersgebied 
HOENWAARD Reservaatsgebied Beheersgebied 
   
BEDENKELIJKE EENZIJDIGHEID. 
 Uit de lijst valt af te leiden dat naast de IJsseluiterwaarden voornamelijk gebieden zijn be-
grensd tussen het Apeldoorns Kanaal en de Veluwe. Het is niet verwonderlijk dat in het zandgebied 
wordt begrensd, aangezien door milieuproblemen de gangbare landbouw in deze zone geen toekomst 
meer heeft. In het natte gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJsseldijk zijn nog geen gebieden 
begrensd. Dat in het IJsseldal, met voor weidevogels belangrijke kwelgebieden, nog niet be-
grensd, is, heeft zonder meer te maken met de eerbied van Gedeputeerde Staten voor de landbouw.
  
HET NIEUWE ÉLAN.    
 Na de introductie van het “Plan Ooievaar” is er veel veranderd! Plan Ooievaar is gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe natuur. In tegenstelling tot reservaatsbeheer en beheersgebieden worden 
dogma’s bestreden ten aanzien van aan cultuurland gerelateerde waarden. Het terugwinnen van oor-
spronkelijke natuur gaat gepaard met forse ingrepen in het landschap. Agrarisch natuurbeheer, dat 
zeer vertrouwd is in het cultuurlandschap, heeft geen toekomst in de natuurontwikkelingsgebieden. De 
ontwikkeling van nieuwe natuur verlangt een beheer van natuurbeschermingsorganisaties zonder al-
lerlei agrarische beperkingen. Natuurontwikkeling is vooralsnog alleen mogelijk in de uiterwaarden.
  
NATUURONTWIKKELING IN ONZE REGIO. 
 In 1989 werd het natuurontwikkelingsproject “De Duursche Waarden” gestart. Dit gebied 
leent zich bij uitstek voor een hoogdynamisch beheer. Met hoogdynamisch bedoelen wij in dit ver-
band dat de rivier de IJssel het ritme van het beheer in grote lijnen bepaalt. Via natuurontwikkeling is 
het mogelijk, door een gerichte inrichting, de botanische waarden te verhogen voor bijvoorbeeld over-
stromingsgevoelige stroomdal-vegetaties, en ooibossen te ontwikkelen. Daarnaast zorgen inundaties 
van de IJssel voor het ontstaan van slikveldjes en natte, open vegetaties, waar steltlopers zich bij uit-
stek thuis voelen. Het beheer in de natuurontwikkelingsprojecten is zelf-regulerend. Dit betekent dat 
met behulp van grote grazers de ontwikkeling van de vegetatie gestuurd wordt. In de Duursche Waar-
den is gekozen voor IJslandse pony’s en Schotse Hooglanders, als vegetatie sturend begrazingsmiddel. 
 Een groot voordeel van de bestaande natuurreservaten is, dat veel aandacht besteed wordt aan 
de recreatieve natuurbeleving. In de Duursche Waarden zijn een uitkijktoren en een vogelobservatie-
hut gebouwd.  
HET ENGELSE WERK. 
 Een tweede project dat inmiddels is afgerond, is de natuurontwikkeling in de uiterwaarden bij 
Het Engelse Werk te Zwolle. Als vervolg op dit project zal Rijkswaterstaat de oevers gaan omvormen. 
Met het project natuurvriendelijke oevers wil Rijkswaterstaat bereiken dat zich langs de IJsseloevers 
meer natuur kan ontwikkelen. De bestening zal worden verwijderd en er zal riet en wilg ingeplant 
worden.Ook in dit natuurontwikkelingsproject is een vogelobservatiehut gerealiseerd. 
OSSENWAARD. 
 In de Ossenwaard onder Deventer zal de Lage Steenweg verplaatst worden en het vrijkomen-
de gedeelte zal ten behoeve van de natuur worden ingericht. Van 1993 af wordt de Ossenwaard jaar-
rond begraasd met Konikpaarden en Galloway runderen. 
WELSUMMERWAARDEN. 
 Voor de Welsummerwaarden tussen Veesen en Welsum is inmiddels ook een natuurontwik-
kelingsplan opgesteld. Het plan gaat uit van twee scenario’s: een laag- en hoog dynamisch model.  



De ontwikkeling van een laag dynamisch model gaat uit van agrarisch beheer, met extra aandacht 
voor de realisering van nieuwe landschapselementen. 
Het hoog dynamisch model gaat ervan uit dat de rivier het beheer zal gaan bepalen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat een nevengeul gegraven wordt en de uiterwaard een open verbinding krijgt met de 
IJssel. In het hoog dynamisch model zullen de natuur- en landschapsvormende processen ongestoord 
hun gang kunnen gaan. Voor de gangbare landbouw is in dit model geen ruimte. Er zal een jaarronde 
begrazing ingesteld worden met winterharde runderrassen. Het huidige agrarische landschapsbeeld zal 
vervangen worden door een half open landschap met ooibossen en open waterpartijen. Ook zal hier 
ruimte gecreëerd worden voor recreatieve natuurbeleving via de realisering van een vogelobservatie-
hut.  
PLAN VERSUS REALISERING. 
 Hoewel de start in de Duursche Waarden, Engelse Werk en Ossenwaard zeer voortvarend is 
aangepakt, dreigt op dit moment een status quo situatie te ontstaan. Het natuurontwikkelingsproject 
Welsummerwaarden kan niet in uitvoering worden genomen, aangezien geen grondverwerving plaats-
vindt. De grondverwerving ondervindt stagnatie door de grondprijsverschillen in de uiterwaarden en 
het binnendijks gelegen gebied. Daarnaast speelt de quoteringsregeling de natuurbescherming parten. 
Wanneer de landbouwregelingen niet gewijzigd worden zal het project Welsummerwaarden een stof-
fig bestaan lijden op de kastplank.  
TOT BESLUIT: 
 Aan plannen ontbreekt het niet! 
De realisering van de plannen zal echter nog vele jaren vergen, vanwege de in EEG-verband ingewik-
kelde landbouwregelingen, die zeer gunstig zijn voor de gangbare landbouw. 
Er zal eerst een denkproces op gang moeten komen, dat voorziet in een afstemming van behoeften en 
produktie. Wanneer het huidige denkproces op nationaal niveau niet doorbroken wordt, zal het lang 
duren voordat er op grote schaal nieuwe natuur wordt gerealiseerd in het IJsseldal.  
Het is in elk geval van belang dat de KNNV zorgt voor inventarisatiegegevens, zodat op bestuurlijk 
niveau de noodzaak wordt onderkend om de planrealisering te effectueren. 

Adrie Hottinga. 



 K N N V  Jaarverslag 1994 
 Ook dit jaar hebben de afdeling en de diverse werkgroepen zich weer zeer actief met het organiseren van 
lezingen, excursies enz. beziggehouden. 
Over het algemeen was er een redelijke belangstelling voor de lezingen en excursies alhoewel enkele activiteiten 
er zowel in positieve als in negatieve zin uitsprongen. 
Bestuur 
Het bestuur heeft de taken het afgelopen jaar als volgt verdeeld: 
 Voorzitter   Marianne Faber  Epe 
 Secretaris   Wim Bijlsma  Epe 
 Penningmeester   Idske Mulder  Epe 
 Lid    Harry van Diepen Epe 
 Lid    Lous Heine  Vaassen 
  Lid    Erik Murris  Vaassen 
 In het verslagjaar kwam het bestuur zeven maal bijeen. 
Natuurbescherming  Zie verslag van de Natuurbeschermingscommissie. 
Natuurklanken 
 Dankzij de actieve redactie en vele actieve en deskundige schrijvende leden heeft de afdeling ook in 
1994 weer een zeer aantrekkelijk en informatief blad het licht doen zien. De vijf uitgebrachte nummers bevatten 
dit jaar niet minder dan tweehonderdachtendertig bladzijden waarop de schrijvers informatie over onze afdeling, 
excursieverslagen, onderzoeken, buitenlandse reizen en excursies, talloze waarnemingen en veel informatie over 
de natuur in onze directe en verder weg gelegen omgeving kwijt konden. 
 Aandachtige lezers hebben kunnen zien dat in de loop van 1994 de opmaak van Natuurklanken langzaam 
maar zeker wijzigde. Dat is voor het overgrote deel te danken aan de inzet van onze, je mag bijna zeggen 
beroepstypiste, Mick te danken die voor elke uitgave weer dagen achtereen aan de buis gekluisterd zat. 
 Dankzij de inzet van de leden die vaak de dag voor de gaar- en nietavond gebeld werden en onze actieve 
amateurpostbestellers zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd, meestal op tijd, iedereen de Natuurklanken te 
bezorgen. De redactie bestond aan het eind van dit verslagjaar uit de volgende personen: 
 Wim Bijlsma, Mick Haselhoff-Marsman, Agnès Herweijer-Smit, Hilary Jellema-Brazier, Idske Mulder. 
 Het afgelopen verenigingsjaar hebben Inecka Stuve en Ans Voest afscheid genomen van de redactie van 
Natuurklanken. Beiden ook namens het bestuur heel veel dank voor de tijd en deskundigheid die jullie erin gestopt 
hebbben. 
Tussen Heuvels en Rivier 
 Ook in het 25e jaar dat deze rubriek in de streekedities van de Zwolse Courant en De regionale Veluwe 
editie van Het Gelders Dagblad verschijnt, blijkt deze rubriek, gezien het aantal reacties dat vooral van niet 
KNNV-leden bij Els binnenkomt, nog steeds in een grote behoefte te voorzien. Els Koopmans-Grommé is er, met 
enkele medeschrijvers, en met bewonderenswaardige inzet opnieuw in geslaagd iedere week weer een zeer 
informatief en vaak bijzonder fraai geïllustreerd artikel te verzorgen. 
Leden 
 Het aantal leden bedroeg per 1 januari 1994 honderdachtentachtig, inclusief drieënveertig 
huisgenootleden. Aan het einde van het verslagjaar was dit na verwerking van de aan- en afmeldingen 
toegenomen tot tweehonderdzes, gesplitst in honderdzesenvijftig leden en vijftig huisgenootleden. 
Werkgroepen 
 De activiteiten van de werkgroepen, de NBC en van de bibliotheek zijn verderop te lezen. 
Natuurpad 
 De tekstborden van het Natuurpad zijn ook dit jaar weer gecontroleerd en een aantal moet nog hersteld 
of vervangen worden. Het natuurpad blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien en is zeker met de nieuwe 
uitgave van de Natuurpadgids interessant om te lopen. 
Vertegenwoordigingen 
 De afdeling was in het verslagjaar in de volgende stichtingen, groepen of federaties vertegenwoordigd: 
Stichting behoud Epe 
Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen Epe/Heerde 
Welzijnsraad te Epe 
Gelderse Milieufederatie te Arnhem 
Gewest IJsselstreek van de KNNV 
Werkgroep bermbeheer te Epe 
Begeleidingscommissie landschapsbeleidsplan gemeente Heerde 
Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe 
 Hierna volgt een overzicht van de in 1994 gehouden activiteiten voor zover door het bestuur, de 
werkgroepen of het gewest georganiseerd. 



KNNV excursies, lezingen en bijeenkomsten in 1994. 

Datum Activiteit Deelnemers 
8 jan. Insektenwerkgroep 6 

15 jan. Natuurbeschermingscommissie “Knokken voor Knotten”  
9 jan. Nieuwjaarsexcursie Watermolen Wenum/Cannenburg - Lous Heine 39 

27 jan. Lezing Relatie Insekten/Bloemen -  A. Goutbeek 20 
31 jan. Plantenwerkgroep, Evolutie Naakt- en Bedektzadigen - Elja van Dongen  
7 feb. Cursus winterknoppen herkennen 8 

10 feb. Paddestoelenwerkgroep, huiskamerbijeenkomst met dia’s 8 
12 feb. Excursie Schovenhorst, Putten - J. van Loon 6 
14 feb. Cursus winterknoppen herkennen 8 
17 feb. Paddestoelenwerkgroep, dia-avond Eper Gemeentewoning - Leo Knol 30 
24 feb. Jaarvergadering en natuurfilms 29 
28 feb. Plantenwerkgroep, Waterplanten - Henk Menke/Egbert de Boer  
10 maart Insektenwerkgroep (binnenshuis), o.m.  Hommelproject - Els Koopmans 5 
13 maart Wandelexcursie Natuurpad 16 
19 maart Excursie gewassen aan de knoppen herkennen - Henk Menke 6 
24 maart Lezing Stinzeplanten/Oranjetipje - Echtpaar Heyungs 28 
26 maart Excursie Engelse Werk/Spoolderbos/Uiterwaarden Zwolle -   
10 april Excursie Stinzeplanten Z.Friesland/N.Overijssel 6 
13 april Vogelwerkgroep, o.a. voorbereidingen excursie Rügen - Harry van Diepen  
13 april Plantenwerkgroep, Microscopie - Ria Engberts  
24 april Insektenwerkgroep, excursie Graafbijtjes/wespen, bij Emst - Els Koopmans-Grommé 7 
27 april Fietsexcursie Emst e.o. - Els Koopmans-Grommé 7 
28 april Lezing natuur Gelderland - Cees Buys/Anne Kalkhoven 23 
29 april Zoogdierenwerkgroep, exc. vleermuizen, Kievitsveld - Frans Bosch 5 
30 april Insektenwerkgroep, vlinders omg. Motketel Vaassen - Erik Murris 2 
2 mei Plantenwerkgroep, inventariseren Horsterbrug, hok 44-27-14 - Egbert de Boer  
5 mei Mini-cursus vogelgeluiden, Werkschuur Gemeentebossen - Erik Murris 16 
7 mei Excursie Vroege Vogels, Kievitsveld - Wim van Waveren-Hogervorst 10 
9 mei Plantenwerkgroep, inventariseren De Knobbel, hok 27-33-11 - Henk Menke  

16 mei Plantenwerkgroep, inleiding over Zeggen - Henk Menke  
19 mei Dia-avond “La douce France” - Dik Koopmans 20 
25 mei Plantenwerkgroep, ochtendexcursie Wisselse Veen  
28 mei Floristische dag, organisatie Botanische Werkgroep IJsselstreek, Olst  
30 mei Plantenwerkgroep, avondexcursie Vosbergen, Heerde - Mariet van Gelder  
4 juni Gewestelijke Themadag samen met IJsselacademie 23 

13 juni Plantenwerkgroep, inventariseren Gemeentebos/Floron, hok 27-34-31 - Henk Menke  
16 juni Plantenwerkgr. avondexcursie v. IJsselacademie - Egbert de Boer e.a.   
20 juni Plantenwerkgr., inventariseren Gemeentebos/Floron, hok 27-34-31 - Egbert de Boer  
4 juli Plantenwerkgroep, excursie o.m. Poel Middelste Heerderbeek. - Mariet van Gelder   
3 aug. Plantenwerkgroep, avondexcursie v. IJsselacademie - Henk Menke e.a.  
5 aug. Insektenwerkgroep, nachtvlinders op Hoge Heide, Epe - Bos van Aartsen 9 
8 aug. Plantenwerkgr. vegetatiekunde en inventariseren, Kievitsveld, Vaassen-Henk Menke  

22 aug. Plantenwerkgroep, excursie gemeentebos Epe - Egbert de Boer  
27 aug. Plantenwerkgroep, excursie De Wieden 7 
7 sept. Werkgroepavond VAR, plannen voor volgend seizoen - Harry van Diepen  
7 sept. Vogelwerkgroepavond, onderwerp o.a. inventarisatie - Harry van Diepen  

15 sept. Paddestoelenwerkgroep, huiskamerbijeenkomst bij Agnès Herweijer-Smit 8 
12 sept. Plantenwerkgroep, huiskamerbijeenkomst: Waterplanten  
21 sept. Plantenwerkgroep ochtendexcursie Kievitsveld - Henk Menke  
22 sept. Dia presentatie over omgeving Epe - Henk van Woerden  
24 sept. Avondexcursie Hertenbronst - Erik Murris  
1 okt. Paddestoelenwerkgroep, excursie omg. Motketel, Vaassen 12 
1-9 okt. Vogelwerkgroep excursie Rügen/Falsterbo - Harry van Diepen 14 
2 okt. Herfstwandeling in Tongeren - Marianne Faber 12 
6 okt. Dia-presentatie over paddestoelen - Leo Knol 29 

16 okt. Vogelexcursie Veluwemeerkust - Adrie Hottinga  
17-21 okt. Herfstkamp Zuid Limburg 13 
27 okt. Dia-lezing “Europa aan Zee” - Henk Menke 22 
29 okt. Paddestoelenexcursie in Nunspeet - Lammert Bonhof 7 
2 nov.  Vogelwerkgroep  

10 nov. Voordracht over Fossielen en Gesteenten - Bauke Terpstra  
12 nov. Paddestoelenwerkgroep, excursie omg. Beukenlaan Epe - Lammert Bonhof 6 
17 nov. Paddestoelenwerkgroepavond bij Els Koopmans-Grommé 8 
20 nov. Excursie Natuurhistorisch Museum Nijmegen 8 
24 nov. Avond voor leden - door leden 12 
27 nov. Paddestoelenwerkgroep, excursie omgeving Beukenlaan Epe 8 
10 dec. Paddestoelenwerkgroep, excursie in Nierssen -Janus Crum 4 
11 dec. Ochtendexcursie Oude Naaldbossen, Epe - R. Philipsen 15 
 



 
 

INSEKTENWERKGROEP 
Aantal leden: twaalf. 
Door ziekte twee leden vaak verhinderd. 
Incidenteel een belangstellende van buiten de groep. 
Werkgroep. 
Hoewel onze groep werkgroep heet, zou de naam belangstellingsgroep juister zijn. Het blijkt namelijk voor velen moeilijk 
om veel meer te doen dan deel te nemen aan de avonden, waarop een bepaald onderwerp wordt ingeleid, of (vrijblijvend) aan 
een excursie mee te doen.  
Het onderwerp blijkt te moeilijk om echt onderzoek te doen in een bepaald terrein, terwijl dit zeer nuttig en leerzaam kan 
zijn. 
 Wel was er belangstelling voor individueel invullen van de vlinderlijsten van de Vlinderstichting, waarbij ook en-
kelen wat nachtvlinders noteerden. Maar....... vooral van buiten de KNNV kwamen zeer volledig ingevulde lijsten binnen 
(via plaatselijke pers). 
 Els Koopmans coördineerde dit gebeuren. 
Het is jammer dat velen alleen de vlinders in eigen tuin noteren en vergeten dat ook “in het veld” te doen. 
 Twee leden, te weten Anca Ebens en Ep de Haan, liepen weer een monitoringroute voor de Vlinderstichting, in 
Wapenveld, resp. Epe. 
 Henk van Woerden noteert elk jaar libellen en ook sprinkhanen voor het landelijk onderzoek. 
 Drie leden bezochten de Landelijke Vlinderdag op 5 maart in Ede.  
Programma-overzicht 1994. 
20 januari Huiskamerbijeenkomst, onderwerp Hommels e.d. 
   Inleiding Els Koopmans.     7 deelnemers. 
24 april  Excursie naar de Woesterberg, Emst, voor Graafbijtjes en andere    
   gravende insekten, o.l.v. Els Koopmans   7 deelnemers. 
30 april  Excursie naar de Motketel Niersen voor Tauvlinder en Oranje- 
   tipje, o.l.v. Henk van Woerden    1 deelnemer. 
25 juni  Excursie planten + insekten groep, Pluizenmeer, Renderklippen 2 deelnemers. 
   (Door vakantie weinig insektenkader). 
30 juli  Excursie ‘t Hoge Gulbroek, o.l.v. Els Koopmans   1 deelnemer. 
 5 augustus Nachtvlinderbijeenkomst Hoge Heide, Epe (met licht en scherm), 
   o.l.v. Bob van Aartsen     8 deelnemers. 

Els Koopmans-Grommé 

WERKGROEP VISSEN, AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
 In het oprichtingsjaar heeft deze werkgroep het beoogde aantal leden (circa. tien) niet gehaald. Desalniettemin is 
besloten om door te gaan met de werkgroep. Het ledental is stabiel op vier personen. 
 In het afgelopen jaar zijn er vier korte bijeenkomsten geweest in de Eper Gemeentewoning, die voornamelijk geba-
seerd waren op het uitwisselen van gegevens. 
 Een aantal meldingen over het voorkomen van onze doelgroep dieren werd ontvangen. Zonodig werden adviezen 
gegeven, ter plaatse of telefonisch. 
 De waarnemingen werden doorgegeven aan Ravon. 

Harry van Diepen. 

VOGELWERKGROEP 
• In 1994 werden vier bijeenkomsten verzorgd in de Eper Gemeentewoning. De bijeenkomsten werden goed bezocht: ge-

middeld waren meer dan vijfentwintig personen aanwezig.  
• Door eigen leden werden inleidingen verzorgd. Wim Janszen uit Harderwijk verzorgde een lezing over Vogels van Texel. 
• Het jaar stond in het teken van de excursie naar Rügen en Falsterbo. Een uitgebreid verslag hierover is reeds in Natuur-

klanken verschenen. Ook is er al een gezellige reünie geweest van de deelnemers. 
• Door Adrie Hottinga werden enige inventarisatie-excursies geleid: in het Gulbroek bij Heerde en een  langs de Veluwe-

meerkust tussen Hoophuizen en Elburg. Voor de excursies bestond een matige belangstelling. 
• Enkele leden gingen met Harry van Diepen jonge Kerkuilen bekijken. Hiervan is ook een verslag in Natuurklanken ver-

schenen.  
• Het ledenaantal is stabiel gebleven: dertig personen, waarvan ruim 80%  actief deelneemt aan activiteiten van de werk-

groep.  
• Helaas moeten we constateren dat een belangrijke activiteit van de werkgroep, namelijk het inventariseren van vogels, 

zeer in belangstelling is afgenomen. Het regelmatig bezoeken van bepaalde gebieden, gecombineerd met consequent no-
teren van de waarnemingen, en  - wat nog belangrijker is - het interpreteren en verwerken van de gegevens, blijkt voor  
velen een te zware opgave. Gelukkig is er weer een aantal personen, dat met het inventariseren wil beginnen. Ook wordt 
overwogen om in groepsverband te gaan inventariseren. 

• Henk van Gelder heeft nestkasten gecontroleerd in de bossen van de Gemeente Epe. Hiervan is nog geen verslag ontvan-
gen. 

•  Frans Bosch heeft de inventarisatie van Huiszwaluwnesten gecoördineerd.  
• Adrie Hottinga verzamelt gegevens over de Steenuil en de Raaf. Van beide onderzoeken zullen verslagen verschijnen. 



• Harry van Diepen zorgde in samenwerking met Dierenbescherming Epe voor de tijdelijke opvang van zieke, gewonde of 
verweesde wilde vogels. 

• In februari had Harry van Diepen een gesprek met de burgemeester van Heerde, over de bezwaren tegen het officieel in 
ontvangst nemen van het eerste Kievitsei. 

• Wim van den Bergh en Harry van Diepen waren aanwezig bij de oprichting van de Werkgroep Roofvogels Nederland. 
• De laatste is het afgelopen jaar tevens actief geweest als coördinator van de Kerkuilenwerkgroep Veluwe, het samenwer-

kingsverband Rijkswaterstaat/Vogelbescherming, het Comité Wintervoedering en als consulent en ledenraadslid van Vo-
gelbescherming Nederland. Bij deze activiteiten werd de vogelwerkgroep direct en indirect betrokken. 

• De samenwerking met andere vogelwerkgroepen komt schoorvoetend van de grond en is voorlopig nog beperkt gebleven 
tot het bezoeken van elkaars lezingen en het uitwisselen van de verenigingsbladen. 

Harry van Diepen. 

PLANTENWERKGROEP. 
 In 1994 zijn we op dezelfde voet doorgegaan als in de voorgaande jaren.  
 In het winterseizoen maakten we zes keer gebruik van de Eper Gemeentewoning voor werkgroepbijeenkomsten, 
om gezamenlijk te determinerenen en om ons te verdiepen in waterplanten, mossoorten en Zeggen. 
 Een onzer leden heeft een verhandeling gehouden over generatiewisseling en we zijn nogmaals op een school in 
Zwolle geweest voor een avondje microscopie. 
 Het groei- en bloeiseizoen gebruikten we om te inventariseren. Als resultaat kon ik zes streeplijsten afeveren aan 
onze distriktcoördinator. Daarnaast hebben we voor het Waterschap Oost Veluwe en voor de gemeente Epe wat geïnventari-
seerd.  
 We hebben vier ochtendexcursies gehouden, met als hoogtepunt de leemputten bij Staverden. 
 De jaarlijke dagexcursie ging naar de Wieden. 
 Deelname aan binnenbijeenkomsten:   gemiddeld tien. 
 Deelname aan buitenexcursies:  gemiddeld zes. 
 Ledenaantal:    vijftien. 

Mariet van Gelder. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
 Het tweede seizoen van deze werkgroep is bij het schrijven van dit rapport nog niet helemaal afgerond, want de 
streefdatum voor de slotavond is 9 februari 1995.  Daarvóór waren we zeven maal gezamenlijk in actie, binnen of buiten. 
 De rode draad die door ons beleid loopt is een zeker streven naar paddestoeleninventarisatie op diverse locaties. 
Enkelen van ons kammen ook grotere rayons uit (Els Koopmans: Epe-dorp; Daphne Dikkers en ik een ruim vlak tussen het 
eind van de Beukenlaan en de Renderklippen in Epe.  
Verder zijn er gezamenlijke zoekacties ondernomen in de Motketel en omgeving, en in het Norelbos. De bedoeling is dat de 
individuele- zowel als de gezamenlijke vondsten worden doorgegeven naar "de centrale" (ondergetekende dus), die er lijsten 
van maakt, voor de leden en voor iedereen die daar belangstelling voor heeft en erom vraagt. 
 Verscheidene malen heb ik door echte mycologen horen zeggen dat er dit jaar opvallend veel Eikhazen - Grifola 
fondosa - en Biefstukzwammen - Fistulina hepatica - waren. Ikzelf vond ze ook, aan de Norelbosweg, Epe. 
 Bepaalde vondsten bleken belangwekkend genoeg voor wijder verbreide aandacht. Voorbeelden: de Stropharia 
ferrei, oftewel de "Blauwplaatstropharia van Els”, grote massa's Sparrekegelzwammen (Strobilurus esculentus) Pijpknots-
zwammen (Macrotyphula fistulosa) - op vier locaties - en honderden Eierzakjes (Nidudaria farcta). op een houtwal in het 
Norelbos 
 En er was veel voer voor fotografen. Als je van dichtbij mag meemaken wat er allemaal vooraf gaat aan het maken 
van een opname, ga je nog weer heel anders tegen een dia-avond aankijken. 
 Lammert Bonhof toonde zich zeer aangenaam verrast door de geweldige rijkdom aan soorten in Norel-
bos/Beukenlaan, Epe.  
 In totaal hebben wij - Els, Daphne en ik - tussen de honderdvijfenzeventig en tweehonderd soorten genoteerd. 
Met name van mijn kant - zou dit aantal fors verhoogd moeten worden vanwege alles wat ik niet op naam heb weten te bren-
gen.  maar wat exact is opgetekend We hebben de lijsten nog niet volledig met elkaar vergeleken, zodat we niet exact weten 
hoeveel verschillende soorten we vonden. 
 Het aantal werkgroepleden is onveranderd (tien), het enthousiasme duidelijk aanwezig, maar het  aantal deelnemers 
aan gezamenlijke activiteiten komt zelden boven vier tot zes personen.  
Niettemin heeft de doelstelling die we bij de heroprichting van deze groep voor ogen hadden - te weten: op een huiselijke 
manier je paddestoelenkennis vergroten - beslist inhoud gekregen.  
 En dat was vast niet zo goed gelukt zonder de support van Lammert Bonhoff, An Westerweel en Leo Knol, op wie 
we heel wat keren mochten terug vallen. En laat ik ons aller Els Koopmans, niet vergeten, want die heeft heel wat meer gede-
termineerd dan alleen haar eigen vondsten. 
 Allemaal, via dit jaarverslag, heel veel dank!     Epe, 10 december 1994. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
• Vrijwilligersavond 14/11 Gemeentewoning met Evert Kluin: aanw. 6 pers. 
• januari en 5 maart landschapsonderhoud in het kader van de actie “Knokken voor Knotten” aan de Gatherweg in Vaas-

sen. 
• N.a.v. enquête hebben zich twee nieuwe leden voor de NBC aangemeld alsmede drie vrijwilligers in het landschapson-

derhoud. (resp. Rudi Heideveld, Bertus Hilberink, Wil Millenaar, Gerard Rutten en Hilary Jellema alleen in Heerde). 
• Er is 4 x vergaderd namelijk 24/1, 30/3, 13/10, 13/12 en 1/2, door de Vrijwilligersraad van de SCLG (Ans is hier ge-

weest) in Arnhem. 



• Ans heeft een snoeicursus van de SCLG gedaan. 
• Rowan Koster is naar de Dag voor Natuurbeschermers in Utrecht 12/3 geweest. 
• Bertus en Ans zijn naar de vrijwilligersavond van de SCLG geweest in Arnhem 19/4. 
• Uitnodiging van het bestuur voor vergadering van coördinatoren op 5/7; Ans en Bertus konden allebei niet. 
• Henk Menke is naar de Nationale Werkdag in het Landschap gegaan in Laag Soeren op 29/10 maar dan vanuit de Beken-

stichting. 
• Uitnodiging voor themadag LBP’s van de SCLG 26/11; niemand gegaan. 
• Het gereedschap is inmiddels bij Rudi Heideveld ondergebracht. Ook het snoeigereedschap van de SCLG is naar Rudi 

gegaan. Er kan een verzoek worden ingediend voor ander gereedschap, indien nodig, bij de SCLG. 
• Henk Menke is per 13/10 opgehouden als voorzitter van de NBC, dit wordt nu tijdelijk waargenomen door Marianne 

Faber i.s.m. Rudi Heideveld en Bertus Hilberink. Ook Rowan Koster heeft zich inmiddels aangemeld als lid van de NBC. 
Ans houdt nog dit jaar op met haar functie als natuurbeschermingsecretaris. Adri heeft ook te kennen gegeven er half ‘95 
mee op te willen houden. Bertus Hilberink is de nieuwe coördinator voor het landschapsonderhoud alsmede contactper-
soon geworden. Ans is hier al eerder mee gestopt. 

• Henk is opgehouden als afgevaardigde van de KNNV in de SBKL Bertus neemt dit over. 
• Bertus heeft lijst van Ans gekregen met mogelijke vrijwilligers en een lijst van gereedschap (gekregen van Ad Schou-

tens). Er is een beheersplan opgemaakt van het Jeneverbesveldje door Adri en er zal met de eigenaar overlegd worden 
(Witteveen te Vaassen). Bertus heeft al landschapsdagen gereserveerd. Dit zijn: zat. 17 dec, 14 jan. 11 feb. 11 mrt, 1 april 
van 08.30 - 12.00 uur. 

• Marianne heeft deelgenomen aan Doelgroepenoverleg met de gem. Epe. 
Ans Voest. 

 
BIBLIOTHEEK KNNV  AFD. EPE/HEERDE 
 Door het overlijden, eind 1993,  van Wouter Tol, die al zijn natuurboeken aan de KNNV heeft vermaakt, kreeg de 
bibliotheek er ineens een kastvol bij. 
Door ruimtegebrek moest alles helaas in dozen opgeslagen blijven staan, bij deze en gene thuis. 
 Op 6 december 1994 kon pas een begin gemaakt worden met het uitzoeken en rubriceren van deze boeken, omdat 
er een kast is getimmerd in de Eper Gemeentewoning. Hierheen moet ook het gehele al aanwezige boekenbezit ondergebracht 
worden. In hoeverre dat allemaal lukt en hoe dan de uitlening gaat plaatsvinden is naar wij hopen binnen afzienbare tijd dui-
delijk. En dan kunnen we ook een catalogus maken die voor ieder lid in te zien of te koop is. 
 Er werden ook nieuwe boeken aangekocht in 1994.  Uitgeleend werden negen en zeventig boeken en/of knipsels. 

  1 december 1994 
Els Koopmans-Grommé. 

ZOOGDIERENWERKGROEP 
 De vleermuisexcursie van vrijdag 29 april op en rond het Kievitsveld trok vier deelnemers. In de schemer kon het 
typerende jachtgedrag van verschillende soorten goed waargenomen worden. De kenmerkende geluiden werden door de 
vleermuizen aan de deelnemers gedemonstreerd via de batdetector. 
Een geplande activiteit op 17 december kon geen doorgang vinden wegens ziekte. 
 Voor een egelonderzoek van de VZZ werd de hulp gevraagd van de werkgroep. Een vijftal leden heeft enkele tot 
vele malen geholpen met het beazen van de inloopvallen. Er werden maar weinige egels gevangen, gemerkt en weer losgela-
ten. De hoeveelheid tijd die er per keer in ging zitten was aanzienlijk. Voor volgend jaar is het nog maar zeer de vraag of de 
groep aan dit onderzoek zal meewerken. 
 Verder zijn er geen groepsacitiviteiten geweest, wat niet wil zegen dat de groep inactief was. Er is veel gedaan aan 
het inventariseren van dassen en vleermuizen en aan het ondernemen van activiteiten ter bescherming van deze dieren. 
 De vleermuiskelder blijft succesvol. Ook in de afgelopen winter konden er weer vleermuizen waargenomen wor-
den: één gewone Grootoorvleermuis en twee Franjestaarten. Deze twee soorten vormen een mooie aanvulling op de zomerse 
waarnemingen. Met de batdetector zijn beide soorten moeilijk te vinden, omdat ze slechts een zacht of moeilijk te herkennen 
geluid produceren. 
Inmiddels is de kelder alweer bewoond. Van de zeven jaar dat hij nu beheerd wordt is dat in zes winters het geval geweest. 
 Inmiddels wordt het voortbestaan van de kelder bedreigd door de bouw van appartementen. De werkgroep zet zich 
in voor deze overwinteringsmogelijkheid voor een beschermde diergroep. 
 In 1994 moesten helaas weer verschillende dode dassen genoteerd worden. In zeker twee gevallen ging het om 
zogende vrouwtjes. Het ene dier liet een nest met drie jongen na, waarvan er twee door de Vereniging Das & Bos gevangen 
en grootgebracht werden. In het andere geval werd heel laat in het jaar een verzwakt jong gevonden. De moeder was erg ver 
van de burcht verongelukt, waardoor er door ons op een verkeerde (dichterbij liggende) burcht werd gepost. Het jong is een 
paar maanden later overleden. 
 De gemeente Epe is nog steeds bezig met de planning van een aantal dassentunnels. Het lijkt zaak dat die er nu snel 
gaan komen, al mag daarmee niet verwacht worden dat er dan door het verkeer geen dassen meer zullen sneuvelen. 
 Het aantal leden van de zoogdierwerkgroep is toegenomen. Van vier leden zijn we gegroeid tot acht leden of be-
langstellenden. 

Frans Bosch. 
 



 
 

 De Jeneverbes (Juniperus communis) is een altijd groenblijvende 
struik en is familie van de naaldbomen. Hij komt, net als de Taxus, van 
nature in ons land voor. Zijn naalden zijn zeer scherp en spits en staan in 
kransen van drie rond de takken. De kleur van de naalden is aan de bo-
venzijde blauwgroen en aan de onderzijde donkergroen. 
 De Jeneverbes is tweehuizig, dat wil zeggen: er zijn mannelijke 
en vrouwelijke bomen. Zowel de mannelijke bloemen (geelachtig van 
kleur) alsook de vrouwelijke (groenig van kleur) verschijnen in mei en 
zijn weinig opvallend.  
 Tijdens de bloei verspreidt de Jeneverbes ware wolken van 
stuifmeel, het zogenaamde “roken”. In noordelijke landen werd dit ver-
schijnsel heide- of woudregen genoemd, en volgens de overlevering had 
het stuifmeel een geneeskrachtige invloed. 
 In tegenstelling tot de naaldbomen vormt de Jeneverbes geen 
zaadkegels, maar bessen. Het duurt twee tot drie jaar voordat deze rijp 
zijn. Het eerste jaar zijn ze groen tot blauwgroen van kleur; het tweede 

jaar donkerblauw. De bessen bevatten een stof die een bepaalde smaak aan jenever kan geven. Ze 
werden vroeger altijd in de jeneverstokerijen gebruikt. 
 De schors is vrij dun, en grijs- tot roodbruin. Bij oudere exemplaren laat hij los in de vorm 
van lange, pluizige schilfers. Het hout is erg taai en heeft een lange levensduur. De kern is roodbruin 
en het spinthout geelachtig. Het werd vroeger wel gebruikt voor het roken van  vlees en worst. 
 Wat bij de Jeneverbes opvalt zijn de verschillende vormen waarin hij voorkomt. Er zijn slan-
ke, hoog opgroeiende exemplaren, maar ook struiken die kort en breed zijn. De vormen zijn vaak heel 
grillig. Het schijnt dat er binnen een populatie van Jeneverbessen maar weinig verschillende leeftijds-
klassen voorkomen. De bijeenstaande struiken zijn vaak van ongeveer gelijke leeftijd. 
 De Jeneverbes houdt van woeste gronden en wordt vooral op heidevelden gezien. Hij heeft 
licht en ruimte nodig om goed te kunnen groeien. Omdat hij echter slechts zeer langzaam groeit, 
dreigt hij af te sterven als hij tussen veel snellere groeiers als den, eik of berk staat. Hij krijgt dan op 
de duur te weinig licht en ruimte, en legt het loodje. 
 De struiken werden vroeger wel “Wakelbomen:” of “Waggelberen” genoemd, waarschijnlijk 
afkomstig van het Duitse woord Wachholder (= Jeneverbes). Het Duitse “Beer” betekent ook bes. 
 Omdat men de Jeneverbes mystieke eigenschappen toedacht, werd het hout in de Middeleeu-
wen gebruikt om na een pestepidemie de huizen uit te roken. 
In Twente werd het huis van bruid en bruidegom wel met de Jeneverbes versierd en in de geneeskun-
de heeft hij ook nog een rol gespeeld. De bessen waren een probaat middel tegen allerlei kwalen. 
 Dan het verspreidingsgebied van de Jeneverbes. Dat is erg groot. Hij komt op het gehele 
Noordelijke halfrond voor, tot langs de poolcirkel, met uitlopers tot in subtropische gebieden.  
In ons land vind je hem vooral in Drente (o.a. het Hullenzand en het Mantingerzand, gemeente Wes-
terbork en het park Dwingelderveld); in Overijssel (o.a. het Buurserzand; de Lemeler- en Archemer-
berg); in Gelderland op de Veluwe (Nationaal Park de Hoge Veluwe), op de zandverstuivingen bij 
Millingen; in Vaassen o.a. op de hoek Elspeterweg/Kortenbroekweg en verderop, op een gebiedje ter 
linkerzijde van de Elspeterweg. 
 Hoewel tenslotte de Jeneverbes gelukkig nog op een aantal plaatsen in ons land voorkomt, is 
zijn verschijning toch vrij zeldzaam geworden. Hij is thans dan ook bij de Natuurbeschermingswet 
beschermd.  

Bert Hilberink. 

 



 
 
 Wie bij zijn buren op visite gaat komt soms nog eens vreemde dingen te weten. Zo overkwam 
dat ook mij, op die ene zaterdag, de 8e oktober 1994. Wat was het nieuws op die zaterdag? 
 Na over van alles en nog wat gepraat te hebben zei de buurman opeens: “Zal ik je eens een 
raar ding laten zien?” Bij deze uitspraak werd meteen mijn interesse gewekt. Ik zei: “Oké, laat maar 
zien!” 
De buurman liep achter naar de schuur en haalde daar een zwarte plastic emmer vandaan. “Hier,” zei 
hij, “kijk maar eens.” De emmer was zowat drie/kwart vol met water en op de bodem kroop iets rond. 
Ik kon eerst niet zien wat het was, maar toen de emmer in het licht werd gehouden bleek al snel dat 
het een rivierkreeft was, en wel een hele grote; het beest was wel handgroot. 
“O,” zei de buurman, je kent dus zo’n beest.” - “Ja,” zei ik, “maar alleen maar van plaatjes.” 
In het echt had ik ze nog nooit gezien en nu opeens zo’n grote! 
 Verder pratend bleek dat hij het beest moest bewaren voor een collega, want die wilde hem 
opeten. Die man had gehoord dat ze lekker moesten smaken. De buurman zelf vond het eigenlijk 
jammer van zo’n mooi beest en ik beaamde het. Het was ook jammer en eigenlijk moest het terug naar 
de plaats waar hij vandaan kwam. 
Deze plaats was de beek die stroomt door het gebied dat men “t Handel” noemt, gelegen tussen Emst 
en Vaassen. Dit is een kwelbeek en heeft naar mijn weten geen naam. Hij stroomt tussen de Smal-
lertse beek en de Nijmolensche beek, die recht voor Üthermolen ligt. 
 Donderdag 13 oktober had ik samen met de andere leden van de NBC een bijeenkomst bij 
Henk Menke thuis. Hier deed ik ook het verhaal. Henk gaf mij wat determineertabellen voor rivier-
kreeften, waarmee ik kon vaststellen om welke soort het hier ging. 
Bij determinatie bleek het om het Amerikaanse type - Orconectes limosus - te gaan. Duidelijke ken-
merken waren: 
1. Heel donker van kleur, bijna zwart, met groenig waas. 
2. Slank; borststuk niet verbreed. 
3. Lang ± 12 cm (zonder scharen). 
4. Scharen kort; de binnenranden glad. 
Een prachtig beest! 
 Meer dan een week heeft mijn buurman deze kreeft in de emmer in leven gehouden. Als 
voedsel heeft hij hem hondebrokken gevoerd, die met graagte werden opgenomen. Na die week werd 
hij opgehaald door de man die hem gevangen had. Deze heeft hem meegenomen naar Eerbeek, waar 
hij woont. 
 Naar ik later vernam heeft hij de kreeft niet opgegeten, maar losgelaten in de beek die door 
het dorp Eerbeek stroomt. En als alles goed is, zwemt hij daar nu nog. 

Rudi Heideveld. 

P.S.  Op 15 december sprak ik met Henk Menke over de namen van de Eper sprengen. Hierbij kwam ook weer 
de kreeft ter sprake. Henk zei: “Ja, ze worden al op meerdere plaatsen waargenomen.” Hij had kort geleden na-
melijk ook een melding gehad van een groene kreeft. Deze was gesignaleerd in de beek in Eerbeek. Ik vertelde 
hem toen mijn hele verhaal en dat de kreeft uit Epe in Eerbeek was uitgezet. We waren het er samen over eens, 
dat deze melding weleens om dezelfde kreeft kon gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In Nederland kunnen we te maken hebben met twee types Rivierkreeft, namelijk de Astacus en de Orconectes.       De 

onderlinge verschillen worden hieronder aangegeven: 
 Astacus Orconectes 
Kleur Olijfgroen-bruin, zonder donkere vlek-

ken op de staartleden 
Donkerbruin tot olijfgroen met donker-
rode vlekken op de rugkant van de 
staartleden. 

Vorm Plomp. Het borststuk is breder dan de 
staart. 

Slank. Het borststuk is niet verbreed. 

Lichaamslengte (zonder scharen) Volgens Hofman (1971): 
man = 10/12 cm in 3 à 4 jaar;             
max. 15 cm. 
vrouw = max. 13 cm. 

Volgens Hofman (1971): 
man tot 10 cm; 
vrouw tot 12 cm.  
(Materiaal van Julianakanaal gemiddeld 
8 cm, max. vrouw van 13.4 cm). 

Scharen Lang. De binnenranden zijn knobbelig. Kort. De binnenranden zijn glad. 
Rostrum (voorste punt v.h. rugschild) Breed met onduidelijke middenrichel. Zonder middenrichel.. 
Rugschild Achter elk oog twee richels. Achter elk oog één richel. 
Ischium (derde lid van de derde loop-
poot) man: 

Zonder haakje. Met haakje, voor het vasthouden van 
het wijfje bij de paring. 

Annulis ventralis, vrouw: Afwezig. = bewaarplaats voor sperma, een ellipti-
sche verkalkte groef tussen de bases van 
de vierde en vijfde looppoten. 

Eerste paar staartpoten, man: Opgerold aan de toppen. Gespleten, kort, recht en divergerend. 
Eerste paar staartpoten, vrouw: Afwezig. Aanwezig. 
 
  
 



 
(Voorlopig verslag) 

 Zoals vorig jaar reeds is aangegeven is de 
organisatie van het beschermingswerk van de Kerkuil 
uitgebreid. Het aantal bekende adressen, waar nestkasten 
zijn geplaatst is ongeveer driehonderddertig. 
 Het broedseizoen 1994 verliep nogal grillig. Er 
waren vroege broedgevallen, waarvan een aantal mislukte. 
Later probeerden de uilen het nog eens; vaak weer met 
slechte resultaten.  
Het voedselaanbod speelde daarbij een belangrijke rol. Ook 
het natte voorjaar en de hete zomer schijnen van invloed te 

zijn geweest. Dit had tot gevolg dat sommige vaste locaties verlaten werden en dat de Kerkuil soms 
op plaatsen verscheen waar hij tot nu toe niet voorkwam. Alle regio-medewerkers spraken van een 
slecht Kerkuilenjaar.  
De resultaten zijn weliswaar slechter dan het topjaar 1993, maar toch blijft het in 1990 ingezette 
hogere niveau gehandhaafd. Het aantal broedsels in 1994 is het op één na hoogste. Het aantal 
uitgevlogen jongen is iets lager, maar met 2,5 uitgevlogen jongen per broedgeval kunnen we toch 
spreken van een redelijk gemiddelde. 
 De indruk bestaat dat zich nu een tamelijk stabiele populatie handhaaft. Duidelijk is ook de 
positieve invloed van het beschermingswerk, met name het plaatsen van nestkasten, te zien. In 1987 
zijn we voorzichtig begonnen en in 1990 is er meer structuur in gekomen.  
Het meetellen van de gegevens uit de Gelderse Vallei sinds 1992 beïnvloedt de getallen enigszins. In 
1992 waren daar zeven broedgevallen, in 19993 acht en in 1994 negen. Opvallend is dat het aantal 
daar vrij stabiel blijft. De uitbreiding met één broedsel is te danken aan het eerste broedgeval in de 
gemeente Scherpenzeel, voorzover bij ons bekend. 
 Tijdens het broedseizoen waren op tweeëndertig locaties paren aanwezig, die niet tot broeden 
zijn gekomen, en op zevenentwintig plaatsen werd een solitaire Kerkuil waargenomen. In totaal zijn 
er dus honderd van de ruim driehonderdtwintig adressen bezet door Kerkuilen. 
 Het aantal slachtoffers door het verkeer bedroeg zes en door andere oorzaken negen. Het 
aantal dode jongen in de nesten was tweeëntwintig. 
 Dit jaar werden er voor het eerst oorkondes uitgereikt aan eigenaren van nestplaatsen, waar 
sedert 1979 tenminste vijf succesvolle broedgevallen plaatsvonden.  

Harry van Diepen. 
Overzicht van het aantal bekende broedgevallen van de Kerkuil in de regio Veluwe van 1977 af: 
Van 1992 af telt de Gelderse Vallei mee. 
Jaar Aantal broedsels 

totaal 
Aantal geslaagde 

broedsels  
Aantal uitgevlogen 

jongen 
Gemiddeld aantal 

jongen 
1977 9 8 30 3,3 
1978 7 6 12 1,7 
1979 1 1 3 3 
1980 5 3 15 3 
1981 7 4 17 2,4 
1982 3 3 9 3 
1983 6 6 23 3,8 
1984 11 9 21 1,9 
1985 4 3 10 2.5 
1986 4 3 10 2,5 
1987 7 7 27 3,9 
1988 19 17 72 3,8 
1989 21 17 58 2,8 
1990 32 30 124 3,9 
1991 22 19 43 2 
1992 39 36 100 2,6 
1993 62 53 256 4,1 
1994 46 36 115 2,5 

    

 



Overzicht van het aantal broedgevallen van de Kerkuil per gemeente: 
Gemeente 1992 1993 1994 Gemeente 1992 1993 1994 
Apeldoorn 5 6 3 Hoevelaken 0 1 1 
Arnhem 0 1 0 Nunspeet 1 6 4 
Barneveld 6 5 7 Nijkerk 3 3 3 
Brummen 1 3 3 Oldebroek 2 5 5 
Ede 4 7 3 Putten 4 5 2 
Elburg 3 1 1 Renkum 0 1 2 
Epe 2  3  1 Rheden 1 1 0 
Ermelo 0 3 0 Rozendaal 0 0 0 
Harderwijk 0 0 0 Scherpenzeel 0 0 1 
Hattem 0 0 0 Voorst 3 5 5 
Heerde 3 5 5 Wageningen 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	6INHOUD
	6AVE
	6BIBL
	6BLMLZ
	6DAGVL
	6GEDICHT
	6HEIMNS
	6HERFSTK
	6HOMML
	6IJSSEDL
	6JRVSL94
	6JRVWG
	6JUNIPRS
	6KREEFT
	6KRKUIL



