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VOORWOORD 
 De redactie werd ook deze keer weer bedolven onder zeer veel interessante en veelzijdige ko-
pij. Wij zijn elke keer weer bijzonder in onze nopjes met de inbreng van alle bekende en nieuwe 
schrijvers. En dan komt voor ons de grote klus: het lezen, uittypen, ordenen, rangschikken, eenheid 
brengen in de lay-out, diversiteit brengen in het plaatjesmateriaal en zelf tekeningen bijmaken, waar 
nodig of gewenst. Zo ontstaat een tijdschrift waarvan we hopen dat het er steeds professioneler uit 
komt te zien. We hopen dan ook dat de schrijvers er begrip voor hebben dat hun stukje niet altijd let-
terlijk wordt afgedrukt in de vorm waarin het wordt ingeleverd. De eindredactie en afwerking vallen 
nu eenmaal onder de verantwoording van de redactieleden. 
 Minder leuk is het dat U bij het doorlezen van deze Natuurklanken ook enige berichten van 
overlijden zult tegenkomen van personen die velen van U van dichtbij gekend hebben.  
Zo heeft de redactie vele jaren met Pier Groen mogen samenwerken. Ook toen hij geen redactielid 
meer was, leverde hij ons trouw voor elke Natuurklanken een knipselpagina. Het is dan ook treffend 
dat hij voor deze Natuurklanken nog een stukje heeft geschreven, dat U in verderop in dit blad vindt 
afgedrukt.  
Wij betreuren het zeer dat we in de toekomst zijn inbreng en vriendschap zllen moeten missen. 

De redactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVER DE BIBLIOTHEEK 
hebben we ditmaal niets anders te melden dan het al bekende feit dat U, om boeken te kunnen 

lenen, tevoren even contact moet opnemenen met:  
  
   Els Koopmans/Grommé 05780 - 12083, 
   Ep de Haan   05780 - 13058, 
   Henk Menke   05780 - 13010, 
   Harry van Diepen  05780 - 15114. 

 Op zaterdagen en zondagen kan niet geleend worden. 
  

 



STUURPRAAT 

 Het zomernummer van Natuurklanken ligt weer voor U. We hebben alweer verschillende mooie 
excursies en dia-lezingen gehad en de belangstelling voor beide is groeiende. Fijn!  
Ons ledental zit nu op tweehonderdtien. 
Het is prettig voor Uw bestuur om te merken dat de belangstelling toeneemt. Ook de werkgroepen zijn 
volop actief. 
 Komt U woensdagmorgen 7 juni ook kijken op de milieumarkt? We hebben een stand samen met 
de Bekenstichting en daar is van alles te doen en te zien Er zijn ook weer diverse artikelen uit de Veld-
winkel te koop en de kramen van de andere groene verenigingen beloven al even interessant te worden.  
En U moest toch naar de markt, nietwaar? 
 Twee leden van het bestuur zijn op uitnodiging van Staatsbosbeheer naar de feestelijke opening 
van hun actie “Natuuraccoorden tussen IJsselboorden” geweest. We zagen er tevens de premiere van het 
nieuwe diaklankbeeld met dezelfde titel. Het was heel interessant en leerzaam. We zullen ook meewer-
ken aan het bemannen van een informatiestand op 10 juni a.s. te Veessen, ten behoeve van deze actie. 
 In plaats van een Herfstkamp proberen we nu op 21-22 oktober een “tweedaagse” te houden in 
Winterswijk. U weet wel, een bijzondere streek voor geologie en planten en niet te vergeten de Dinosau-
riërs die er hun sporen achterlieten. De dia-lezing van 12 oktober zal U er vast een voorproefje van ge-
ven. 
Wij proberen voor de eerste dag in Winterswijk een middag-excursie naar een groeve te realiseren en de 
volgende dag een ochtendexcursie, die meer op het landschap gericht zal zijn.  De accommodatie voor 
overnachting is nog niet rond; deze kan wat eenvoudig  zijn.  

Belangstelling? Meldt het ons alvast. 
 Dan volgen hier nu de definitieve regels voor de fotowedstrijd ter gelegenheid van ons jubileum. 
We hopen diverse foto’s tijdens ons jubileumfeest op 11 mei 1996 te mogen tonen. Het onderwerp is “De 
Natuur in onze regio”. Ruw genomen dus ongeveer het gebied waar onze leden wonen: Elburg, Wapen-
veld, Veessen, Noord Apeldoorn, Vierhouten en alles wat daarbinnen ligt. 

 Iedereen mag meedoen; ook niet-leden, uitgezonderd beroepsfotografen. 

REGLEMENT 

1. Bij het thema “Natuur in onze regio” wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de onderwerpen 
waarmee onze vereniging zich bezig houdt. Ook het milieu-aspect kan daarin worden meegenomen. 

2. De wedstrijd is verdeeld in twee categorieën: zwart/wit en kleur, bij voorkeur glanzend afgedrukt.     
Ook afdrukken van dia’s mogen ingezonden worden, dus niet de dia’s zelf.   

3. Iedere deelnemer kan per categorie twee foto’s insturen. 
4. Het formaat moet niet groter zijn dan 13 x 18 cm. 
5. U dient voor elke foto te vermelden op welke locatie hij genomen is. 
6. In de enveloppe waarin U de foto inlevert, vermeldt U Uw naam en adres, en of U de foto’s terug wilt 

hebben. Deze enveloppe stuurt U naar: Mevrouw T.M. Faber,  Officiersweg 127, 8162 NR Epe. 
7. De inzendingen moeten op genoemd adres binnen ZIJN op uiterlijk op 1 januari 1996. 
8.  Per categorie zijn twee prijzen beschikbaar. in de vorm van geschenkbonnen  ter waarde van f 75,- 

resp. f   50,- . 
9. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel beschadigde of zoekgeraakte foto’s. (Wij zul-

len er uiteraard zeer zorgvuldig mee omgaan.) 
10. Over de uitslag is geen discussie mogelijk. 

Het Bestuur. 
 

 



 
OVER DE BIBLIOTHEEK 

hebben we ditmaal niets anders te melden dan het al bekende feit dat U, om boeken te kunnen 
lenen, tevoren even contact moet opnemen met:  

  
   Els Koopmans/Grommé 05780 - 12083, 
   Ep de Haan   05780 - 13058, 
   Henk Menke   05780 - 13010, 
   Harry van Diepen  05780 - 15114. 

 Op zaterdagen en zondagen kan niet geleend worden. 
  

 



Andoorn - Andoorn - Andoorn 
 Deze keer Uw aandacht voor drie planten uit één geslacht: de Andoorns. Het geslacht Andoorn 
hoort bij de familie van de Lipbloemigen. De Andoorns onderscheiden zich van andere Lipbloemigen 
door een combinatie van kenmerken.  Het belangrijkste verschil vormt de bloeiwijze: de bloemen staan in 
blad-oksels (als bij andere Lipbloemigen); onderaan zijn het echte bladeren, maar naar boven worden ze 
geleidelijk kleiner en bovenaan zijn ze zo klein dat de bloemen daar een ijle aar vormen. De bloemen zijn 
lipbloemig, d.w.z. dat er een bovenlip en een onderlip is. De bovenlip heeft een gewelfd kapje met daar-
onder de vier meeldraden (twee lengtes) en de stamper. De onderlip heeft drie slippen, waarbij de zijslip-
pen smaller zijn dan de middenslip.  
Uit Nederland zijn vijf soorten bekend, maar in onze omgeving zijn er maar drie: de Moerasandoorn, de 
Bosandoorn en de Akkerandoorn.     DE MOERASANDOORN  heeft 

langwerpige, zeer spitse bladeren. De 
meeste bladeren zitten zonder steel 
aan de stengel. Boven elk bladpaar 
zitten vier tot tien lichtroze bloemen 
met donkerder vlekken. Zoals de naam 
al zegt groeit deze plant op moerasach-
tige plaatsen, bij ons o.a. langs het 
Apeldoorns Kanaal. 
 DE BOSANDOORN  heeft veel 
bredere bladeren. Vooral onderaan 
zijn ze (lang) gesteeld, met een hart-
vormige voet. In de bloeiwijze zijn ze 
smaller met boven elk paar meestal zes 
roodpaarse lipbloemen met donkerder 
vlekken. In onze omgeving treffen we 
deze plant aan in bosachtige gebieden, 
maar dan wel vaak in greppels en 
slootkanten.  In elk geval veelal op 
vochtige plekken. 
 DE AKKERANDOORN  is het 
minst opvallend van de drie. De on-
derste bladeren zijn weer gesteeld, 
eirond tot bijna rond, met een hart-
vormige voet. Vaak is de bladkleur 
gelig groen. In tegenstelling tot de 
vorige twee is deze plant vaak liggend, 
met opstijgende toppen. Verhoudings-
gewijs zijn de bladeren bovenin vrij 
groot, maar dat komt omdat de bloe-
men nogal onopvallend zijn. Per blad-
paar zijn er twee tot zes lichtroze 
bloempjes. Het is een eenjarige plant, 
een echt akkeronkruid. De plant is in 
ons land zo zeldzaam geworden dat hij 
op de Rode Lijst voorkomt. Toch is hij 
in deze omgeving nog wel op verschil-
lende plaatsen te vinden: in moestui-
nen en wegbermen. 
 DE BASTAARDANDOORN is de 
kruising van Moerasandoorn en Bos-
andoorn. Vooral te herkennen aan de blad-
vorm, die tussen die van de ouders in 
staat. Vindplaatsen uit deze omgeving zijn 
mij niet bekend. 

 



 Over de oorsprong van de naam Andoorn is niets bekend. De wetenschappelijke naam luidt: Sta-
chys. Deze naam is afgeleid van het Griekse stachus = aar, vanwege de bloeiwijze die uit een schijnaar 
bestaat. Volksnamen voor de Andoorns duiden vaak op de overeenkomst met andere Lipbloemigen: Stin-
kende bosnetel, Modderbrandnetel, Stinknetel. 
 Op de kaartjes staat aangegeven waar deze planten op de Noord-Veluwe bekend zijn, waarbij wel 
meteen opvalt dat ik buiten de eigen omgeving ook niet alles weet. Vooral van de Akkerandoorn zijn 
aanvullingen van harte welkom. En misschien kent iemand de Bastaardandoorn. 
 
 

 
 

 
 

Egbert de Boer, 
Vlierstraat 6, 8171 BC  Vaassen, 
tel. 05788 - 72292. 



Bijzondere tentoonstelling te Elburg 
 Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Biohorma te Elburg èn de aankoop van een zeld-
zaam kruidboek uit 1486 heeft dit bedrijf in samenwerking met het West Fries Museum in Hoorn een 
unieke tentoonstelling georganiseerd. De titel luidt: 

“Ons kruid vergaat niet, de geschiedenis van het geïllustreerde kruidboek” 
en de tentoonstelling is nog de hele zomer, tot 14 oktober, te zien in het bezoekerscentrum van de 
A.Vogeltuinen, Industriestraat 15 te Elburg. 
 Wie de fraaie oude kruidboeken bekijkt, komt al gauw onder de indruk van de rijke traditie van 
geneeskrachtige planten. De kruidengeneeskunde (phytotherapie) heeft de laatste decennia een ware co-
me-back beleefd. Toch is het uiterst merkwaardig dat deze oerbron van de geneeskunde heden ten dage 
genoegen moet nemen met een plaatsje in de zogenaamde alternatieve hoek.   Vele moderne geneesmid-
delen danken hun ontdekking aan onderzoek en research van geneeskrachtige planten. In een verontrus-
tend hoog tempo verdwijnen planten in de tropische regenwouden, nog vóórdat ze op eventueel genees-
krachtige werking onderzocht zijn. 
 Een kruidboek is een  boek met namen, afbeeldingen en beschrijvingen van nuttige planten.  
In het verleden werden daarmee vooral geneeskrachtige kruiden bedoeld, die werden gebruikt in de ge-
neeskunde. Door dit medische karakter onderscheiden deze boeken zich van een zogenaamd “florilegi-
um”  of bloemenboek. 
 In een tijd dat rituelen, astrologie en bijgeloof een belangrijke rol speelden bij de behandeling van 
zieken, kwamen vele merkwaardige produkten als medicijn in aanmerking. Zo werden mossen die groei-
den op lijken van misdadigers en de hoorn van de “Eenhoorn” geroemd om hun geneeskrachtige werking. 
Dat laatste is helaas in sommige delen van Afrika nog steeds het geval en is oorzaak van onnodige jacht 
op deze dieren. 
 In de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde de 
plantkunde zich tot een zelfstandige wetenschap en de onder-
zoekers bleken in staat te zijn de werkzame stoffen te isoleren 
en synthetisch na te maken.  
 Uit de eerste eeuw na Christus is een belangrijk werk 
bewaard gebleven en wel van Dioscorides “De Materia Medi-
ca”. Dioscorides diende als arts in het leger van Nero en tij-
dens de verschillende troepenbewegingen in het Middelland-
se Zeegebied verzamelde hij gegevens over inheemse planten 
en hun medische toepassing.   
Daarom zijn oude kruidboeken zo sterk verbonden met de in 
de volksgeneeskunde overgeleverde kennis. 
 In de universiteitsbibliotheek van Leiden bevindt zich 
een exemplaar van het herbarium van Apuleius Platonicus, 
dat omstreeks 600 is ontstaan. De tekeningen van de planten 
zijn, hoewel zeer fraai uitgevoerd, vrijwel ondetermineerbaar 
en moeten dan ook worden gezien als decoratieve invullingen van de bladzijden. 
 De boeken die voor 1501 zijn verschenen, worden gewoonlijk wiegedrukken genoemd, of incuna-
belen, afgeleid van het Latijnse woord “Incunabula” of wieg. Een gedrukt boek bleek minder kostbaar 
dan een met de hand gemaakt exemplaar (vergelijk de naam manuscript). Omstreeks 1500 werd er meer 
aandacht besteed aan de afbeeldingen en enkele kunstenaars specialiseerden zich in het maken van hout-
sneden. De naam van Hans Weyditz mag hier zeker genoemd worden. Hij verzorgde natuurgetrouwe 
afbeeldingen voor het “Herbarium vivae icones” uit 1530, geschreven door Otto Brunfels, wiens naam 
overigens nog voortleeft in de geslachtsnaam Brunfelsia.  
 Een tijdgenoot van Brunfels was Leonhart Fuchs (1501-1566), die veel planten uit eigen waarne-
ming kende. In 1542 verscheen in Basel zijn “De Historia Stirpium” met natuurgetrouwe afbeeldingen.  
De kwalitatief goede houtblokken van de gebruikte houtsneden voor de kruidboeken van Brunfels en 
Fuchs werden steeds doorverkocht en zijn tot in de achttiende eeuw hergebruikt. 
 De drukkerij van Christoffel Plantijn in Antwerpen werd na de oprichting in 1555 de belangrijkste 
leverancier van gedrukte en geïllustreerde kruidboeken. De uitgever bezat een uitgebreide verzameling 
botanische illustraties en wist bovendien drie Zuidnederlandse plantkundigen van internationale faam aan 

 



zich te binden. Deze waren Dodonaeus (Rembert Dodoens), Clusius (Charles l’Ecluse) en Lobelius (Mat-
thias de l’Obel). Clusius werd later directeur van de Leidse Hortus Medicus en door zijn inspanningen 
kon de Leidse Hortus zich uitbreiden tot een tuin waarin allerlei exotische gewassen werden gekweekt. 
Hij bracht ook vierhonderdéén  jaar geleden de eerste tulp tot bloei en hij wordt verantwoordelijk geacht 
voor de verspreiding van de aardappel in de Nederlanden. 
 Het werd echter duidelijk dat een nieuw classificatiesysteem van de plantenwereld noodzakelijk 
werd. Verschillende systemen werden ontworpen door o.a. Lobelius (naar de vorm van het blad), Joseph 
Pitton de Tournefort (Elements de Botanique uit 1694), maar het was Linnaeus (Carl van Linée) die de 
zogenaamde binaire nomenclatuur met succes invoerde. Dit hield in dat elk levend wezen benoemd werd 
met een geslachtsnaam, gevolgd door een soortnaam. 
 Het kruidboek dat Biohorma heeft aangekocht is van een anonieme schrijver en heet Hortus Sani-
tatis of:  Gart der Gesunthait. Het is uitgegeven te Augsburg in 1486 en is een zeldzame wiegedruk of 
incunabel. Wereldwijd zijn nog slechts vier complete exemplaren bekend. Het was een populair hand-
boek voor de heelkunde in de volkstaal. 
Het boek is duidelijk veel geraadpleegd en bevat eigendomsinscripties van het Capucijnerklooster in Imst 
(Tirol), en van Joh. Jeremia May, pastoor in Boos, 1697. Het was een praktisch handboek voor een ieder 
die eenvoudige middelen wilde gebruiken. De medicus én de burger raadpleegden dit werk bij het verza-
melen van kruiden of tijdens een bezoek aan een medicinale kruidentuin. De Gart der Gesunthait heeft 
veel bijgedragen aan de verspreiding van de kruidengeneeskunde in West-Europa. 
 Een bezoek aan “De vier jaargetijden”, het bezoekerscentrum van Biohorma, gelegen aan de Indu-
striestraat 15 te Elburg (te. 05250 - 87373) is zeker de moeite waard. 
Tip: in de maand juli bloeien de Echinaceavelden en zorgen voor een schitterend gezicht! 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

 

 



HET FIJNBOS VAN ZUID-AFRIKA 
 

 De vorige keer ging mijn verhaal in hoofdzaak over de Zuidafrikaanse vogelwereld. Nu zijn de 
planten aan de beurt. Dat betekende een hele omschakeling voor mij, want een geheel nieuwe plantewe-
reld ging voor mij open. Zuid-Afrika is wereldberoemd vanwege haar overweldigende flora.  
Het fijnbos is te vinden in het bergachtige gebied van de zuidwestelijke kaap en strekt zich uit ten noor-
den en oosten van Kaapstad. In dit gebied komen achtduizendvijfhonderd verschillende soorten planten 
voor. Hiervan zijn er vijfduizend endemisch en die komen dus alleen hier voor. Er zitten heel zeldzame 
soorten onder, die met uitsterven bedreigd worden. 
 De flora is uitbundig in de Kaapprovincie en het beeld wordt gedomineerd door het grijs van 
struiken, grijsbladige planten en een overdaad van gele bloemen. Het doet soms denken aan de maquis en 
de garigue langs de Middellandse Zee.  
In het lagere deel, langs de Indische Oceaan, vindt men loof- en naaldbomen. Ook de Australische Euca-
lyptus ziet men er veel. Erg lelijk, maar hij voorziet in een grote behoefte vanwege de grote groeisnel-
heid. 
Ook in het randgebied komen vertegenwoordigers van het fijnbos voor. 
HET FIJNBOS (geologie en habitat) 
 Het fundament van de bodem van de Zuidwestkaap bestaat uit oeroude Malmesburg-schalie, 
namelijk samengeperste modderlagen, gevormd op de zeebodem. Daarna is het onderhevig geweest aan 
enorme druk en opwaartse beweging door massale instroming van gesmolten graniet vanuit het binnenste 
der aarde. Vervolgens is de massa boven het zeeoppervlak geheven en lang genoeg aan verwering bloot-
gesteld om te veranderen in een afgeplat tafelgebergte. Daarna is het weer kopje-onder gegaan, om dan 
bedekt te worden met enorme zandtapijten, die van het omringende landmassief gespoeld waren. Zo ont-
stond er de Tafelbergreeks met een dikte van meer dan 3000 meter. Voorts vond plaats een consolidatie 
van weerbestendige zandsteenrotsen. 
 Maar gelukkig - Luctor et emergo - is het gebied weer boven zeeniveau opgeheven. Dit ging met 
de nodige tormentatie gepaard en dat zorgde voor een uiterst grillige kustlijn en geplooide gebergten. Een 
erosieproces deed de rest. Het aflopende water spoelde losse delen weg, gemakkelijk gemaakt door het 
voorkomen van scheidingsvlakken tussen harde en zachte grondlagen. Regen en wind zorgden voor het 
ontstaan van ravijnen en glooiende hellingen. en om het geologische verhaal af te ronden: de relatief 
hoge regenval spoelde de mineralen uit om op haar beurt het typische fijne zand te vormen waarop het 
fijnbos zich kon manifesteren. 
 De verschillende bergreeksen hebben een overvloed aan micro-habitats die plaats bieden aan 
evenzoveel endemische plantesoorten. De oplettende botanist heeft een grote kans om een nieuwe plant 
aan te treffen, die voorheen onbekend was.  

IN DE BRAND.....UIT DE BRAND! 
Behalve de grondsoort en de ecologische niches bepaalt nog een factor 
het voorkomen van fijnbos: brand! Branden komen makkelijk voor 
door de droge plantestengels, het harsrijke hout en een sterke zuid-
oostenwind. Drie weken na de brand komen onverwacht de zeldzaam-
ste bloemen tot groei en bloei. De eerste maanden na de zomerse brand, 
als de regenval toeneemt door seizoensinvloeden, vertoont de planten-
groei reeds een adembenemende aanblik voor de botanist, zowel als de 
gewone wandelaar: Orchidaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae en 
Liliaceae!   
Die bloei zet nog een aantal seizoenen door tot dit glorieuze tijdperk 
verschraalt en er steriele bladvormen verschijnen. 
Protea’s bewaren hun zaden in brandvrije omhulsels, die tijdens het 
natte seizoen ontkiemen. Het fijnbos bestaat bij de gratie van de bran-
den. Het heeft er speciale overlevingsstrategieën voor ontwikkeld. Veel 
zaden zijn voorzien van wasachtige kapjes, die erg aantrekkelijk zijn 
voor mieren en zodoende door hen verspreid worden. Ze bewaren de 
zaden onder de grond, eten de waskapjes eraf en laten de zaadjes lig-
gen. Daar liggen ze, beschut tegen de brand, de regentijd af te wachten. 

Het kiemen en groeien gaat onvoorstelbaar snel. 

 



 
Andere planten hebben stevige, houtachtige ondergrondse worteldelen ontwikkeld, die na de brand ra-
zendsnel uitlopen. Geleidelijk worden alle plantesoorten die vóór de brand aanwezig waren door een 
nieuw geslacht vervangen. 
Een tijdsduur van twintig à vijfentwintig jaar is nodig om van de brand te 
herstellen. Helaas komen branden vaker voor en dan wordt de situatie voor 
het plantenareaal précair. 
LILIACEAE  (400 soorten). 
 Agapanthus africanus, de bij ons bekende potplant, is hier inheems 
en bloeit uitbundig na veldbranden. Wie van bolgewassen houdt die in ons 
land schaars leverbaar zijn, vindt hier drie Lachenalia’s, te weten: L. or-
chioides, L. peersii, L. rubida. 
 Dan is er de overbekende Ornithogalum thyrsoides (vogelmelk), en 
de  O. dubium.   De laatste een vogelmelk met gele, tulpachtige bloempjes.. 
AMARYLLIDACEAE 
 Van het bolgewas “Poederkwast” vinden we vijfenveertig verte-
genwoordigers in Zuid Afrika: Haemanthus coccineus, H. sanguineus en 
H. canaliculatus vinden we alleen in het fijnbos. Er komt maar één  Ama-
ryllis voor : Amaryllis belladonna. 
IRIDACEAE  (600 soorten) 
 In het fijnbos vinden we eenentwintig variëteiten Gladiolus, negen 
soorten van de bij ons bekende Ixia, zes soorten Sparaxis. Van de Watsonia 
komen er elf in dit gebied voor. Het is een schitterende plant van vijftig 
centimeter tot en met twee meter hoog. Hij doet denken aan Monbretia’s, 
maar is veel hoger, in een lange aar bloeiend. 
ORCHIDACEAE 
Hier komen we veel onbekende namen tegen. Eén soort wil ik niet onvermeld laten: de Disa. Hiervan 
komen er zevenentwintig voor. De mooiste en bekendste is de Rode disa, Disa uniflora. De plant komt 
vrij algemeen voor, omdat hij op moeilijk bereikbare plaatsen groeit.  

De Proteaceae  vormen echt het symbool van Zuid-Afrika en 
werden al eerder besproken. 
ERICACEAE (600 soorten) en ASTERACEAE (1000 soorten) be-
volken met grote 
aantallen het fijn-
bos. De Erica’s zijn 
echt juweeltjes. De 
rest van de wereld 
kent slechts zesen-
twintig soorten. 
De fijnbosvegetatie 
bestaat vooral uit 
evergreens, maar er 
komen ook eenjari-

ge en vaste planten voor. Bladeren zijn vaak taai en leerach-
tig, de schors is dik of kurkachtig. In de grond vinden we 
bollen of wortelstokken. U ziet het, ze zijn tot de tanden 
gewapend tegen droogte, hitte of veldbrand. Het fijnbos kent 
geen seizoen om te rusten; elke dag van het jaar bloeit er wel iets. 
 Het Fijnbos?...... een fijn gebied voor KNNV-ers. 

    Bert Koster. 
 

Literatuur: Hottentots-Holand tot Hermanus 
    L. Burman. A. Bean. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Opmerking [MH1]:  



 
 
 
 
 

  
 Het klemt als pootjes van 
 een nachtuil op een vinger. 
 Wat is zij mooi. Een vlinder 
 verdient een stoel in de 
morgen 
 vroeg in de zon. 

  Chr.J. van Geel 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

H2O  -  dat zit zó! 
 
Expositie waarin een groot aantal facetten van de belangrijkste levensbron aan bod 
komt: o.a. waterleven, watervogels, water in andere culturen en water onder de 
microscoop. 
 
  Plaats:  Natuurmuseum Nijmegen, 
    Gerard Noodtstraat 21, Nijmegen, 
  Geopend: Van maandag t/m vrijdag  van 10.00 - 17.00 uur. 

    Info tel. 080 - 230749  



Een handjevol vlinders van de heide 
 

 Wanneer men denkt aan een heideveld met vlinders krijgt menigeen een beeld voor ogen van een 
mooie paars-roze vlakte met bloeiende Struikheide. Hoe dichter de heidestruiken tegen elkaar staan, hoe 
meer honing, en dus hoe meer vlinders. 
Maar zo gaat het juist niet. De plaatsen waar door een of andere oorzaak een afwisseling is ontstaan van 
kale zandplekken, losse pollen Struikhei, Dophei en gras, met hier en daar een struik of boom zijn veel 
gunstiger voor insekten. Geen VVV-heide dus! 
En wie vlinders op de heide wil zien hoeft helemaal niet te wachten tot augustus. Integendeel, al heel 

vroeg in het jaar, soms als in maart, vliegt er bij de nog kale berken 
langs de rand een aardig vlindertje rond. Er zit oranje in de vleugels 
en daardoor valt het op, ook al vliegt het meestal vrij hoog tussen de 
berken rond. Je eerste idee is “Hé, nu al een Vuurvlindertje!”  Met 
een vogelkijker lukt het soms om vast te stellen dat het toch geen 
Vuurvlindertje is. We hebben dan te maken met een spanner, een 
nachtvlinder dus, die Oranje spanner  Achiearis parthenias wordt 
genoemd. 
Met mooi zonnig weer vliegen er dan ook al andere moeilijk te de-
termineren klein spannertjes rond, vooral in de luwte van Vliegden-
nen. Vangen en moeizaam determineren is nodig om hun namen te 
vinden. 
In de heide komt ook de Kleine vuurvlinder voor, maar die komt pas 
later. 
Eind april ga ik altijd al uitkijken naar 
een dagvlindertje, het Groentje  

Callophrys rubi.  
Het meeste succes heb ik dan op beschutte, vochtige plekken aan de rand 
van de heide, waar veel Blauwe bosbes groeit. Bosbesseblad is een geliefd 
voedsel voor de kleine rupsjes van het Groentje. Ze lusten trouwens ook 
heidesoorten. 
Groentjes zijn eigenlijk helemaal niet zo groen; in de vlucht zie je vaak al-
leen het bruin van de vleugelbovenkanten. De onderzijde van de vleugels is 
wèl groen, een wat iriserend groen dat verandert met de belichting. Als ze gaan zitten klappen ze meteen 
de vleugeltjes op en dan is die kleur heel mooi te zien. Maar zitten doen ze graag op een boom of struikje 
en dan is dat groen weer een schutkleur! Je moet dus op hun aanwezigheid bedacht zijn om ze te ontdek-
ken. Je kunt ze tot in juli nog wel op de heide vinden, soms in grote aantallen. Het Groentje heeft name-
lijk de gewoonte met vele samen bij een markante boom  of struik te verzamelen. Je kunt er dan gemak-
kelijk zo’n vijftig bij elkaar zien. Ze fladderen rond de boom en gaan telkens even op een takje zitten: een 
mooie gelegenheid om ze goed te bekijken en misschien zelfs te fotograferen.  
Zelf ben ik in mei weleens bij zo’n verzamelboom geweest, toen ik zat te tekenen bij het Smitsveen op 
Tongeren! Toen waren het maar een paar exemplaren die om me heen vlogen, maar toch voelde ik me 
zeer vereerd een deel van het landschap te zijn geworden! 

Heideblauwtjes  Plebejus argus  zijn ook wel altijd ergens te vinden. Vooral 
daar waar de heide verjongd is door kleinschalig plaggen. De meeste kans op 
Heideblauwtjes heb je dus weer daar waar nog open stukken in de vegetatie 
zijn. Ze vliegen al in begin juli, als de Dopheide in bloei komt. Doordat Dop-
heide zich op geplagde stukken eerder vestigt dan Struikheide is daar voldoen-
de nectar voor de Heideblauwtjes.  
De vrouwtjes zijn helemaal niet blauw maar bruin op de vleugelbovenkanten. 
Maar de onderzijde van de vleugels is, net als die van de wel blauwe man-
netjes, heel mooi versierd met rijen zwarte en oranje vlekjes. 

Het vrouwtje legt haar eitjes op de jonge Dophei en Struikhei. Op zulke stukjes met een verspreide heide- 
vegetatie zijn meestel vele tientallen Heideblauwtjes actief als de zon schijnt. Komt er een wolk voor de 
zon, dan duiken ze snel tussen de heidestruikjes in. 

 

 

 



Ook om deze kleine pronkjuwelen goed te zien is een verrekijker heel geschikt. 
 Aan de bosrand kan al vroeg in het jaar nog een ander blauwtje vliegen. Het is het Boomblauwtje  
Celastrina argiolus. Het zet eitjes af op de pas ontloken blaadjes van Vuilboom en Klimop. De vleugel-
achterkant van het Boomblauwtje is zilvergrijs met zwarte stipjes. Het komt ook graag in onze tuinen. 
 Vuilboom is ook de voedselplant van de rups van het Citroentje  Gonepteryx rhamni. De witte 
vrouwtjes zetten telkens één eitje af op de onderkant van een blad. 

We hebben in onze streek het voorrecht 
een nog veel zeldzamer blauwtje te kun-
nen ontmoeten. Het is het Gentiaan-
blauwtje  Maculinea alcon.  
Omdat Klokjesgentianen maar op enkele 
plekken in natte heide voorkomen, is het 
vlindertje dat voor zijn rupsen van deze 
voedselplant afhankelijk is ook zeld-
zaam. Bovendien wordt het jonge rupsje 
door een bepaalde mieresoort naar hun 
nest gesleept, waar het verder leeft van 
mierenbroed. Dat levert de mieren ook 
wat op, namelijk een zoete stof die door 
het rupsje wordt afgescheiden. 
De vlinder, die in juli en augustus vliegt, 
is niet zo gemakkelijk te vinden, maar de 
witte eitjes, op de gentiaanbloemknop-
pen afgezet, zijn dat zoveel te beter! 
Wie een gentianenplekje, weet kan deze 
 eitjes eind augustus vinden. 
     Dan is er nog het Heidespannertje  
Ematurga atomaria. 
Bij het speuren naar vlinders in de heide 
kun je eigenlijk dit aardige spannertje 
niet missen. Deze vlugge vlindertjes 
vliegen graag in de warme zon over de 
hei rond. Toch zijn het volgens de inde-
ling nachtvlinders.  

Ze zijn er in twee tinten, namelijk beige met een donkerbruine 
streepjestekening en lichtbeige, bijna geel, met een lichtbruin 
lijntjespatroon. Bij de vrouwtjes is dat patroon het duidelijkst. 
 Een heel mooi  spannertje dat al in april rondvliegt daar 
waar veel Schapezuring groeit is de Zuringspanner Lytria 
rotaria.  De kleuren van deze eerste generatie zijn olijfgroen 
met paarsrood op de voorvleugels en helder oranje op de ach-
tervleugels, een echte kleine schoonheid, dus! Later in het jaar 
vliegt een generatie die het paarsrood mist en veel lichter oogt. 
 Een andere kleine schoonheid van de heide, vooral als deze bloeit, is het Roodbont heideuiltje  
Anarta myrtillii. Het vliegt razend snel rond en is het best met de kijker te observeren, aangezien het erg 
schuw is. De voorvleugels zijn rossig met witte lijntjes en stipjes versierd, maar het meest opvallend zijn 
de gele achtervleugeltjes die met een donkere rand zijn afgezet. De rupsen leven uitsluitend van Struik- 
en Dopheide.  Ze hebben een prima schutkleur van groen en wit, waardoor het net heidetakjes lijken.  
Leuk om 
zo’n rupsje toch een keer te vinden, zoals mij vorig jaar overkwam. 

 

 



Weer terug naar de echte dagvlinders. Dan wil ik het Hooibeestje Coenonympha 
pampilius  even noemen. Het is niet echt gebonden aan heidevelden, maar het vindt 
er op de schrale open plekken ook een geschikte biotoop. Helaas is dit aardige vlin-
dertje de laatste jaren erg achteruit gegaan. Een soort om op te letten, dus! Wij ho-
pen dat we dit jaar weer op meer plaatsen het felle territoriumgedrag van het Hooi-
beestje kunnen zien. Het mannetje jaagt zelfs de grootste vlinders uit zijn terreintje 
weg door een woeste aanval in hun richting! 
Hooibeestjes horen tot de zandoogjes, net als de Heivlinders  Hyparchia semele.  

Bauke Terpstra schreef het vorig jaar een interessant verhaal over deze grote, donkere vlinder van onze 
heidevelden.  

Heivlinders zijn de hele zomer tot in september nog op de hei te vinden. 
Dat wil zeggen op een structuurrijke heide met wat erosieplekken ( kaal 
zand), korst-mos, graspollen en losse heidestruiken. Het is die donkere 
vlinder die onverwacht van een pad opvliegt om al gauw verderop weer 
te landen. Ook hier is de kijker weer nuttig om de vlinder te bekijken 
zonder hem te verjagen. Je kunt dan zien hoe hij boven de schutkleur van 
zijn achtervleugels het in een oranje veld geplaatste “oog” van de 
voorste vleugels even laat zien. 
Ze hebben, zo schuw als ze lijken, toch de vreemde eigenschap nogal 
eens op je kleren te gaan zitten, vooral als die licht van kleur zijn. Zien 
ze er een zandpaadje in? In elk geval laten ze zich dan heel mooi bekij-
ken.  In de zomer zwerven  Heivlinders ook ver weg en we kunnen ze 

zelfs op de Budleija’s in dorps- en stads-   tuinen zien. 
  Als de Struikheide bloeit heeft zijn grote hoeveelheid nectar ook aan-
trekkingskracht op vlinders die niet aan deze biotoop gebonden zijn. Het zijn de 
vlinders uit onze tuinen, zoals Atalanta  Vanessa Atalanta, Kleine vos Aglais 
urtica, Dagpauwoog  Inachis io, Distelvlinder Cynthia cardui, en de Gehakkelde 
aurelia 
Polygonia C-album. 
 Het vorig jaar was ongetwijfeld het Gammauiltje Autographa gamma de 
beste klant van de bloeiende Struikheide. Er waren dagen dat er wel acht exem-
plaren op elke m2 heide te zien waren! Deze trekvlinder komt elk jaar naar ons 
land uit Z.-Europa, maar de aantallen waarmee hij verschijnt zijn heel wisse-
lend. Een nieuwe generatie groeit hier op, maar overwintert niet. 
 Je zou met gemak aan dit verhaal nog een heel lijstje vlinders, die je op 
de heide kunt ontmoeten, kunnen toevoegen. Misschien heeft dit stukje bijge-
dragen aan een wat gerichter kijken naar de vlinders op de heide. 
 

Els Koopmans-Grommé. 
Lit.: DAGACTIEVE NACHTVLINDERS  I. van Dam e.a. 
 W.M. KNNV  (uit bibliotheek te leen!) 
 DAGVLINDERS VAN DE BENELUX  Irma Wijnhof e.a. (uit bibliotheek KNNV te leen) 
 THIEMES VLINDERGIDS  I. Novak e.a. 
 VLINDERS VAN EUROPA  Carter e.a. 

 

 

 

 

Vergeet U niet de vlinders die U op Uw speurtochten tegen mocht komen even te noteren en naar mij op 
te sturen. Alle waarnemingen worden “opgeslagen” in het archief van de Vlinderstichting in Wagenin-
gen, met vindplaats en datum. De Vlinderstichting geeft o.a. adviezen over beheer en bescherming van 
terreinen. Ze heeft onze waarnemingen, vooral van de buitengebieden, hard nodig! 

Niet vergeten, dus! 



 
 Op de Westeinderhei ligt een ven dat, vooral voor het werd opengelegd, goed voor de buiten-
wereld verborgen lag. Grove dennen omsloten deze plas zodanig dat die eigenlijk alleen maar aan in-
siders bekend was. Langs de randen bevond zich opslag van Ruwe berk, vogelkers en Vuilboom.  
Volgens de plaatselijke overlevering is het een kunstmatig ven, in de dertiger jaren aangelegd door de 
Ermelose aannemer Van Beek. In de volksmond werd dit dan ook “Het gat van Jan van Beek” ge-
noemd. 
De aanleg geschiedde simpelweg door het laagst gelegen gedeelte van de hei komvormig weg te 
schuiven en vol te storten met kippemest, zodat er een verdichte bodem ontstond. Het uit de omgeving 
afvloeiende hemelwater zorgde voor de vulling. Hoewel het oorspronkelijk was aangelegd om het 
wild te laten drinken ontstond er tevens een biotoop voor vele amfibieën. Ook kon je daar altijd vo-
gels aantreffen. 
 Op een prachtige zonnige maartdag zat ik aan de rand van dit ven. Telkens naderden groepjes 
vinkachtigen die, op weg naar hun broedgebieden, aan de ochtendtrek bezig waren. Door de lucht 
dansend werden ze dan de plas onder zich gewaar, cirkelden rond en doken tenslotte via de berke-
boompjes naar de oever om hun dorst te lessen. De kijker onthulde dat het gemêleerde gezelschappen 
waren, bestaande uit vinken, kepen, sijzen en rietgorzen. Telkens was het een komen en gaan van ar-
riverende en vertrekkende vogels. Een feest om naar te kijken. 
 Plotseling hoorde ik enig geritsel bij mijn voeten. Tussen de afgestorven pitrusstengels zag ik 
twee hagedisjes achter elkaar aanlopen, de voorste grijsachtig gekleurd en de achtervolger overwe-
gend groen. Wellicht gestimuleerd door de opgewarmde bodem waarin ze hun winterslaap hadden 
gedaan waren ze ontwaakt en nu op vrijersvoeten gegaan. 
 Het groengekleurde kereltje van deze Levendbarende hagedissen had inmiddels het vrouwtje 
ingehaald en zich in haar flanken vastgebeten, ter hoogte van de staartwortel. Telkens verhapte hij een 
stukje, tot hij haar bij haar “nekvel” vasthad. De lijven slingerden zich ineen tot een soort Gordiaanse 
knoop en het had meer weg van een overweldiging dan van een liefdevol minnespel. 
 Voorzichtig achteruit schuivend om deze idylle niet te verstoren kon ik het fototoestel uit de 
fietstas pakken en enkele plaatjes schieten. Het hagedissenhuwelijk was vereeuwigd maar heeft geen 
schoonheidsprijs verdiend, omdat die hinderlijke pitrusjes een ideaal beeld in de weg stonden. 
 In tegenstelling tot de Zandhagedis die haar eieren na de bevruchting in de bodem opbergt, 
houdt een Levendbarende deze tot de zomer bij zich. Weliswaar is een hagedis een koudbloedig dier, 
maar deze laatste manier geeft, vooral op koudere dagen, toch een beetje meer bescherming. Op het 
moment dat de jongen uit moeten komen worden de eieren losgelaten. Het aantal jongen kan wel tot 
tien oplopen, maar het grootste aantal dat ik geboren zag worden was een zesling. De pasgeborenen 
worden niet door het moederdier begeleid en staan dus onmiddellijk op eigen benen, levend van blad-
luizen en andere niksigheidjes. Wellicht door de mobiele, beschermende opbergplaats komen Le-
vendbarende hagedissen meer voor dan Zandhagedissen. De eieren van deze laatste soort zijn niet al-
leen afhankelijk van gunstige temperaturen die voor een goede broei moeten zorgen, maar het leefge-
bied moet ook redelijk rustig zijn, zodat de eieren niet worden vertrapt. 
 Het lijkt erop dat het voor de hagedissen en andere natuurlijke zaken gunstiger gaat worden 
nu de Westeinderhei de status krijgt van gemeentelijk natuurgebied. Het IVN moet deze ontwikkeling 
maar eens op de voet gaan volgen. 

Aart Smit. 



 Zondag 9 april om negen uur vertrokken we naar het IJsselgebied. In Oene op de dijk zagen we 
aan de overkant van de IJssel al het bos en de schoorsteen van de oude steenfabriek staan, maar om daar 
te komen moesten we eerst naar Wijhe om de rivier over te steken. 
HET OOIBOS. Eerst kwamen we door weilanden. Waar het droog was konden we aan struiken zien hoe 
hoog het water had gestaan: op sommige plaatsen meer dan manshoog. De witte afzetting tussen de wei-
landen was bloeiende Sleedoorn. 

We zagen ook drie paar zwanen op hun nesten. De 
Vogelmelk was al uitgebloeid, maar Kleine veld-
kers, Zandraket, Herderstasje, Speenkruid en Vo-
gelmuur stonden allemaal in volle bloei. De 
Hondsdraf kleurde fel blauw.  
Ook zagen we Leeuweklauw, een heel klein plant-
je dat lijkt op Vrouwenmantel. De Bosanemoon-
tjes stonden in bloei, evenals de Pinksterbloemen 
die we in het bos ook aantroffen. We konden ook 
even aan het Kraailook ruiken en zagen een Eikva-
ren op een Esdoorn. 
Terug naar de auto - een klein stukje verder naar 
de oude steenfabriek: 
HET NATUURGEBIED FORTMOND. 
 De ovens stonden er nog, daar werden 
voorheen de stenen in gestapeld en dan werden 
deze ovens dichtgemetseld. Met hout en steenkool 
werd er een vuur gemaakt; de temperatuur kon 
oplopen tot wel 1000oC. Nu is het een stille verla-
ten plek waar vleermuizen kunnen overwinteren. 
Hier stond ook het Klein hoefblad in bloei. 
Van deze plek uit zijn we weer een stukje verder 
gereden naar: 
HET RIVIERDUINBOS. 
 Het eerste wat we daar zagen was het 
Schaafstro. Hiervan worden rietjes gemaakt voor 

de houten blaasinstrumenten, o.a. de hobo. Er stond ook een Kurkiep. 
Wandelend naar het rivierduinbos zagen we nog een heel klein wilgeroosje en het Look zonder look. Dan 
denk ik al aan een mooie warme dag met een rondfladderend Oranjetipje. Het was nu koud en guur, dus 
extra de kraag even omhoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Een blaadje tegen het licht gehouden en ja, dit was de Drienerfmuur. Ook was er Heksenkruid, Roberts-
kruid en het Bosviooltje. Verschillende soorten mos: Stermos, Haarmos en Haakmos. Schapezuring en 
Duinriet - dit doet weer denken aan het duingebied. 
 Om twaalf uur even rust aan de rand van het bos op wit zand met uitzicht over de IJssel. De ver-
rekijkers klaar, want wat voor eenden zaten daar...? 
 Na de koffie weer verder. Er was veel te zien, maar alles was nog heel klein. Zo ook de Salo-
monszegels, die als opgerolde pijpjes uit de grond kwamen, de Smeerwortel, Bereklauw en Engelwortel - 
allemaal nog heel klein. De Rode bessestruik in bloei en ook de Bosandoorn, Bosereprijs, de veldbies en 
de Akkerhoornbloem. 
 Het was een fijne frisse wandeling met Henk Menke, die steeds onze vragen kon beantwoorden. 
Het kleinste plantje, maar Henk wist al wat het was - prachtig! We hebben weer heel veel geleerd. 
 Onderweg naar huis, op de IJsseldijk wees Henk ons nog de Noorse esdoorn aan, met zijn jonge 
lichtgroene blad. Nog zonder bloesem, wat deze boom weer zo apart maakt: de bloesem komt later. 

 We waren met negen personen en ik vond het een fijne excursie. 
Mia Leurs. 



 
 

IN MEMORIAM HERMAN STEL 
25 mei 1898 - 3 januari 1995 

 
 Epe werd “bevrijd” op 19 april 1945, maar het duurde nog geruime tijd eer het culturele 
en sociale leven weer in normale banen kon worden geleid. In de loop van het jaar kwam er lang-
zamerhand wat structuur op dit gebied van het verenigingsleven, en in het voorjaar van 1946 
werd er door enkele mensen het idee geopperd om een afdeling van de Nederlandse Natuurhisto-
rische 
Vereniging op te richten. Onder deze initiatiefnemers was de Heer H.E. Stel, hoofdambtenaar op 
het gemeentehuis van Epe. 
 Er bleek voldoende animo te bestaan onder de toen in het dorp en omgeving wonenden, 
en zo werd op 11 mei 1946 deze afdeling opgericht. 
Deze gebeurtenis vond plaats in een kamer van het (oude) gemeentehuis aan de Stationsstraat. 
Hoeveel mensen daarbij aanwezig waren weet ik niet meer; ik schat zo rond de twintig. 
Er werd ter plekke een voorlopig bestuur “gekozen”, vijf man sterk. Burgemeester Dr.I.N. Die-
penhorst, één van de initiatiefnemers, werd voorzitter en de Heer H.E. Stel werd 2e voorzitter en 
secretaris. 
 Er werd met grote voortvarendheid een excursie-programma in elkaar gezet, mede door 
Herman Stel, die als geboren Epenaar de omgeving goed kende en vele mogelijkheden daartoe 
benutte. Uiteraard werden de excursies voornamelijk te voet of per fiets gehouden; wie beschikte 
er in die tijd over een auto? 
 Herman leidde zelf veel van die tochten. Hij had een open oog voor het natuurgebeuren 
om hem heen. Ik herinner me mooie fietstochten over de IJsseldijk bij Welsum, wandelingen 
over de Renderklippen en vele andere. In de wintermaanden verzorgde hij het lezingenprogram-
ma. Eenmaal per maand werd er iemand uitgenodigd, vaak leden van andere afdelingen. Reeds in 
die tijd beschikte het Hoofdbestuur over een lijst van lezingenprogramma’s. Deze lezingen von-
den plaats in de lezingenzaal van de (oude) Gemeentewoning. 
 Zo was dus Herman Stel één van de werkers van het eerste uur in het nu bijna 50-jarig 
bestaan van onze afdeling. Toen hij, na zijn pensionering eind vijftiger jaren, naar Drente ver-
huisde hield hij toch nog vrij geregeld contact met mensen van de club hier. 

Hij stierf op hoge leeftijd te Emmen, op 3 januari 1955. 

Els Hendriks. 
Epe, 30 april 1995. 

 

 

IN MEMORIAM HELEN LOGEMAN 
Op 7 mei  jl. overleed op 88-jarige leeftijd ons KNNV-lid Helen Mary Logeman. 

Zij is zeker veertig jaar lid van onze vereniging geweest en in haar jongere jaren was zij altijd 
zeer actief. Toen zij uiteindelijk naar het verzorgingshuis De Boskamp ging, heeft ze onze afde-
ling een groot aantal boeken geschonken voor de bilbiotheek; een blijvend geschenk, waar wij 
haar nog altijd erg erkentelijk voor zijn. 
 Velen van ons zullen steeds een heel goede herinnering aan haar behouden. 

Agnès Herweijer-Smit. 

 



Bij het overlijden van Pier Groen op 11 mei 1995 
 

 “Kunnen jullie even een paar boeken komen halen voor de illustraties bij mijn artikeltje voor 
Natuurklanken?” 
Het was Pier Groen die belde. 
 In de mooie eerste week van mei ontvingen Arga en Pier ons in hun tuin aan de bosrand in Nier-
sen. Pier gaf ons enkele boeken mee van Jac.P. Thijsse, één van zijn meest bewonderde schrijvers over 
de natuur. Op verzoek van de redactie had hij een artikel aan hem gewijd. U vindt het hieronder. 
 De volgende dag zou Pier in het ziekenhuis worden opgenomen om een operatie te ondergaan. 
Zijn overlijden, enige dagen na de ingreep, heeft ons diep geschokt.  
 Pier is tweeëntachtig jaar geworden. 

 Zijn grote kennis van de natuur, zijn belezenheid, zijn betrokkenheid bij het wel en wee van onze 
KNNV-afdeling waren van grote waarde voor ons.  
Enkele jaren was Pier een actief en kritisch lid van de redactie van Natuurklanken. Toen hij deze taak aan 
jongere mensen moest overdragen, ontving de redactie daarna nog geregeld waarnemingen en artikeltjes 
van zijn hand en hij bleef de Knipselpagina verzorgen. 
 Een trouw en gewaardeerd lid, maar vooral een beminnelijk mens is van ons heengegaan. 
  Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in de komende tijd.  

Els Koopmans-Grommé.  
------ 

Honderd jaar 

 Het is vijftig jaar geleden dat Thijsse stierf, maar het is dit jaar juist honderd jaar geleden dat zijn 
baanbrekende arbeid als schrijver begon en dáár wil ik het hier over hebben. 
Wil je zijn mérites recht doen, dan moet je vooral ook zijn vroeger werk beschouwen en dan moet je 
bovendien bedenken dat dat vroegere werk van Thijsse zodanig is verstrengeld met dat van E. Heimans, 
dat het moeilijk is Thijsse’s werk als het ware los te wikkelen en afzonderlijk te beschouwen. Het is die 
onbegrijpelijk vruchtbare samenwerking geweest, die in 1895 resulteerde in de verschijning van het eer-
ste van die zes prachtige boekjes van Heimans en Thijsse, die voor de oudere, vooroorlogse generaties 
van natuurliefhebbers een begrip zijn geworden. “Langs dijken en wegen” heette dat eerste boekje; bij de 
vele latere drukken werd die naam vervangen door “Van vlinders, bloemen en vogels”.  
Het was daarin dat ik als jongen voor het eerst las van een vlinder Atalanta en ik weet hoe opgetogen ik 
was toen ik daarna voor het eerst er een in werkelijkheid zag. 

De volgende deeltjes verschenen na 1895 bijna jaar op jaar. Het 
zijn: “Door het rietland”, “In sloot en plas”, “Hei en dennen”, 
“In de duinen” en “In het bos”. De illustraties waren in hoofd-
zaak van de schrijvers zelf, van wie elk een helft van de tekst 
schreef. Na de oorlog zijn ze bij Ploegsma (Amsterdam) heruit-
gegeven met gedeeltelijk nieuwe illustraties (1948-’55) en zo 
heb ik ze nu in de kast staan - nog altijd een bezit dat ik niet 
graag zou willen missen. 
 Inmiddels was in 1906 het eerste nummer van “De Le-
vende Natuur” verschenen. De ondertiteling van de fraai inge-
bonden eerste jaargang luidde: “Tijdschrift voor natuursport”. 
Bij de derde jaargang werd het echter “Tijdschrift voor natuur-
liefhebbers”. 
De inhoud was steeds overwegend educatief in de beste zin van 
dat woord: werd nòch gewild populair nòch quasi professio-
neel. 
Men zou kunnen denken dat  “De levende Natuur” volgend jaar 
honderd jaar bestaat, maar dat is niet zo. Behalve dat het tijd-

schrift gedurende enige tijd niet is verschenen, is het huidige “De levende Natuur” in wezen een ander 

 



tijdschrift. De inhoud is duidelijk professioneel bedoeld en in hoofdzaak beperkt tot de terreinen van geo-
ecologie en natuurbeheer en -ontwikkeling. 
 Het jaar 1899 bracht wat voor de kennis van de Nederlandse plantenwereld. Onder natuurlief-
hebbers en op scholen baanbrekend geweest is: de “Flora van Heimans en Thijsse”. De naam van Heinsi-
us werd met de 2e druk aan de flora verbonden. Het was de eerste geïllustreerde flora van Nederland, 
want de Schoolflora van Heukels (1e druk in 1883) was dat toen nog niet. In het voorbericht bij deze 2e 
druk schrijven de auteurs dat “het boek werd geboren toen er nog geen geïllustreerd determineerboek 
voor de Nederlandse flora bestond”. Verder: dat hier voor het eerst “bij het determineren van de biolo-
gische bijzonderheden en van de habitus door bladstand wordt uitgegaan”....., “zodat voor een groot aan-
tal planten de naam te vinden is zonder dat de voor beginners zo moeilijke systematische kenmerken te 
hulp worden geroepen”. 
De geschiedenis heeft bewezen dat Heimans en Thijsse met hun moedige onderneming gelijk hebben 
gehad. 
 Het stemt tot voldoening dat van deze flora thans een geheel herziene en uitgebreide 23e druk 
verschenen is, bewerkt door Dr. J. Mennema. Het is alleen jammer dat deze “Flora van Heimans, Heinsi-
us en Thijsse” nu  f  79,85  moet kosten. 
 Twee jaar later, in 1901, het jaar waarin onze vereniging werd opgericht (toen nog N.N.V. gehe-
ten;  het “Koninklijke” werd vijftig jaar later toegevoegd) verscheen hun onvolprezen “Wandelboekje”, 
dat, zo bescheiden zijn naam is, een schat van informatie bevat voor de serieuze natuurliefhebber. Ook 
voor mij is het de gids geweest aan de hand waarvan ik in de levende natuur ben binnengeleid, vooral 
ook door die ingenieuze mini-flora die in 
het boekje was opgenomen. Een bladzij 
daarvan is hiernaast gereproduceerd; de 
nummers verwijzen naar de alfabetische 
lijst van plantennamen, alwaar dan ver-
wezen wordt naar de desbetreffende 
bladzij van het systematische deel (de 
signatuur van de plaatjes spreekt voor 
zichzelf). 
Het boekje bevatte een overzicht van het 
natuurleven in elke maand, nader inge-
deeld naar de diverse landschapstypen 
en systematisch overzicht van de belang-
rijkste plantenfamilies. 
 Wat de vogels betreft zat Thijsse 
ook niet stil: in 1903 verscheen zijn 
“Het Vogeljaar”, een groot geïllustreerd 
werk met een systematische beschrijving 
van zo goed als de hele Nederlandse 
vogelwereld. Van dit boek verscheen 
zelfs tijdens de oorlog in 1942 nog een 
5e druk, met veel foto’s. 
 De jaren 1905 en 1906 hebben 
Thijsse meer in de publiciteit gebracht 
dan tot dan toe het geval was. In 1905 is 
het door zijn vasthoudendheid geweest 
dat het Naarderneer, dat bestemd was als 
vuilnisstortplaats voor Amsterdam, op 
het nippertje voor dit lot gespaard ge-
bleven is. Het volgende jaar kwam de 
bekroning van het werk door de oprich-
ting van de “Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten”, die eigenaar werd 
van het Naardermeer en waarvan Thijsse 
ja-renlang secretaris was.  

 
 



Zelf heb ik in de dertiger jaren (ik ben van 1934 af lid geweest) Thijsse nog meegemaakt tijdens jaarver-
gaderingen in Krasnapolsky, waar hij als algemeen secretaris van de vereniging op zijn eigen onnavolg-
bare wijze zijn jaarverslag uitbracht, af en toe zichzelf onderbrekend met een typische Thijssiaanse op-
merking of tussenvoeging. 
 Datzelfde jaar - 1906 - zag ook iets heel anders: de verschijning van het eerste van de lange reeks 
door Thijsse geschreven Verkade-albums, “Lente”, in de jaren 1907-1909 gevolgd door “Zomer”, 
“Herfst” en “Winter”. Daarna kwamen al in 1910 “Blonde duinen” (ik herinner me dat ik juist van dit 
album bijzonder genoten heb) en vervolgens die hele rij, die eindigde in 1938 met “Onze grote rivieren”.  
Een in 1938 al gereed liggend manuscript “Vogelzang” werd in 1965 door Verkade nog uitgegeven ter 
gelegenheid van Thijsse’s honderdste geboortedag. 
 Maar ik ben nòg niet klaar met Thijsse: In 1909 publiceerde hij zijn meesterlijke “Omgang met 
planten”, een groot boek, ditmaal verlucht met vijftig foto’s (van R. Tepe). 
En dan komt in 1912 zijn “Vogelboekje”, de eerste Nederlandse veldgids voor vogels. Jammer genoeg 
met slechts hier en daar een enkele zwart-wit afbeelding. Daar hebben wij, aankomende vogelaars, het 
jarenlang mee moeten doen (mijn 3e druk is van 1929) - afgezien van zijn grote “Het Vogeljaar”. 
 Een aardige bijzonderheid van het Vogelboekje was dat het, behalve de wetenschappelijke na-
men, de Franse, Duitse en Engelse namen en ook diverse volksnamen vermeldde. Op dat punt kunnen 
onze schitterende moderne vogelgidsen niet tegen Thijsse op. 

Pier Groen. 
 
 



 In mijn herinnering zijn de zomerdagen voor de oorlog altijd zonnig. Tenminste bij ons in Tuin-
dorp Watergraafsmeer, beter bekend in de volksmond als Betondorp. De heggen waren groen, de bijen 
zoemden, de straten stoofden die speciale warmte af die je dat gelukzalige gevoel gaven, dat alles goed 
was en het leven heerlijk en vol verrassingen. 
 Op zo’n dag kreeg ik geld om naar de boekenbeurs van de middelbare school te gaan, die ik in 
september zou gaan bezoeken. De boeken, die ik daar op de kop tikte heb ik nog steeds. Nieuwe Duitse 
Spraakkunst van Brouwer en Ras. IJsseling en Scheygrond Hoofdzaken der Biologie, deel III Gewervelde 
Dieren en een boek afwijkend van vorm, zes centimeter dik en 14 centimeter hoog en 18 centimeter 
breed. Dit boek was gekaft in groen gemarmerd papier. Het was dit wonderlijke kaftpapier, dat mij er toe 
deed besluiten juist dat exemplaar te kopen. Wolken en gras! De inhoud sloot hier volkomen bij aan. 
Bloemen en planten en bomen! De hele weg naar huis, bijna een uur lopen, liep ik in dit wonderbaarlijke 
boek te kijken. Het was gedrukt door W. Versluys N.V. 1939 Amsterdam Batavia. De auteurs waren 
Dr.J. Heimans en Dr. Jac.P. Thijsse en het was de 11e druk. Het papier was heel dun, maar voelde sterk 
aan, een beetje glad en tekeningen en tekst waren ondanks de kleine letters duidelijk te zien. 
Thuisgekomen was ik verder voor de wereld verloren dit boek, deze flora fascineerde me. Eerst vond ik 
een lijst met tekens en afkortingen, daarna kwam een wegwijzer te lezen voor het gebruik. Toen moesten 
we eten, bovendien drong het tot me door dat je voor zo’n geweldig boek beslist een plant nodig had. 
Helaas woonden we op een bovenhuis en om een plant te bemachtigen zou er na het eten een excursie 
ondernomen moeten worden. 
Tijdens het eten informeerde mijn vader of ik wat op de kop had getikt op de boekenbeurs en glimmend 
vertelde ik over dit bijzondere boek. Een flora! Na het eten ga ik naar de wildernis om een plant te zoe-
ken. Het moet  een hele plant zijn met wortel en al. Niet uit het plantsoen, zei mijn vader streng. Hij her-
innerde zich een bal die over het hekje van het Onderlangs vloog en een bekeuring van een dienstkloppe-
rige agent. 
 Na het eten kreeg ik een broertje mee op de speurtocht naar de plant. Bofte ik geweldig, toen we 
onder de poort door liepen van de Brinkstraat naar de 
Veeteeltstraat was er juist iemand aan het onkruid wie-
den en trok een grote plant met prachtige blauwe bloe-
men uit de grond. Mag ik die plant? Voor mijn flora! 
Tenminste als ie weggegooid wordt en ja hoor daar liep 
ik gelukzalig met een plant in mijn ene hand en een 
broertje aan de andere terug naar huis. 
 De plant en de flora werden op een grote krant 
op tafel gelegd. Mijn vader leende mij zijn loepje en de 
pret kon beginnen. 
 Eerste lijst. Helaas mijn plant was geen boom of 
heester anders mocht ik meteen naar blz. 77. Dus 1b.  
Wat ik allengs uitvond was dat het aardige van dit boek 
het feit was dat je mocht twijfelen. Twijfelt ge stond er 
dan. Later bleek alles dan toch vanzelf goed te komen. Ik 
ontdekte Bleke woekerplanten, Viltplanten, Stekelplan-

 



De bladeren van mijn plant voelden heel ruw aan, ze waren vrij stevig. Wel een sapplant, geen sap-
plant.... Tenslotte koos ik voor Stekelplanten. Er was immers die heerlijke zekerheid... twijfelt ge????? 
Dit was geweldig meteen naar bladzijde 67! Net ganzenborden vond ik. (en dat vind ik nog!) 
Omdat mijn plant gewone, platte bladeren had werd ik beloond, ik mocht naar 3. Van 3 naar 4 en hier 
hoefde ik niet langer te dubben 4a loste al mijn twijfels op. Van 4a naar 5. De beloning was in een woord 
fantastisch. Meteen naar bladzijde 819. 
Eerst keek ik eens naar alle plaatjes. Er waren bekende planten bij. Het Vergeetmenietje en de Smeer-
wortel. Dan kwam de Tabel der Geslachten. Dat woord geslachten was meer iets uit de geschiedenisles. 
Het bleek dus ook op planten te kunnen slaan. 
Gelukkig mocht ik meteen naar nummer 8. Met de loep moest ik zien uit te vinden of de meeldraden uit 
de bloemkroon staken. Het was de eerste keer, dat ik helmknoppen bekeek met een loep. Er  ging een 
nieuwe wereld voor me open. Zo moet Thijsse zich ook vaak gevoeld hebben. Dat altijd weer ontdekken 
van de wonderbaarlijke schoonheid van het kleine! 
De meeldraden staken eruit, maar toen liep ik vast. Twee- of meerzijdig symmetrisch? 
Gelukkig was er toen hulp en was het resultaat een gedetermineerde plant. De plant ging in een  vaas en 
ik schreef een keurig kaartje om er aan te hangen 

 
Voor ik naar bed ging vertelde mijn vader over Jac.P. Thijsse en kwam het Verkade Album, DE BONTE 
WEI uit 1911 op tafel waarin Thijsse heel bescheiden zegt: “Tegenwoordig ken ik wel de namen van de 
meeste planten en dieren, die je in ons land zoo gewoon zonder microscoop te zien kunt krijgen, maar ‘t 
lijkt wel of ik er lang zooveel niet van zie, als in de dagen, voor dat ik naar school ging.” 
 Dat is iets, dat wij net Als Thijsse nog steeds zeggen. 

Inecka Stuve. 
 

 

  Familie der Ruwbladigen. 
  Geslacht: Bernagie (Borago) 
  Soort: Bernagie (B.officinalis 
L.) 



 Natuurochtend 
op woensdag 25 april 1995 

 Na enkele warme dagen waren de bomen ineens groen. Zelfs de beuken liepen uit en de perebo-
men op de boerenerven waren op hun mooist. Een heel geschikte dag om uit te gaan, langs het Kanaal en 
de Wetering achter Heerde. 
 We hadden alle gelegenheid om vogelgeluiden te leren herkennen, naar planten en insekten te 
kijken en iets te leren over het verleden dat ons landschap heeft gevormd. Vooral hadden wij tijd om 
even “stil te staan” zoals de Engelse dichter W.H. Davies schreef: 
     “What is this life if, full of care 
     “We have no time to stand and stare.” 
 Wij hadden tijd om naar het verschil te kijken tussen Hondsdraf en Paarse dovenetel en dat tussen 
Kleine veldkers en Zandraket. De ijle Zandraket geniet belangstelling voor onderzoek naar erfelijkheid 
bij planten, omdat hij zichzelf bestuift, een gering aantal chromosomen, en een korte levensduur heeft.  
Dit maakt de plant aantrekkelijk voor bestudering. Na bestraling of 
gebruik van chemicaliën levert hij snel resultaat, bij onderzoek op zijn 
erfelijke eigenschappen, zoals te lezen is in de Ecologische Flora. 
 Wij hadden tijd om de Zwarte vliegen of  Rouwvliegen te zien, 
die met merkwaardig hangende poten vlogen. De Latijnse naam bleek 
Bibio Marci  te zijn, omdat de vlieg vaak verschijnt rond de naamdag 
van Sint Marcus: 25 april. Onze excursie was 26 april. 
 Wij hadden ook tijd om te bekijken hoe drie hazen met elkaar 
omgingen. 
   Vanaf  “De Keet” gingen we, een groep van acht onder leiding 
van Els en Dik Koopmans, naar een oude watermolen aan de Horst-
hoekerbeek tussen de Badweg en de A50.  
Sinds de Middeleeuwen is de Oost-Veluwe bekend om zijn beken, 
zowel als bron van energie alsook voor de kwaliteit van het water. 
Heel vroeg al waren er bedrijven waar papier gemaakt werd, met lom-
pen als grondstof. De Berghuizer papierfabriek in Wapenveld is geba-
seerd op een eeuwenoude traditie. Tot in de negentiende eeuw waren 
er zes molens in Heerde en vier in Markluiden en Horsthoek aan het 
werk. Die produceerden papier niet alleen voor de Zwolse Courant, 
maar ook voor de Nieuwe Rotterdamse Courant. In de tweede helft 
van de vorige eeuw werd papiermaken op deze wijze niet meer lonend 
en veel bedrijven veranderden in wasserijen.  
Zo ging het ook met de familie Rakhorst: die gebruikt de oude schuren 
en de zolder, waar vroeger papier droogde, nu voor de was.  
De gebouwen rond de molen zijn niet zo oud. Ze dateren van rond 1928. Maar nog te zien is hoe de beek 
hoog opgeleid was naar de wijerd, om genoeg kracht te leveren voor de molen.  
 In de beek onder de molen groeit Wilde aalbes en Dubbelloof, een varen met twee soorten bla-
deren: een rozet van onvruchtbare bladeren en enige sporendragende bladeren in het midden. 
 We gingen verder naar het riviertje de Grift, in de buurt van de Clementbrug (Olstbrug). 
Vroeger zorgde de papierindustrie voor werkgelegenheid maar ook voor vervuiling. Dik Koopmans ver-
telde dat - voor heel Nederland - de Grift in de jaren zestig op de derde plaats stond op de lijst van ver-
vuilde rivieren. Dit werd deels veroorzaakt door de toenmalige papierfabriek in Vaasen en ook doordat er 
geen rioolzuivering bestond.  
Intussen is er veel verbeterd. De oevers zijn met bomen beplant om de plantengroei in het water te ver-
minderen. De waterkwaliteit is zo verbeterd dat IJsvogels er vaste bewoners zijn geworden en in de afge-
lopen winter is er zelfs verschillende keren een Waterspreeuw gezien. Het dichtstbijzijnde broedgebied 
van de Waterspreeuw is de rivier de Ourthe in België. 
De aanwezigheid van de Weidebeekjuffer, een niet zo algemene libellesoort, is ook een teken van de 
verbeterde waterkwaliteit. Deze juffer vliegt vanaf juni, meestal op de open plekken bij de bruggen. 
 Tijd hadden we ook om naar de gewone vogels van tuin en bos te luisteren: de Winterkoning en 
de vink, de Merel en de lijster,  de Roeken en de Kauwen. Verder waren er de terugkerende zomervogels: 

 



Tjiftjaf en Fitis, Zwartkop en Tuinfluiter, en de voorbode van de lente: de Koekoek. Ook de duiven 
kwamen aan de orde: de gewone Houtduif, de Turkse tortel en de (nu veel minder algemene) Zomer- of 
Hollandse tortel. In de verte hoorden we de weidevogels, Scholekster, Wulp, Grutto en Kievit.  
 Terwijl we de prachtige kleuren van een Mandarijneend bewonderden ging ineens een kleine 
stuw van de Wetering open. Het niveau van het water wordt vaak door tijdklokken gereguleerd. Als dat 
niet gebeurt komen weilanden al gauw onder water te staan, zoals de boeren in dit gebied vijftig jaar 
geleden, aan het einde van de oorlog, ervoeren. Toen moesten ze van de Assendorperweg met een boot 
naar Heerde. 
 Bij de Postbrug in Heerde was er eerst twijfel of de vogel die we gezien hadden een Witgatje of 
een Oeverloper was. De witte streep op de vleugel maakte duidelijk dat het geen Witgatje was. 
Els hoorde hier ook de eerste Braamsluiper. 
 Op weg naar huis gingen wij in het bos weer langs de Grift, in de buurt van het mooi gerestau-
reerde landhuis de Bonenburg. In de Middeleeuwen liep hier een hessenweg langs. De Bonenburg was 
toen in handen van de geestelijkheid en er waren cellen in te vinden, waarin mogelijk rondreizende mon-
niken (en/of andere doortrekkers) onderdak konden vinden. 
 Het Apeldoorns Kanaal is pas in het begin van de negentiende eeuw gegraven. Hier hoorden we 
het luide “fluiten” van de Boomklever. 
 De mooiste plekken liggen niet altijd ver van huis. Het gebied van Apeldoorns kanaal, Grift en 
Wetering achter Heerde is gevarieerd, met zijn bosjes, boomgaarden, water, open weiland en bos en er is 
ook een fietspad. 

De moeite waard om er op uit te gaan! 
Hilary Jellema. 
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HONDERD JAAR 
 

 Het is vijftig jaar geleden dat Thijsse stierf, maar het is dit jaar juist honderd jaar geleden dat zijn 
baanbrekende arbeid als schrijver begon en dáár wil ik het hier over hebben. 
Wil je zijn mérites recht doen, dan moet je vooral ook zijn vroeger werk beschouwen en dan moet je  
bovendien bedenken dat dat vroegere werk van Thijsse zodanig is verstrengeld met dat van E. Heimans, 
dat het moeilijk is Thijsse’s werk als het ware los te wikkelen en afzonderlijk te beschouwen. Het is die 
onbegrijpelijk vruchtbare samenwerking geweest, die in 1895 resulteerde in de verschijning van het eer-
ste van die zes prachtige boekjes van Heimans en Thijsse, die voor de oudere, vooroorlogse generaties 
van natuurliefhebbers een begrip zijn geworden. “Langs dijken en wegen” heette dat eerste boekje; bij de 
vele latere drukken werd die naam vervangen door “Van vlinders, bloemen en vogels”.  
Het was daarin dat ik als jongen voor het eerst las van een vlinder Atalanta en ik weet hoe opgetogen ik 
was toen ik daarna voor het eerst er een in werkelijkheid zag. 
 
De volgende deeltjes verschenen na 1895 bijna jaar op jaar. Het zijn: “Door het rietland”, “In sloot en 
plas”, “Hei en dennen”, “In de duinen” en “In het bos”. De illustraties waren in hoofdzaak van de schrij-
vers zelf, van wie elk een helft van de tekst schreef. Na de oorlog zijn ze bij Ploegsma (Amsterdam) her-
uitgegeven met gedeeltelijk nieuwe illustraties (1948-’55) en zo heb ik ze nu in de kast staan - nog altijd 
een bezit dat ik niet graag zou willen missen. 
 Inmiddels was in 1906 het eerste nummer van “De Levende Natuur” verschenen. De ondertite-
ling van de fraai ingebonden eerste jaargang luidde: “Tijdschrift voor natuursport”. Bij de derde jaargang 
werd het echter “Tijdschrift voor natuurliefhebbers”. 
De inhoud was steeds overwegend educatief in de beste zin van dat woord: werd nòch gewild populair 
nòch quasi professioneel. 
 Men zou kunnen denken dat “De levende Natuur” volgend jaar honderd jaar bestaat, maar dat is 
niet zo. Behalve dat het tijdschrift gedurende enige tijd niet is verschenen is het huidige “De levende 
Natuur” in wezen een ander tijdschrift. De inhoud is duidelijk professioneel bedoeld en in hoofdzaak 
beperkt tot de terreinen van geo-ecologie en natuurbeheer en -ontwikkeling. 
 Het jaar 1899 bracht wat voor de kennis van de Nederlandse plantenwereld. Onder natuurlief-
hebbers en op scholen baanbrekend geweest is: de “Flora van Heimans en Thijsse”. De naam van Heinsi-
us werd met de 2e druk aan de flora verbonden. Het was de eerste geïllustreerde flora van Nederland, 
want de Schoolflora van Heukels (1e druk in 1883) was dat toen nog niet. In het voorbericht bij deze 2e 
druk schrijven de auteurs dat “het boek werd geboren toen er nog geen geïllustreerd determineerboek 
voor de Nederlandse flora bestond”. Verder: dat hier voor het eerst “bij het determineren van de biolo-
gische bijzonderheden en van de habitus door bladstand wordt uitgegaan”....., “zodat voor een groot aan-
tal planten de naam te vinden is zonder dat de voor beginners zo moeilijke systematische kenmerken te 
hulp worden geroepen”. 
De geschiedenis heeft bewezen dat Heimans en Thijsse met hun moedige onderneming gelijk hebben 
gehad. 
 Het stemt tot voldoening dat van deze flora thans een geheel herziene en uitgebreide 23e druk 
verschenen is, bewerkt door Dr. J. Mennema. Het is alleen jammer dat deze “Flora van Heimans, Heinsi-
us en Thijsse” nu  f  79,85  moet kosten. 
 Twee jaar later, in 1901, het jaar waarin onze vereniging werd opgericht (toen nog N.N.V. gehe-
ten;  het “Koninklijke” werd vijftig jaar later toegevoegd) verscheen hun onvolprezen “Wandelboekje”, 
dat, zo bescheiden zijn naam is, een schat van informatie bevat voor de serieuze natuurliefhebber. Ook 
voor mij is het de gids geweest aan de hand waarvan ik in de levende natuur ben binnengeleid, vooral 
ook door die ingenieuze mini-flora die in het boekje was opgenomen. Een bladzij daarvan is hiernaast 
gereproduceerd; de nummers verwijzen naar de alfabetische lijst van plantennamen, alwaar dan verwezen 
wordt naar de desbetreffende bladzij van het systematische deel (de signatuur van de plaatjes spreekt 
voor zichzelf). 
 
 



Het boekje bevatte een overzicht van 
het natuurleven in elke maand, nader 
ingedeeld naar de diverse landschaps-
typen en systematisch overzicht van de 
belangrijkste plantenfamilies. 
 Wat de vogels betreft zat 
Thijsse ook niet stil: in 1903 verscheen 
zijn “Het Vogeljaar”, een groot geïllu-
streerd werk met een systematische 
beschrijving van zo goed als de hele 
Nederlandse vogelwereld. Van dit boek 
verscheen zelfs tijdens de oorlog in 
1942 nog een 5e druk, met veel foto’s. 
 De jaren 1905 en 1906 hebben 
Thijsse meer in de publiciteit gebracht 
dan tot dan toe het geval was. In 1905 
is het door zijn vasthoudendheid ge-
weest dat het Naarderneer, dat bestemd 
was als vuilnisstortplaats voor Amster-
dam, op het nippertje voor dit lot gesp-
aard gebleven is. Het volgende jaar 
kwam de bekroning van het werk door 
de oprichting van de “Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten”, die 
eigenaar werd van het Naardermeer en 
waarvan Thijsse jarenlang secretaris 
was. Zelf heb ik in de dertiger jaren (ik 
ben van 1934 af lid geweest) Thijsse 
nog meegemaakt tijdens jaarvergade-
ringen in Krasnapolsky, waar hij als 
algemeen secretaris van de vereniging 
op zijn eigen onnavolgbare wijze zijn 
jaarverslag uitbracht, af en toe zichzelf 
onderbrekend met een typische Thijssi-
aanse opmerking of tussenvoeging. 
 Datzelfde jaar - 1906 - zag ook 

iets heel anders: de verschijning van het eerste van de lange reeks door Thijsse geschreven Verkade-
albums, “Lente”, in de jaren 1907-1909 gevolgd door “Zomer”, “Herfst” en “Winter”. Daarna kwamen al 
in 1910 “Blonde duinen” (ik herinner me dat ik juist van dit album bijzonder genoten heb) en vervolgens 
die hele rij, die eindigde in 1938 met “Onze grote rivieren”.  
Een in 1938 al gereed liggend manuscript “Vogelzang” werd in 1965 door Verkade nog uitgegeven ter 
gelegenheid van Thijsse’s honderdste geboortedag. 
 Maar ik ben nòg niet klaar met Thijsse: In 1909 publiceerde hij zijn meesterlijke “Omgang met 
planten”, een groot boek, ditmaal verlucht met vijftig foto’s (van R. Tepe). 
En dan komt in 1912 zijn “Vogelboekje”, de eerste Nederlandse veldgids voor vogels. Jammer genoeg 
met slechts hier en daar een enkele zwart-wit afbeelding. Daar hebben wij, aankomende vogelaars, het 
jarenlang mee moeten doen (mijn 3e druk is van 1929) - afgezien van zijn grote “Het Vogeljaar”. 
 Een aardige bijzonderheid van het Vogelboekje was dat het, behalve de wetenschappelijke na-
men, de Franse, Duitse en Engelse namen en ook diverse volksnamen vermeldde. Op dat punt kunnen 
onze schitterende moderne vogelgidsen niet tegen Thijsse op. 

Pier Groen. 

 
 



Egbert de Boer 
 
Stachys arvensis  Stachys palustris  Stachys sylvatica 
Akkerandoorn  Moerasandoorn  Bosandoorn     Chuchubi  Mimus 
gilvus 
 
 
Hooibeestje  Vuurvlindertje  Oranje spanner  Groentje 
 
Heideblauwtje Gentiaanblauwtje Zuringspanner  Heivlinder 
 
Gammauiltje  Zandraket  Herderstasje   Kamperfoelie- 
          bloesemmot 
 
- Ik hoop op een zonnige zomer! 
- Als hij maar niet ozonnig is.... 
 
Beekprik  Kokerjuffer(s) 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 

Er staat voor de komende tijd weer een flink aantal excursies op stapel naar locaties die moeilijk 
anders dan per auto te bereiken zijn. Wij vragen U eraan  mee te werken voor die situaties waarbij 
snelverkeer onvermijdelijk is, het aantal auto’s zoveel mogelijk te beperken en aan carpoolen te 
doen. 

 
Met ingang van 9 april 1995 heeft het Recreatieschap in samenwerking met de KNNV een bewegwij-
zerde publiekswandeling, uitgezet in het Kievitsveld, dit in het kader van het Europees Natuurbe-
schermingsjaar. Zes maal zal er elke tweede zondag van de maand gewandeld worden en iedereen die 
zin heeft om mee te doen is van harte welkom. Gegevens over aanvangstijden en verzamelplaatsen 
zullen door het recreatieschap worden bekend gemaakt via de dagbladen. Ook bij de VVV-kantoren 
zullen brochures over de route “op papier”verkrijgbaar zijn. 

De eerste drie wandelingen (april/mei/juni) staan onder leiding van de KNNV.  
De IVN verzorgt  de wandelingen van augustus/september/oktober. 

 
zaterdag THEMADAG GEWEST IJSSELSTREEK. 
10 juni Het onderwerp zal zijn “HOMMELS EN  HET HOMMELPROJECT VAN DE KNNV. 
 Programma: 
 09.30 uur Ontvangst met koffie in de Tuinbouwschool Frederiksoord, Majoor 
    Van Swietenlaan 15. 
 10.00 uur Opening door de gewestelijk voorzitter. 
 10.10 uur Inleiding door Manja Kwak over “Het Hommelleven” met zijn tal- 
   rijke bijzonderheden. Met name wordt aandacht besteed aan de wijze 
   waarop iedereen aan een hommelonderzoek kan meewerken. 
 11.25 uur Irene Tieleman vertelt over de organisatie van het hommelproject van  
   de KNNV en de voorlopige resultaten in 1994/95. 
 12.00 uur Lunchpauze. Soep en koffie tegen bescheiden vergoeding verkrijgbaar. 
 13.15 uur Onderzoek naar bloembezoekende hommels in de tuinen van de tuin- 
   bouwschool. Aan de hand van te maken aantekeningen wordt na afloop  
   het onderzoek besproken. 
 15.30 uur Sluiting. 
 In verband met de beperkte plaatsruimte is opgave bij de afdelingssecretaris noodzake-
lijk.  Wilt U deze dag bijwonen, dan dient dit  uiterlijk zaterdag 3 juni 
    opgegeven te zijn aan Ton Bode: tel. 05210 - 12074. 
 Het verzamelpunt voor vertrek in Epe is Parkeerplaats Albert Heyn. 
      Tijd  08.00 uur. 
 
zaterdag In het vorige nummer van Natuurklanken stond op deze plaats te lezen dat U een bezoek  
10 juni zou kunnen brengen aan de Florissante Tuin van de Heer H. Beuving in Dalfsen. Wij 
heb- ben in die aankondiging geprobeerd U een indruk te geven van een zonder twijfel zeer 
bij- zondere mens en van wat wij van hem hadden kunnen leren. Zijn benadering, zijn filoso-
 fie ten aanzien van  flora en fauna, en niet minder de prachtige manier waarop hij 
het alle- maal wist te verwoorden, het had van dit bezoek een belevenis kunnen maken.  
 Toen we hoorden dat de Heer Beuving in april jl. overleden is, hebben we dit - ofschoon 
 slechts enkelen van onze groep hem persoonlijk gekend hebben - als een wezenlijke 
schok  ervaren. Dit is dan ook de reden waarom we iets dieper wilden ingaan op de oorzaak van 
 deze afgelasting   



 
 
zondag SEIZOEN-EXCURSIE WISSELSE VEEN. 
2 juli De derde wandeling in successie over dit gebied. 
 Waarschijnlijk zal deze excursie geleid worden door Marianne Faber. Zij denkt ditmaal 
een  flinke wandeling door het omringende bosgebied te maken.  
   Verzamelen parkeerplaats Berghoeve, Veenweg Epe 
   Tijd  09.00 - ± 12.00 uur. 
  
zaterdag OCHTEND-EXCURSIE NAAR HET LEUSVELD IN HAL (Zuid-west van Voorst) 
8 juli Dit landgoed is sinds 1970 in het bezit van de Vereniging Natuurmonumenten. 
 Er staat een landhuis op uit het eind van de vorige eeuw , maar het echt bijzondere van  
 dit terrein is dat het zowel prachtig oud loofhout bevat als boomsingels, houtwallen en 
 moerassige plekken. Het gebied is ook rijk aan zangvogels en vlinders, waarbij we in 
  het bijzonder de Kleine ijsvogelvlinder willen vermelden. Ook insektenmensen ko-
men   er dus volop aan hun trekken.  
 De Heer Jan Dolman, die naast het Leusveld woont en het terrein door en door kent, zal 
 onze gids zijn. Hij verwacht ons om 09.30 uur, dus we moeten wel op tijd vertrekken. 
   Graag vóóropgave bij  Marianne Faber, tel. 05780 - 27167 
       liefst tussen 18.00 - 19.00 uur. 
  Verzamelen in Epe Parkeerplaats bij Albert Heyn  om 08.30 uur.   
  Verzamelen Vaassen Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat om 08.45 uur. 

zaterdag LAATSTE SEIZOENWANDELING WISSELSE VEEN. 
2 sept. Voor deze excursie ligt nog niet vast wie de leiding zal nemen, maar wij maken dat 
  tijdig bekend. 

donderdag SPANNENDE AVOND-EXCURSIE. 
14 sept. Om het nieuwe seizoen te openen hebben we een avondwandeling in gedachten,  in een 
van  onze rijke bos/heidegebieden, waar ook in de duisternis van alles te beleven valt. We 
den- ken aan de hertenbronst het beluisteren van nachtvogels en het opvangen van de signalen 
 die vleermuizen uitzenden en die met behulp van een batdetector  goed te horen zijn. Een 
 heel bijzondere ervaring. 
 Over de locatie moeten we ons nog beraden, maar we verzamelen: 
  In Epe   Parkeerplaats Albert Heyn    om 17.15 uur. 
  In Vaassen  Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat om 17.30 uur.   

donderdag WAT DOEN DE WERKGROEPEN? 
28 sept. Op deze avond maken de werkgroepen duidelijk waar ze mee bezig zijn, maar ook indivi-
 duele leden kunnen dat doen. Dit kan door te vertellen over bevindingen, door het laten 
zien  van vondsten of verzamelingen, via foto’s of dia’s met een bijbehorend verhaal, kortom: 
 probeert U zelf te beoordelen wat voor anderen interessant is. 
 Neemt U wel tevoren contact op met Lous Heine (tel. 05788-76628). Dit is mogelijk 
 tot uiterlijk  21 SEPTEMBER en als het kan eerder, want er valt natuurlijk een 
hele- boel te regelen om alles op zijn best te laten uitkomen. 
   Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe.  
   Tijd   20.00 uur. 

zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE  N.O. POLDER  o.l.v. Piet Bremer. 
30 sept. Deze excursie concentreert zich op het Voorsterbos, dat gelegen is in het zuid-oosten van
 de polder. Het bos is aangeplant (gezaaid) op een keileem- en zandbodem, een grondsoort 
 die voor de landbouw minder geschikt is. Er zijn (zeer) zeldzame varens en mossen te 
vin- den en ook voor paddestoelen is het een belangrijk gebied gebleken. 
 Niemand kan er beter over vertellen dan Piet Bremer, die ons naar de mooiste plekjes in 
dit  gebied zal leiden, gedurende een wandeling van ongeveer drie uur. 
   Verzamelen  VVV-kantoor, Pastoor Somstraat in Epe, 
   Tijd  08.30uur.  



 Vooropgave bij  Marianne Faber, tel. 05780 - 27167, liefst tussen 18.00 - 19.00 uur 
    en uiterlijk op 23 september. 
 Ook bij deze gelegenheid streven we naar zoveel mogelijk gecombineerd vervoer. 

donderdag DIA-AVOND GEOLOGIE, met de Heer H.W. Oosterink. 
12 oktober Vooruitlopend op de “Herfst-tweedaagse” waar in de Stuurpraat over geschreven is,  zal 
de  Heer Oosterink ons vanavond laten horen en zien wat er op het gebied van de geologie te 
 beleven valt tijdens “Wandelingen door het Winterswijkse gebied”. 
 Behalve dia’s heeft hij ook nog ander interessant materiaal bij zich. 
   Plaats Huiskamer Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd  20.00 uur. 

donderdag BERT KOSTER VERTELT........... 
9 nov. U hebt in de vorige Natuurklanken kunnen lezen over de reis die de familie Koster heeft 
 gemaakt naar  
 ZUID AFRIKA. 
  Een vervolg op dat verslag treft U elders in dit blad aan. Bert zal er ons vanavond nog 
veel  meer over vertellen en we krijgen er nu ook beelden van te zien, via de dia’s die hij tij-
dens  deze vakantie maakte. 
 Dan moet U even omschakelen, want de reis gaat verder, door....... 
 CANADA. 
 Dit land is het Koster-reisdoel voor deze zomer. Het zal heel bijzondere worden: twee zó 
 contrasterende delen van de wereld “in één adem”! 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning. 
   Tijd  20.00 uur. 

donderdag DIA-LEZING: ROOFINSEKTEN EN SPINNEN, door de Heer F.J. Oppenoorth. 
11 nov. De Heer Oppenoorth is geen onbekende voor ons: hij heeft een poos geleden een insek-
ten- 
 excursie in het Kievitsveld voor ons verzorgd, waar we de beste herinneringen aan heb-
ben.   Ook op deze avond zult U ongetwijfeld heel veel nieuws te zien krijgen. Juist de nietige 
 afmetingen van insekten  (vanavond gedeeltelijk overbrugd door macro-opnamen), ma-
ken  ze zo mateloos boeiend en indrukwekkend. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning. 
   Tijd  20.00 uur. 

 Noteert U de volgende data vast, als U dat nog niet gedaan hebt? 
21/22 oktober   Herfstweekend. Zie stuurpraat. 7 januari   Nieuwjaarswandeling 1996 
9 november     Suite Epergemeentewoning. 25 januari  Suite Epergemeentewoning 
30 november    Suite Epergemeentewoning. 22 februari Suite Epergemeentewoning  (Jaar-

verg.)  
14 december     Suite Epergemeentewoning. 14 maart  Suite Epergemeentewoning. 
 4 april Suite Epergemeentewoning. 
 
 



DE RAAF 

 
 De Raaf is een imposante verschijning, deels door aloude 
mythen e.d. Het geluid van de Raaf is een oergeluid, dat je op 
kilometers afstand kunt horen. De soort werd in Nederland uitge-
roeid al vanaf 1924. Een enkel broedgeval vond nadien nog 
plaats. 
 In de jaren zestig werd herintroductie opgestart met als 
doel de Raaf weer terug te krijgen als broedvogel. Dit project 
verliep eerst moeizaam en tal van tegenslagen moesten geïncas-
seerd worden. Op de Veluwe, en ook wel daarbuiten, werden 
geïmporteerde Raven uitgezet en zo ontstond een kleine popula-
tie. 
 Vanaf 1976 kwamen de eerste vrije paren tot broeden, 

waarna rond 1980 een dip merkbaar werd, vermoedelijk door grote sterfte van de hier geïmporteerde 
Raven. Van 1985 af begon er een stijgende lijn in te zetten, doordat hier geboren Raven geslachtsrijp 
werden en beter waren aangepast aan de levensomstandigheden op de Veluwe.  
Momenteel zit de Raaf nog steeds in de lift en de eerste paren komen tot broeden. Ook buiten de Ve-
luwe, zoals in de boswachterij Ommen en de Sallandse heuvelrug. Toch blijft de Veluwe het bolwerk. 
BROEDBIOLOGIE. 
 Raven maken in de regel eigen nesten en bouwen die meestal in open Grove dennenbossen 
van minimaal zestig jaar oud of ouder. Vaak is er een open plek in de buurt en/of  een drinkplaats.  
De nestkom wordt gevoerd met wol en/of hertehaar, wat voor de isolatie zorgt. Raven zitten namelijk 
veelal in februari al op de eieren. Legtijd: midden februari tot eind maart; drie tot zeven eieren, 
broedduur twintig dagen. 
 Het probleem met Raven echter is, dat zo’n vijftig procent van de rondvliegende paren geen 
nest heeft. Deze blijven met z’n tweeën in het territoirium, zonder tot broeden te komen. Vermoede-
lijk zijn dit deels nog niet geslachtsrijpe vogels. Zie je dus in april nog twee Raven rondvliegen, dat 
wordt er eenvoudig niet gebroed, of de broedpoging is al mislukt. 
DICHTHEDEN. 
 De dichtheden kunnen relatief hoog zijn en wel - in het Kroondomein - twee kilometer als 
gemiddelde. Op de Noord-Oost Veluwe is de dichtheid echter aanzienlijk lager en de nesten liggen 
daar wel vijf tot zes kilometer van elkaar. Waarschijnlijk heeft de geringe dichtheid op de Noord-Oost 
Veluwe te maken met ten eerste voedselgebrek en ten tweede gebrek aan geschikte nestplaatsen. 
 In 1985 werden zes bezette horsten gevonden en wel:  Hattem - 1;   Oldebroeker heide - 1; 
Doornspijker Heide - 1;   Gortel - 1;   Welna - 1;   Epe - 1.  
 Opvallend is dat onder de lijn Epe - Nunspeet veel meer Raven zitten dan erboven. Zowel ‘s 
winters als ‘s zomers.  
ALGEMEEN. 
 De Raaf profiteert aanzienlijk van de jacht op grof wild. In gebieden waar flink geschoten 
wordt zitten ‘s winters dan ook veel Raven. 
Zo herbergt het Kroondomein ‘s winters buitengewoon veel Raven. 
BIJVOEREN NOODZAKELIJK? 
 De Veluwe is een gortdroog terein waar eigenlijk niet zoveel te halen valt voor een Raaf. Het 
is mede hierdoor dat ze zich concentreren op voederplekken. Als je stopt met voeren zijn de Raven 
meestal weg. De situatie is dus beslist niet natuurlijk te noemen, zoals het nu gaat. 
  Maar laten we wel wezen: wie gunt een Raaf nu niet een paar eendagskuikens? 

Wim van den Berg. 

 

 



 
DE IERSE KLAVER 

 
 

 ‘s Lands grootste kruidenier heeft een plag gestoken uit een Iers wei-
land en drukt die paginagroot af om de lezers te overtuigen van de heerlijkhe-
den van het Greenfields vlees.  
Albert veronderstelt heel wat botanisch inzicht bij de belangstellenden voor 
dat vlees. De plag bevat een klein plantetuintje: Watermunt, tijm, Cichorei, 
kamille, om er een paar te noemen. Misschien dat sommige botanici wat min-

der vegetatiekundigde kennis bij Albert veronderstellen: Watermunt en Cichorei in één weiland? 
Maar laten we voorzichtig zijn: wie weleens over de kalkheuvels van de Burren in West-Ierland heeft 
gezworven heeft daar misschien wel Voorjaarsgentiaan tussen de Bloedooievaarsbekken zien groeien 
en dat lijkt ook zoiets als vloeken in de plantensociologische kerk. 
Maar in de plag groeide ook klaver - Witte of Rode. Sterker nog: de hele plag had de vorm van een 
klaverblad: de Shamrock, symbool voor Ierland. 
 Ik had me, ooit in Ierland met vakantie, weleens afgevraagd welke klaversoort de Ieren tot 
nationaal symbool verheven hadden. Ik kwam er vrij snel achter, dat het de bekende Witte klaverzu-
ring moest zijn: een Oxalis-soort dus, en in het Engels Wood Sorrel. 
Zat Albert er met zijn gewone Witte klaver zover naast? 
 Hilary Jellema maar eens gebeld: zij is tenslotte dichter bij Ierland geboren dan ik.  
“Shamrock?” zei ze, “die is volgens mij geel!” 
Maar Hilary liet het daar niet bij, zocht in haar Engelse woordenboek en de volgende dag kreeg ik al 
een keurig uittreksel uit Chambers’ 20th Century Dictionary.  Ik neem het hele citaat meer even over: 
“Shamrock: 

 The national emblem of Ireland, a trifoliate leaf or plant: in living popular tradtition the Les-
ser yellow trefoil: in the English poets often Wood sorrel: according to some: White clover, Hop tre-
foil, Black medick or some other (or any) leaf or plant with three leaflets. 
Irish - seamróg. Gaelic - seamrag, diminutive of seamar - trefoil. (Diminutive = verkleinwoord). 
 Lesser trefoil  Trifolium dubium  (Kleine klaver) 
 Hop trefoil  Trifolium campestre  (Liggende klaver) 
 Black medick  Medicago lupulina   (Hopklaver) 
 White clover  Trifolium repens  (Witte klaver) 
 Wood sorrel  Oxalis acetosella  (Witte klaverzuring)” 

 Met dat geel klopte Hilary’s idee dus wel. En verder mag blijkbaar alles als Shamrock dienst 
doen, als het maar drietallige blaadjes heeft....   
Merkwaardig is ook dat de Hopklaver in Nederland en Engeland verschillende planten zijn. 
 In een ander boek verder snuffelend vond ik een verklaring hoe de Ieren het klaverblad tot 
nationaal symbool hebben verheven. In De wereld der planten deel II schrijft Prof. HC. de Wit over 
de Witte klaverzuring: “Dit is de roemruchte Shamrock uit de Ierse poëzie, die bovendien op 17 maart 
gedragen wordt als symbool van de schutspatroon van het land, St. Patrick. Deze heilige gebruikte de 
blaadjes om de Ieren het beginsel der Drieëenheid aanschouwelijk voor te stellen. Als embleem werd 
het blad in het wapen van Ierland afgebeeld.” 
 Lenny, mijn vrouw, kocht - onwetend van dit alles - datzelfde weekend Greenfields vlees. Het 
smaakte uitstekend. 
 Hilary, bedankt. Om alle desbetreffende vragen in de kiem te smoren: dit artikeltje is niet 
gesponsord. 
 

Henk Menke. 
 
 

 



Dit is dan de laatste bladzijde van de laatste Natuurklanken vóór de zomervakantie, zoals altijd 
met veel plezier, maar ook met de nodige “overuren” tot stand gekomen. 
Naar wij hopen tot ieders tevredenheid. (Niet de overuren, maar de rest). 

Het is nog lang geen november/december, maar toch willen wij hierbij nog even de aandacht 
vestigen op het nummer dat dan verschijnt. Een heleboel lezers weten al dat we traditiegetrouw 
de laatste Natuurklanken van het jaar wijden aan vakantieverslagen.  
Dat nummer ligt dus feitelijk voor een goed deel in Uw handen.  
We hopen op heel veel inzendingen, waar U in de komende vakantie alvast Uw gedachten over 
kunt laten gaan. 
De kopij daarvoor hoeft pas in oktober binnen te zijn, dus: zeeën van tijd. 

De redactie. 
 
 
 



KOST EN INWONING VOOR EEN STEENUIL 

NAJAAR 1986 
 Op een zaterdag, een aantal jaren na de bouw van een schuur, overviel me het onaangename ge-
voel een nooit afgewerkte opening alsnog dicht te moeten maken.  

Ik zou er spijt van krijgen. 
 Twee dagen later werd ik tot mijn ontsteltenis geconfronteerd met de twee zwavelgeel omrande, 
zwarte kijkers van een Steenuil. Het bange dier kon de deur niet openkrijgen. Na enkele dagen buitenge-
woon onhandig gehannes konden we het dier duidelijk maken dat er buiten meer te beleven viel. 
 Met de bouwervaring van zes jaar geleden werd er ras voor het huis in de oude pereboom een 
riant onderkomen aangebracht, geheel volgens de laatste bouwverordeningen, voorzien van een gastvrije, 
niet af te sluiten opening, rond 7. Een en ander in de hoop op een spoedige ingebruikneming. 

Op de weg hoorde ik wat kinderen zingen: “Die zien we nooit meer terug.” 
VOORJAAR 1988 
 De verrassing was compleet, toen na een aantal inspectieronden ons aanbod geaccepteerd bleek 
te zijn. Sindsdien hebben we - tot op de dag van vandaag - intens veel genoegen beleefd aan dit effectieve 
pluizige bolletje, dat ondanks alles zijn immer strenge onafhankelijkheid heeft weten te bewaren. 
 In de maand april, als de hormonen door deze bolletjes jakkeren, breekt er een zeer onrustige 
periode aan. Ze zijn dan buitengewoon luidruchtig, razen en tieren bij vlagen, zowel overdag als bij 
nacht, joelen en schreeuwen tegen alles wat los en vast zit. En verliezen soms bijna hun afstandelijkheid. 
Dagen lang zijn ze op allerlei uitkijkposten te zien, wippen daar regelmatig onrustig op en neer, maar 
houden bovenal, onveranderd alles en iedereen in de gaten. 
 Omstreeks de wisseling van de maanden april en mei worden de bijna ronde eieren gelegd. Vol-
gens de gegevens 3 - 5, maar meestal zijn het er 2 - 4. De plaatselijke omstandigheden en het voedselaan-
bod in de omgeving zullen het een en ander bepalen. 
 Dan breekt er een rustiger periode aan. Het vrouwtje zit vrijwel onafgebroken op de eieren; het 
mannetje doezelt overdag wat in het voorjaarszonnetje op zijn eigen plekje in de pereboom en laat toe dat 
je er onderdoor loopt of in de tuin werkt. Maar wanneer je plots stilstaat of voorzichtig opkijkt, neemt ie 
de vleugels, om - na een golvende spechtachtige vlucht - veertig meter verderop in een boom neer te 
strijken em zenuwachtig op en neer wippend van de schrik te bekomen. 
 Opnieuw breekt er een drukke periode aan voor het ouderpaar, als de jongen uit de vliegopening 
“nieuwsgierig” de wereld in blikken. 
Dan tuimelt het eerste jong uit de kast. De verwarring is groot en bij het jong niet het minst. Maar al snel 
hupt het, met naar verhouding onmogelijk grote poten, onhandig het betonpad over en weg, onder de 
beschutting van de struiken. In een nabije boom zit een ouder angstig te roepen. 
 Vooral ‘s avonds maken we ons nu zorgen over de veiligheid van de drie jonge uilen, want die 
gluiperige kat van de buren vertrouwen we van geen kant. 
Maar wie schetst onze verbazing als de jonge uilen ‘s morgens weer brutaal half uit de kast hangen! 
Verbazing alom, want vliegen kunnen ze nog niet. 
 Dagen later wordt dit vraagteken opgelost, als we ze in de avond, tegen schemer, onbeholpen 
fladderend met hun grote poten tegen de stam op zien klauteren, richting kast. 
 De beide ouders voeren nu onder hoogspanning hun hongerige jongen. Spitsmuizen, Meikevers 
en andere schildvleugeligen, wormen en kikkers, alles komen we tegen onder de boom. Ook de lokale 
gemeenschap van lijsters wordt, voor wat betreft de aanwas van jongen, strak in de teugels gehouden. 
Met veel misbaar maken diverse lijsters hun ongenoegen duidelijk. Evenals een loslopende kriel met een 
hoeveelheid kuikens, waarvan het aantal pijnlijk nauwkeurig afnam met het verstrijken van de dagen. 
 Stuk voor stuk werden de meeste activiteiten van onze uilefamilie blootgelegd. En zoals in elke 
familie kregen ook onze uilen te maken met tegenslag. Op de weg voor het huis werd eens het ontzielde 
lijfje gevonden van een van de ouders. Aangereden. 
 Ze zitten ‘s avonds bij schemer graag op het verwarmde asfaltdek en dan blijkt hun kwetsbaar-
heid. Ook jongen worden nog weleens dood aangetroffen op plaatsen waaruit ze niet meer konden ont-
snappen, zoals een schoorsteen. Het mogen dan wel min of meer holenbroeders zijn, maar verticale holen 
betekenen vaak een voortijdig einde.  

 Zo blijkt uit vele waarnemingen hun wonderbaarlijk leventje. 
 ‘s Morgens in alle vroegte trof ik ze nog weleens in een hoeveelheid droog wit zand, waarin ze 
met hun bruingrijs gevlekte vleugels rondploeterden voor een noodzakelijk zandbad, om zich te ontdoen 



van huid- en veerparasieten. Want hun meerjarig gebruikte nestholten zullen bepaald niet brandschoon 
zijn. 
 Maar van alle dagelijkse contacten en belevenissen, door de jaren heen, maakten hun ogen op mij 
toch de diepste indruk. Vooral tijdens de zeer nabije ontmoetingen met de jongen die - na enkele malen 
handcontact - wat makkelijker bereikbaar bleken (we hebben dit echter bewust zoveel mogelijk verme-
den, om hun beschermende schuwheid zoveel mogelijk op peil te houden).  
Maar die ogen - ze konden dwars door je heen kijken. Die onpeilbare, diepe, geelomrande zwarte gaten. 
In combinatie met hun eveneens uitstekende gehoor, een instrument van onschatbare waarde, maar ook 
van levensbelang om in donker de kleinste prooi met uiterste precisie te kunnen lokaliseren en vangen. 
Dit blijkt ook uit de ruimte die de beide ogen in de schedel innemen: ruim de helft. Door het smalle ge-
zichtsveld van elk der ogen, nagenoeg samenvallend, hebben ze een stereoscopisch gezicht op hun jacht-
terrein, waaruit de niets vermoedende prooi, na een geruisloze vlucht, wordt gegrepen. De mogelijkheid 
de kop tot 270o te kunnen draaien compenseert heel fraai hun smalle gezichtsveld. 

Kortom: een zeer doeltreffende druktemaker. 
 Al met al hopen we onze uilen, met respect  Athene noctua, nog lange tijd gastvrijheid te mogen 
bieden, in ruil voor de vele plezierige momenten die deze vogels ons geven. 

Bauke Terpstra.  



  
Beestjes 
 Er zit momenteel een bruin rupsachtig dingetje tegen het raam Het ziet eruit als een verweerd 
elzekatje, dat door regen en wind tegen het glas gezwiept is en ik wilde het weghalen. Net toen ik mijn 
hand uitstak zwol het propje op en werd een ronde rulle massa, en toen ik van heel dichtbij wilde bekij-
ken wat er nu precies gebeurde, knalde de hele prop uit elkaar - het spatte alle kanten op. 
 Het waren zo’n twee- tot driehonderd  priegelkleine spinnetjes, bleekbruin met een zwart gatje. 
En ik moest denken aan Meneer Siemensma (dia-lezing van19 mei jl.) en aan wat voor prachtige opna-
men hij ervan zou kunnen maken. 

Micky Haselhoff-Marsman. .  



EEN BIJZONDERE PADDESTOEL : 
DE VOORJAARSKLUIFZWAM 

   
 
“De Voorjaarskluifzwam staat weer in mijn tuin,” zeiMevrouw Amsterdam mij op 18 april van dit jaar.  
Er stonden er meer dan vorige jaren het geval was. Ze groeiden op en dichtbij het pad bij haar huis aan de 
Dellenweg in Epe. 
 Het zijn vrij onopvallende, donkere paddestoelen; je moet echt op hun aanwezigheid bedacht zijn 
om ze te vinden. De donkerbruine “hoeden” lijken in vorm op een kluit hersenen, met hun vele kronkels 
en windingen. De steel waar deze “klomp” aan vastzit is helder wit. Hij gaat vaak schuil onder de hoed-
massa. 
 Deze voorjaarspaddestoel zou je kunnen verwarren met een Morielje. Maar eet hem niet op, want 
de Voorjaarskluifzwam is giftig. Breitenbach spreekt zelfs van “dodelijk giftig”.  
Morieljes zijn ook voorjaarspaddestoelen! 
 De Voorjaarskluifzwam wordt vermeld van niet kalkhoudende, zandige bodem, soms oude 
brandplekken bij naaldhout. 
Deze Gyromitra esculenta is in Nederland vrij zeldzaam. In onze omgeving werd hij eerder gevonden aan 
de Kamperweg in Epe en in een tuin in Heerde. De groeiplaats aan de Dellenweg is al langer bekend. 

Els Koopmans-Grommé.  

 
 



Vleermuizenkamp in onze omgeving 
op 16 - 17 - 18 juni 1995 

 Sinds een paar jaar komt in mei of juni op enkele plaatsen in Nederland al een aantal  vleermui-
zenenthousiasten op een vrijdagavond bij elkaar om het weekend al vleermuizend door te brengen. Op 
zondagmiddag zeggen ze elkaar, moe maar voldaan, tot ziens.  
In onze provincie is het de Vleermuiswerkgroep Gelderland die dit organiseert. 
 Voor dit jaar was het de bedoeling het kamp in Arnhem te houden, maar door onvoorziene om-
standigheden moest dat geannuleerd worden. Het wordt nu Epe, Heerde en omgeving, met de werkschuur 
van het Staatsbosbeheer aan de Wapenveldseweg als uitvalsbasis, annex overnachtigsplaats. 
In voorgaande jaren zijn er kampen geweest rond Nijkerk, Keppel, Eibergen en Waardenburg. 
 Omdat het kamp dit jaar, op 16, 17 en 18 juni zo dicht bij huis georganiseerd wordt, lijkt het me 
een goed idee dit aan te kondigen. Voor de leden van de vereniging die zo’n kamp geheel of gedeeltelijk 
mee willen maken is er nu een ideale gelegenheid. Kennis van vleermuizen is geen voorwaarde. Kosten 
worden er door de sobere overnachtingsplaats nauwelijks gemaakt. Men moet rekenen op ongeveer  f  
25,-. 
 De avonden en nachten worden zo effectief mogelijk besteed aan het zoeken naar- en determine-
ren van vleermuizen aan de hand van hun geluiden. Dit gebeurt met de zogenaamde batdetector. 
De excursies kunnen zowel op de fiets als met de auto gehouden worden. Het laatste vervoermiddel 
wordt alleen gebruikt om de mensen te verplaatsen. De zoektocht wordt lopend afgelegd. Men kan zowel 
in de dorpen als in bos en veld een excursie organiseren. 
 Voor mensen die dit allemaal te enthousiast is: geen nood. Er kan ook één avond meegelopen 
worden. En hebt U andere ideeën dan wordt er altijd bekeken wat de mogelijkheden zijn. De werkgroep 
is bijzonder flexibel. 
 Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen bij: Frans Bosch, 
        Tel. 05780 - 20313. 

Frans Bosch. 
 



nog meer  Vlinders noteren! 
 

 De zomer is begonnen en daarmee het volle vlinderseizoen. Toch zien we in bepaalde periodes 
(bijvoorbeeld in juni) sommige soorten een poosje niet verschijnen. Die zijn dan toevallig net rups of 
pop. Geen paniek dus! 
Vlinders horen tot de meest geliefde insekten (ook als hun rupsen onze eveneens geliefde planten kaal-
vreten? Dat doen die “enge” vliegen toch maar nooit!) 
 Omdat ieder lid in de vorige Natuurklanken een VLINDERWAARNEMINGENFORMULIER heeft ge-
kregen + toelichting, rekenen we erop veel ingevulde formulieren terug te ontvangen. Ook enkele losse 
waarnemingen zijn welkom. Belangrijk is dat soort, datum, plaats en aantal vermeld zijn. 

Niet alleen de eerste! 
Wanneer U de plaats exact opgeeft (bijvoorbeeld niet alleen “Emst”, maar ook de straat erbij), kunnen 
wij voor U de coördinaten invullen. Is het aantal hokjes te klein, dan graag even de vindplaats op een 
apart blaadje inleveren.     
 
 Het noteren kan het hele seizoen door gebeuren. Dus bijvoorbeeld niet alleen de eerste Kleine 
vos en de eerste Heivlinder, maar alles wat U opmerkt. Dat kan overal in Nederland zijn. U kunt name-
lijk alles gewoon onder elkaar noteren. Ook nachtvlinders mogen ertussen staan. 
 Nieuwe formulieren zijn verkrijgbaar bij: 
   Agnès Herweijer-Smit,  Els Koopmans- Grommé,  
    Pelzerpark 3, Epe.   of Bongerdplein 1, Epe. 
   Tel. 05780-13703.   Tel. 05780-12083. 

 Handiger is het om, alvorens een formulier in te vullen, dit eerst enige malen zelf te kopiëren. 
 Eind september verwachten we alles terug op bovenstaand adres. 

Succes! 
De Insektenwerkgroep. 



 
Verslag van de  

“Kleine cursus vogelgeluiden” 
door de Heer Wim van Waveren Hogervorst 

 
 
 Op de 25e april om 20.00 uur troffen de eenentwintig deelnemers het met het weer! Droog, wel 
fris, maar helder en met de avondzang van de vogels.  
Nog niet alle trekvogels waren terug. Gelukkig maar, want het herkennen van de zang werd daardoor wat 
eenvoudiger. 
 We vertrokken van de werkschuur achter de Hertenkamp voor een wandeling van ± een uur. Tus-
sen het luisteren naar de vogels door vertelde Wim van Waveren allerlei wetenswaardigs, doorspekt met 
menselijke kwinkslagen. 
De mannetjesvogels zingen vooral ‘s morgens bij zonsopgang. Een uur of drie daarna mindert hun zang 
en voor zonsondergang zingen ze weer meer.  
De lieve diertjes doen dat niet uit louter levenslust, van je  olé - olé!  maar voornamelijk om hun territo-
rium af te bakenen. Deze territoria zijn zeer nauwkeurig begrensd, van boom tot boom of van graspol tot 
graspol. En ook het luchtruim is precies uitgemeten. De mannetjes van één soort antwoorden elkaar, 
waarbij soms de een duidelijk mooier, gevarieerder en luider zingt dan de andere. Als ze in elkaars terri-
torium komen gaat er na een grensincident meestal één aan de haal, en anders wordt er gevochten (droe-
fenis). 
In de steden zijn de territoria vaak veel kleiner en de vogels zijn er veel minder schuw. 
 De zang dient ook om vrouwtjes te lokken en hoe mooier je zingt, hoe meer kans. 
 Verschillende vogels zingen ook overdag (o.a. de Winterkoning), of juist ‘s nachts (Nachtzwa-
luw), of beide (zoals de Nachtegaal). 
Al wandelend leerden we Koolmees, Roodborst, Winterkoning, Vink, Fitis, Tjiftjaf en Goudhaantje ken-
nen. 
De lijsterachtige zingen alle in de toonsoort “es” en alle vogelgeluiden door elkaar disharmonieren nooit. 

 Ook de haan van de buren liet zich als zangvogel niet onbetuigd.  
Op de hei cirkelde heel hoog een buizerd op de thermiek. Wist U dat zweefvliegers altijd opletten waar 
vogels zweven? Ze zweven graag mee in die thermiekbel. 
Ook de Veldleeuwerik zong nog even. Te zien kregen we hem niet. De Boomleeuwerik (die we niet 
hoorden) stijgt recht omhoog en zweeft achtjes in de lucht, al kwetterend als een kanarie. 
De spreeuwen en gaaien zijn echte grappenmakers; die doen van alles na. Zo kan het zijn dat U een stof-
zuiger, een lammetje of een grasmachine in een boom hoort. 
De zang van de Fitis begint luid en “sterft dan in schoonheid” zachtjes weg. Het is de Hongaarse violist 
die zich naar U overbuigend aan Uw tafeltje komt spelen. 
De Winterkoning is een echte schetteraar, met zijn drie- of vier-fasen zang, waar altijd een rollertje in zit. 
Hij werd vergeleken met de koperblazer van het orkest. (De Roerdomp is de fagot). 
 De alarmkreten van al die kleine zangers lijken erg veel op elkaar: Tjieuw-tjieuw-tjieuw. 
Het snelle tik-tik-tik-tik van Roodborst en Merel is duidelijk anders. 
 In de verte klonk het geluid van de wat treurige Houtduif. De “gewone” tortel heeft een beetje  
maagpijn. 
 Tijdens de wandeling pikten we ook nog wat algemene informatie mee, bijvoorbeeld dat de ber-
kebomen langs naaldhoutpercelen daar vanwege hun brandvertragende werking zijn geplant. Het schijnt 
dat ze vroeger ook vaak langs hessenwegen stonden, om in het donker, nog net zichtbaar het spoor te 
wijzen. 
 Aan het eind van de wandeling hoorden en zagen we nog een groepje Staartmeesjes en we hoor-
den de Heggemus. 
 
 
 



 
 
 
 
In de werkschuur terugge- komen zochten we ons een 
zitplaats. Sommigen moesten op zaaibakken zitten en het keyboard stond op een ton. We krijgen koffie 
en het verhaal gaat door. 
Om vogels te herkennen moet je letten op: 

  
 
 
 
 
 Er zijn ook koorzangers, zoals bijvoorbeeld de  spreeuwen, Koperwieken en Gierzwaluwen. 
 De volgorde van het beginnen met zingen in de ochtend is vaak: Gekraagde roodstaart - Merel - 
Winterkoning - Koolmees - Roodborst - Vink - Tjiftjaf (het maatslagertje) en dan de rest van de vijftig 
tot zestig soorten zangvogels. 
De eerste vogels zingen ‘s morgens als de sterren van de eerste en tweede soort verbleken. Sommige 
zingen bij het licht van straatlantarens. Zo zie je maar waar het cultuurvolgen toe kan leiden. 
De standvogels beginnen al te zingen in februari - nog “binnensmonds”. Ze stemmen hun instrument 
Na de eerste week van juni wordt het weer stiller in de natuur. De jongen zijn dan al groot en de territori-
umdrift is niet meer zo sterk. 
 De geluiden die vogels maken zijn nauwelijks na te doen. Ze zingen geen medeklinkers en hun 
zang is soms wel te vergelijken met onze menselijke muziek. We kregen daar diverse voorbeelden van op 
het keyboard. De Geelgors zingt de Vijfde van Beethoven. De vink zingt in D (Hãndel) en de duif in C. 
Ze hebben overigens geen twaalf tonen “tussen do en do”, maar veel meer. 
We moesten (op “drie”) gelijktijdig de Koekoek - of wel Regenfluiter - met zijn vèr dragend geluid na-
doen. Gelach, want iedereen zat ernaast, natuurlijk. Aansluitend hoorden we bandjes met vogelgeluiden 
en ja, die Koekoek zingt met een ander interval. 

Een vogel heeft overigens geen stembanden, maar zangspieren. 
 In tegenstelling tot wat erover gezegd wordt, lijkt het toch of vogels ook wel uit louter levenslust 
zingen, zoals bijvoorbeeld de Grasmus en de Zwartkoptuinfluiter. Ook als het warmer wordt zingt het 
vogelvolk veel luider en met meer overgave.  
Op de excursie van zaterdagmorgen, 29 april, hoorden we dat duidelijk. 
 Bij die gelegenheid waren we met elf personen en het weer was opnieuw heerlijk. Heel ontspan-
nen wandelden we rond de plassen en haalden de vogelkennis van dinsdag op. 
We hoorden en zagen ongeveer veertig soorten vogels, waarvan de meest bijzondere waren: zeven 
Strandlopertjes - een IJsvogel (door Erik gehoord) - twee paren futen - Scholeksters - een Holenduif en 
een Rietgors. 

Een vink riep met afhangende vleugeltjes haar kereltje tot zijn huwelijkse verplichtingen. 

 “Hoe heerlijk is het buiten  
“Als alle vogetjes fluiten 
“En elk van harte zingt 

“Da-at het luid in ‘t ro-ond weerklinkt.” 

1. Het verenkleed. 
2. Het biotoop (water, bos, hei, weide, tuin, park. 
3. Het geluid - bijvoorbeeld de zang, maar ook 

roffelen, klepperen, vleugelgeruis. 



Ook de (VVV-)aalscholver gaf acte de présence en een zwanenpaar met acht donsjongen liet zich van 
heel dichtbij bekijken. 
We zagen  een Meerkoet op haar nest in het 
water onder wat overhangende takken en hoor-
den van Wim dat, als het water stijgt, het nest 
heel vlug met riet e.d. wordt opgehoogd. We 
zagen ook de sporen van Ree en waarschijnlijk 
Bunzing. Er zijn volgens de jagers in dit gebied 
inclusief het Vossenbroek ± vijfentwintig ree-
en. 
Een “Pyjamavlieg” (ooit van gehoord?) liet zich 
uitgebreid bekijken. Het borststuk is zwart met 
gouden lengtestreepjes; het achterlichaam is 
overdwars gestreept, als bij een wesp.  
Al met al was het een fijne, leerzame ochtend 
en ook Wim van Waveren zei het met plezier te 
doen. Hij denkt erover om dit volgend jaar te 
herhalen, met mogelijk nog meer muziekvoo-
beelden. Komt U dan ook? 

Marianne Faber. 

 



 

Onze zomervogels zijn inmiddels allemaal weergekeerd.  

Wij hopen dat U de data van Uw eerste waarnemingen voor de verschillende soorten 
hebt ingevuld op de lijst die U in Natuurklanken nummer 1 van dit jaar aantrof. Op die 
lijsten stond ook dat we ze rond 1 juli graag terug zouden hebben, maar er is niets op 
tegen als U ze nu meteen retourneert. Dit kan aan de redactie, of rechtstreeks aan: 
 de Heer Wim van Waveren Hogervorst, 
       Zwartelandstraat 38, 
       8162 HD  Epe. 
 

Onze zomervogels zijn inmiddels allemaal weergekeerd.  

Wij hopen dat U de data van Uw eerste waarnemingen voor de verschillende soorten hebt 
ingevuld op de lijst die U in Natuurklanken nummer 1 van dit jaar aantrof. Op die lijsten stond 
ook dat we ze rond 1 juli graag terug zouden hebben, maar er is niets op tegen als U ze nu 
meteen retourneert. Dit kan aan de redactie, of rechtstreeks aan:  de Heer Wim van 
Waveren Hogervorst, 
    Zwartelandstraat 38, 
    8162 HD  Epe. 
 



EXCURSIE VORCHTERWAARDEN 
2 APRIL 1995 

 
 Het was een prachtige, vrijwel windstille zonnige morgen. Een betere entourage kun je je niet 
wensen voor een excursie langs de IJssel. 
Met ons veertienen vertrokken we vanaf café “De Brug” in Hoorn naar de plaats van bestemming: de 
Vorchterwaarden. 
Daar aangekomen konden we meteen al genieten van een concert van weidevogelgeluiden. De wulp zong 
met de grutto de eerste zangpartij en het ritme werd vastgehouden door roepende ganzen. De Canadese 
gans deed ook mee. 
 Niemand had toen nog in de gaten dat onze excursie toch nog het karakter van een kleine overle-
vingstocht zou krijgen. We wilden op de oeverwal langs de IJssel wandelen en dat betekende pootje ba-
den in hier en daar wild stromend water over een gladde bodem. De niet-laarzen dragers moesten gedeel-
telijk uit de kleren en koud dat dat water was....! Gelukkig kwamen we allen droog over, inclusief onze 
telescopen. 
 Wat was het de moeite waard! 
Jubelende wulpen, roepende grutto’s, fluitende Smienten - in een betoverend IJssellandschap. Vanaf de 
oeverwal kon je de oude riviergeulen vol met water zien spiegelen in de zon. De oude, lijnrechte mei-
doornhagen als een rij wachters langs de kant. En aan de overkant van de rivier kon je door de ochtend-
nevel de kerktorens van Wijhe en Boerhaar ontwaren. 
Wat zijn we de Kieviten, futen, Kuifeenden, Slobeenden en andere vogels dankbaar, die voor onze kij-
kers hun verenpracht lieten zien. Het was net alsof ze dachten: Kijken jullie maar rustig; we weten wel 
dat jullie geen kwaad in de zin hebben. 
 Verrukt keken we naar dat wulpenest met een ei erin. Het ei was koud. Zouden er nog meer naast 
gelegd gaan worden? 
 De tijd vloog om en voor we het door hadden moesten we terug over dezelfde wal. Sommigen 
dachten nog aan rondzwemmen maar dat hebben we maar niet serieus genomen. 
 Nog voordat we het woeste water weer door moesten hoorden we voor het eerst dit jaar de Fitis 
zingen. Een waardiger afscheid van ons paradijsje kon bijna niet. 

Rudi Heideveld, 
Henk van Gelder. 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
Plantenwerkgroep 

10 juni  RECTIFICATIE. 
  De excursie naar de Florissante tuin in Dalfsen, die we op deze datum van plan waren te 
  houden, is in verband met het overlijden van de Heer H. Beuving afgelast. 
  
 12 juni  Avondexcursie, 19.00 uur. Verzamelen op hoek Koekenbergweg/Officiersweg, Epe. 
   Graag fietsen mee. Km.hok 27-33-33, o.l.v. Egbert. 
21 juni  Ochtendexcursie Engelse Werk o.l.v. Elja van Dongen. 
   Verzamelen 9.30 achter Gemeentehuis Heerde. 
26 juni  Avondexcursie 19.00 uur, parkeerstrook Hoofdstraat bij Politiebureau, Epe.  
    Km.hok 27-34-52, o.l.v. Mariet van Gelder. 
 3 juli  Avondexcursie, verzamelen 19.00 uur De Keet, Heerde. 
   Km.hok 27-34-43. o.l.v. Egbert. 
10 juli  Avondexcursie, 17.00 uur, Geerstraat begin Gatherweg Epe. 
   Km.hok 27-54-?  o.l.v. Henk. 
19 juli  Ochtendexcursie Wapenvelderbroek. 
   Verzamelen 9.30 achter Gemeentehuis Heerde, o.l.v. Mariet. 
21 augustus  Avondexcursie Kievitsveld voor vegetatiekundige opname. 
   Verzamelen tweede parkeerplaats, aldaar om 19.00 uur. Leiding Henk. 
30 augustus  Ochtendexcursie Wisselse Veen. Verzamelen 9.30 uur Super, Burgerenk, Epe. 
   Vooral Biezen en Russen. Leiding: Henk. 
11 september  20.00 uur Eper Gemeentewoning. Determineren. Graag materiaal meenemen. 
25 september  Determinatie-avond. Graag planten meenemen en indien mogelijk een loep en flora. 
   20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds. Prinszaal of de Alkoof. 
30 oktober  Bomenavond. Alles wat van bomen afkomstig is, is welkom (bladeren, schors, gallen, 
   foto’s, e.d.). Henk zal ons zijn bomen-diaserie laten zien. 
   20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds.Prinszaal of de Alkoof. 
27 november  20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds.Prinszaal of de Alkoof. 
   Over de activiteit voor deze avond wordt nog nagedacht. 
    Voor informatie:  
    Egbert de Boer,   tel. 05788 - 72292; 
    Henk Menke,   tel. 05780 - 13010; 
    Mariet van Gelder,  tel. 05782 - 3024. 
 
 
Insektenwerkgroep 
 Na enige interessante huiskamerbijeenkomsten gaan we buiten verder. 
In de eerste plaats is het waarnemen van insekten en hun levenswijzen een individuele activiteit. 
Immers, insekten zijn voor een groot deel erg weergevoelig. Dat betekent bijvoorbeeld met betrekking tot  
dagvlinders, sprinkhanen, e.d. dat we moeten profiteren van elk uurtje dat er zon is, om op te letten wat 
er vliegt of kruipt in je tuin of ergens verder weg. 
Van de vlinders kan je de namen en aantallen later noteren op de bekende formulieren. Formulier kwijt?  
Bel Agnès of Els om een nieuw en kopieer dit s.v.p. zelf meteen enkele malen.  

Speur ook ‘s avonds je verlichte ramen e.d. af naar nachtvlinders; die mogen ook op de lijst 
 

Aan onderstaande programma-onderdelen kan ook door 
niet-werkgroepleden en ieder andere geïnteresseerde  
deel- genomen worden. Achter in dit blad staan alle tele-
foonnummers van de contactpersonen. 



 
 

   Agnès Herweijer-Smit,    Els Koopmans-Grommé, 
   Pelzerpark 3, Epe. Tel.05780-13703. Bongerdplein 1, Epe. Tel.05780-12083. 
 

 
  Als groep hadden we ons in 1993/94 feitelijk geconcentreerd op twee regionen, namelijk Motke-
tel/Niersen (ruim gerekend) en omgeving Belvédèreweg tot aan de Renderklippen en het Norelbos (No-
relholt?) in de nabijheid van de Beukenlaan, eveneens ruim gerekend. We zullen deze locaties ook voor 
het komend actieprogramma aanhouden, maar de vondsten die op heel andere plaatsen gedaan zijn willen 
we ook graag noteren. Op die manier kunnen we als werkgroep misschien bijdragen aan het krijgen van 
meer inzicht in de verspreiding van de diverse soorten. 
 Voor de “Mijtertjes”-excursie van 23 april jl. in de Motketel  hadden we zes deelnemers, onder 
wie een heel prille. (Jong geleerd is oud gedaan en we zien in Henk Hofstede nu al een enthousiast 
KNNV-er kiemen). We deden leuke vondsten: Geen Mijtertjes, geen Pinksterbloem dus ook geen Oranje-
tipjes, noch Tau- of Argusvlinders, maar wel een - toch wat rare - Boompuist, mooie Elfenbanken, kik-
kertjes, Goudveil, Raven, en nog een heleboel meer, wat zo’n wandeling toch elke keer weer fascinerend, 
inspirerend en bovenal gezellig en prettig leerzaam maakt. Hebt U bijvoorbeeld weleens van Sterreschot 
gehoord? Zulke dingen worden je allemaal geopenbaard tijdens zo’n simpele excursie! 
De enige Beekprik die we zagen bleek bij nadere beschouwing een bijna verdronken naaktslak te zijn. 
Janus Crum redde hem het leven. 
 De data voor de komende (herfst)speurtochten zijn onveranderd, maar nu chronologisch beter 
gerangschikt dan in het vorige nummer. We laten ze hieronder volgen: 
 zaterdag   2  september   Epe 
 zaterdag 16 september Niersen 
 zaterdag 30 september Epe 
 zondag 15 oktober Niersen 

zaterdag  28 oktober Epe 
zondag  12 november Niersen 
zaterdag  25 november  Epe  
zaterdag  9 december Niersen

De leden van de werkgroep krijgen aparte convocaties, maar iedereen die een keertje mee wil draaien is 
welkom. Even een telefoontje: 05780 - 21410. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

 

Vogelwerkgroep 
13 september  Eerste werkgroepavond in Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 
 
 Begin okt. KRAANVOGEL EN ROOFVOGEL (ZEEARENDEN) EXCURSIE 
  naar Müritz See, Rügen en Falsterbo, door Harry van Diepen. 
  Reisduur ca. vijf- resp. negen dagen. 
   Nadere informatie en opgave bij Harry van Diepen. 
 
Zoogdierenwerkgroep 

EXCURSIES: 
Op zaterdag 15 juli en/ of zondag 23 juli willen we met elkaar naar de Renderklippen gaan. 
Verzamelen: Parkeerplaats Schaapskooi   om 10.00 uur 
  Van hieruit lopen we verder.    Einde excursie  ca. 13.00 uur 

In augustus willen we een excursie wijden aan sprinkhanen en/of libellen, vermoedelijk in het 
Kievitsveld. Werkgroepleden krijgen bericht. 

OPGAVE NOODZAKELIJK VOOR ALLE EXCURSIES VAN DE WERKGROEP 

Vergeet ook  de afdelingsexcursie van Zaterdag 8 juli naar “Het Leusveld” niet (zie pro-
gramma). Vertrek (auto’s)  Epe  Albert Heyn parkeerplaats, om 08.30 uur. 
 V aassen Dorpsstraat/Deventerstraat om 08.45 uur.  



U kunt elders in deze Natuurklanken lezen over het Vleermuizenkamp op 16-17-18 juni 1995. 
 
Werkgroep Vissen, Amfibieën, Reptielen 
VISSENEXCURSIE 
 Op 11 mei werd onder leiding van Gert Jan Blankena van de visclub “Het Prikje” een vissen-
inventarisatie-excursie gehouden, naar de Verloren Beek en de Grift bij Epe. Het aantal deelnemers be-
droeg zes, waarvan drie leden van de VAR en drie belangstellenden. 
Onder zeer goede omstandigheden werden alle beschermde vissoorten, die we hoopten te vangen, gevan-
gen, te weten: 
 Beekprik ............................. 2 jonge exemplaren, 
 Elrits ..........................  ...... 13 exemplaren   diverse leeftijden, 
 Grondel .....................  ........ 5 exemplaren  diverse leeftijden, 
 Bermpje .....................  ...... 17 exemplaren  diverse leeftijden, 
 Rivierdonderpad ........  ........ 1 exemplaar, 
 Driedoornige stekelbaars .....  diverse exemplaren. 
Bijvangsten waren: bloedzuigers, kokerjuffers, vlokreeften, libellelarven, waterjufferlarven, watertorren, 
bootsmannetjes, erwtenmossels, posthoornslakken, poelslakken. Voor een deel voedsel voor de vissen. 
 Tot slot werd de excursie nog opgeluisterd door een passerende IJsvogel. 
Omdat het enthousiasme van de deelnemers geen grenzen kende, werd besloten om in De Leemkuil nog 
wat salamanders te inventariseren. Daar werden vele exemplaren van de Gewone (Kleine) en de Kam 
(Grote) salamander gevangen., zowel larven als volwassen dieren. 
We zagen ook nog diverse Keverorchissen. Helaas ontbrak de Dodaars in de aangrenzende Zandkuil. 

Harry van Diepen. 
 
 
   
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
- Ik hoop op een zonnige zomer! 
- Zolang hij maar niet ozonnig wordt.... 



Tweede seizoenwandeling Wisselseveen 
 Op 13 mei hielden we onder de bezielende leiding van Henk Menke onze tweede seizoenwande-
ling in het Wisselseveen. Er waren vijftien deelnemers, onder wie verscheidene niet- en nèt-leden. 
We wandelden ditmaal de route van de vorige keer in omgekeerde richting: eerst langs de Berghoeve en 
tot slot langs het “Landje van Jonker”. Het weer was na een koude en regenachtige week goed te noemen, 
afgezien van een koude wind.  
 Direct bij de start vond Henk een Fijne ooievaarsbek in bloei; een aparte vondst. Waarschijnlijk 
is het zaad meegekomen met de verharding van de parkeerplaats. Hij liet ons ook het knappende geluid 
horen van een Kraakwilg, als er een takje van afgebroken wordt, en wees ons op de overvloedig bloeien-
de Zomer-eiken aldaar. Opvallend was dat heel veel bomen en struiken dit jaar zeer overvloedig bloeien.  
 Op dit gedeelte van de route waren er niet veel onverwachte vondsten. Wel stond de weide hier, 
ook in het midden, vol met Pinksterbloem, als gevolg van laat maaien (relatienota gebied, zie het artikel 
van Ep de Haar in het vorige nummer van Natuurklanken). 
De berm stond rood van de bloeiende Schapezuring; het gaat dus goed met de verschraling. 
 Ook rood was de beek, die vanuit het zuiden de Verlorenbeek” instroomt. Over het ontstaan van 
deze “robol” - zie ook het vorige artikel - hierop nog de aanvulling, dat wanneer de door bacteriën ver-
oorzaakte olieachtige film verbroken wordt, het vliesje breekt en niet meteen weer dichtvloeit. Dit zou 
wel gebeuren als er een oliefilm op het water lag.  
Vroeger noemde men deze hoek de “Roebollige Hoek”. 
 In de zeer snelstromende beek stond veel Kleine watereppe. De Verlorenbeek is de meest visrijke 
beek van de Oost-Veluwe. 

  
 De Beekprik, die hier ook voorkomt, werd vroeger “Negenoog” genoemd. Dit slaat niet op de 
echte ogen, maar op de vele ademopeningen opzij van de kop, achter de ogen. 
Iedereen was onder de indruk van het feit dat deze vis eerst drie jaar als blinde larve in de modder in de 
middenloop van de beek zit, alvorens maar een paar maanden als vis (een soort aal) te leven, dan de beek 
op te zwemmen om zich voort te planten - en daarna te sterven. 
 In de berm zagen we Zenegroen en veel Pinksterbloem met diverse Oranjetipjes. Later ook een 
Koevinkje, dat nog te koud was om te vliegen en dat zich in de zon prima liet bekijken. 

 Ook waren er Schietmotjes, waarvan de larven de bekende Kokerjuf-
fers zijn. Het huisje van een kokerjuffer is, afhankelijk van de soort, opge-
bouwd uit diverse materialen (zand, steentjes, plantedelen, enz.), die aan el-
kaar gekit worden. Ook de vorm van de huisjes verschilt van soort tot soort. 
Om niet met de stroming meegesleurd te worden, worden de huisjes ver-
zwaard met steentjes. 
Er zijn ook soorten kokerjuffers zonder huisje; die doen hun naam dus geen 
eer aan. Ze hebben in het larvestadium een harder lichaam.  
Sommige soorten bouwen netjes of kleine fuiken om voedsel uit het stromen-
de water te vangen. Deze soorten zijn dus door hun wijze van voedsel verza-
melen gebonden aan stromend water. 
 Als bijzondere vondst was er in de beek even stroomopwaarts van het 

Landje van Jonker de Kleine (witte) valeriaan. 
 Na drie uur wandelen, niets te lang door de interessante dingen die we te horen kregen, sloot 
Henk de excursie af met: “Tot de volgende keer 2 juli, voor de derde seizoenwandeling in dit gebied.” 
 

Marianne Faber. 

 

 
 



NUMMER 3 1995  schrijver contact blz. af 
Voorblad Meidoorn - tekening uit Wandelboekje --- --- ---   
Binnenkant voorbl. Eindredactie --- --- 1   
Binnenk. achterbl. Eindredactie --- --- 1   
Inhoud Eindredactie --- --- 3/4   
Voorwoord Idske beraadt zich Idske --- 1/2  
Stuurpraat Erik Murris beraadt zich Erik --- 3/4  
Programma Bestuur Micky Micky   
Knipsels I.v.m. operatie Pier zelf ook zoeken voor ‘t 

geval 
Pier/Red Agnès   1  

Wilgjes? ???     
Nieuwe leden Afwachten Micky    
NBC Iets over afgebrande Jeneverbessen? Bertus Micky   
Vogelwerkgroep Collage over roofvogels/kopij Harry M+Harry  Micky    
Plantenwerkgroep Kopij Egbert de Boer afwachten 

Hr Beuving/Florissante tuin is overleden  
EdBoer  
Mariet?               

Hilary 
Hilary 

  

Insektenwerkgroep Kopij Els  Els Agnès    
Zoogdierenwerkgr. Iets over vleermuizenkelder? Frans B. Micky    
Werkgroep v.a.r. Riedeltje padden+ Harry M+Harry Micky    
Paddest.werkgr. Micky Micky  ---   
Ver.milieuzorg Uit Schaapskooi? Jan P. Micky    
Bibliotheeknieuws Wat zou het wezen? Els Micky    
In mijn tuin gezien ? ??? Niemand   
Gedichtje Iedereen ??? Niemand   
Waargenomen Beesten en Planten   A+M    
Excursieverslagen, Yssel - Mia L. O.K.   
interviews, ingeko- Recr.schap ??????  Micky   
men stukken, enz. VVV?? Rowan? Schrijverke?  Micky   
 In memoriam Herman Stel Els Hend Micky    
 Suid Afrika, Bert Koster Bert K. Micky   
 Vogelen, Henk van Gelder Hilary O.K.   
 Iets  pakkends   Bauke T. Micky    
 Kranteartikel vlinders Micky    
 Spons om zeep (kranteartikel) Agnès     
In portefeuille Roofvogels, Idylle, Raaf, Klaver      4  
      
      
Sluiting kopij 5 augustus 1995     
Knippen en plakken wo.24 mei 1995     
Graaien en nieten 1 juni 1995     

Volgende red.verg. maandag 12 juni 1995.     
            



 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen, zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor ver-
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AJB=A.J.Bakhuis; PG=Pier Groen; DD=Daphne Dikkers; EKG=Els Koopmans-Grommé; 
FB=Frans Bosch, FW=Frits Witkamp; HvG=Henk van Gelder, JW=J.Wiessenberg; MF=Marianne Faber; MvG= 
Mariet van Gelder; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; PB=Paula Baan; RH=Rudie Heideveld, RK=Rowan 
Koster; SRG=Susan Remmelts-Geerlings; TD=Truus Deerenberg; WvdB=Wim van den Berg; WvW=Wim van 
Waveren Hogervorst; 
Verder Mevrouw Bakker, Mevrouw Betty Bouchette, de Heer Dik Koopmans, de Heer K. Mors, de Heer Pekel-
haring, Mevrouw Tjada Amsterdam, de Heer J. Wiessenberg 
 

 
 

Appelvink 
23/03 3 exx. hoog in bomen roepend, Bongerdplein 
 Epe. EKG.  
30/03 2 exx. op voerplank, Epe. TD. 
03/04 1 ex. Welna, Epe. WvdB.  
07/04 2 exx. Eikelkamp, Epe. WvdB.  
07/04 Boerweg, Epe, onverharde deel. FB.  
14/04 10 exx. Eikelkamp, Epe. FB. 
14/04 2 exx. Petrea, Wapenveld. WvdB.  
14/04 1 ex. Polberg, Wapenveld. WvdB.  
14/04 1 ex. Ossenstal, Epe. WvdB.  
18/04 In tuin langs Wilgenweg, Epe. SRG. 
18/04 1 ex. grasveld Emmastraat, Epe. EKG.  
01/05 1 ex. Zwolse Bos, Wapenveld. WvdB.  
Barmsijs 
05/04 1 ex. Heerderstrand, Heerde. WvdB.  
08/04 1 ex. Oldebroekerheide, ‘t Harde. WvdB.  
12/04 1 ex. Wezepse hei, Wezep. WvdB.  
14/04 4 exx. Petrea, Wapenveld. WvdB.  
Bergeend 
04/04 2 exx. IJssel t.h.v. Fortmond, Veessen. EKG.  
23/04 2 exx. IJssel t.h.v. Vorchten. AHS.   
Blauwe kiekendief 
03/04 1 ex. o Welna, n.N. Epe. WvdB.  
Blauwe reiger 
14/03 2 exx. op nest, IJsseluiterwaarden 
 t.h.v. Oene. RK.  
23/03 3 exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
Boerenzwaluw 
05/04 1e waarneming, Mussenkampseweg,  
 Heerde. HJ. 
08/04 Bij Vosselman, Oenerweg, Epe. LW.  
06/05 Einde Revelingseweg, Wapenveld. AE. 
 
09/04 Vorchterwaarden, Vorchten. 1e waarneming. 
 RH/HvG. 
14/04 10 exx., trekkend. Oosteroenerweg, Epe. FB. 
15/04 Meerdere exx. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Bokje 
26/03 Wapenvelderbroek, Wapenveld. RH/HvG.  

Bonte vliegenvanger 
04/04 Norelholtweg Epe. LW.. 
08/04 Diepenhorstlaan/Holleweg, Epe. 
 Mevrouw Bakker. 
09/04 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
10/04 o Oranjeweg, Schaveren. RK.  
Boomklever   
winter en voorjaar. 
 Opvallend veel zangposten in dorp Epe (ook 
 buiten centrum). WvW.  
20/03 en sindsdien geregeld waargenomen op 
 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
11/04 Geregeld paartje in tuin Epe centrum. EKG.  
28/04 1e wrn. Huis Petrea, Wapenveld. AE. 
Boomkruiper 
 “Rukt op” in buitenwijken dorp Epe (ouder 
 hout). WvW.  
16/04 2 exx. Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
Boomleeuwerik 
10/03 Zang. Zwolse Bos, hei, Wapenveld. (ook 
(11/05)? zang gehoord). AE. 
10/03 Tongerense heide, Epe; 2 locaties RK.  
12/03 Enkele exx. heideterrein direct ten westen 
 van Nieuwe Zuidweg, Heerde. RK.  
21/03 Petrea, kaalslag achter Witte Berg en midden 
 op Witte Berg Petrea, Wapenveld. Zang. AE. 
02/04 Gehoord op de Renderklippen Heerde. LW.   
14/04 Tongerense heide nabij Boerweg. Prachtige 
 zang. Els Koopmans-Grommé. 
01/05 Zingend op Renderklippen, heide nabij 
 grafheuvels. EKG.  
Boompieper 
11/04 Zang. Petrea Witte Berg, Wapenveld. AE. 
19/04 Heitje Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
21/04 Nog 1 of 2 exx. andere kant Witte Berg, 
 Wapenveld. AE. 
Boomvalk 
07/05 5 exx. Oldebroekerheide, ‘t Harde. WvdB.  
Bosrietzanger 
21/04 Oostravenweg, Wissel, Epe. RK.  
Bosuil 
maart/ o + o. Geregeld in de tuin, Norelholtweg 
april Epe. Elk jaar. LW. 

Vogels 



Braamsluiper 
25/04 Lagestraat, Wapenveld; 1e waarneming. AE 
Brilduiker  
05/03 1 o  1 o  Marlerwaarden, Marle. RH/HvG. 
21/03 Enkele exx. kolk IJsseldijk, Houtweg, Oene. 
 RK.  
25/03 o  Kolkje, eind van de Houtweg, Oene.FB. 
Bruine kiekendief 
23/04 Vorchterwaarden, Vorchten. RH/HvG.  
Buizerd 
 Tijdens winterperiode veel waarnemingen; 
 telde gedurende maanden gemiddeld 5 exx. 
 langs A-50, traject S-9 tot afslag Apeldoorn 
 Noord. WvW.  
15/03 2 exx. "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 
 Ook in volgende periode tot heden geregeld 
 waargenomen. PB.  
04/04 Dijkhuizen, Epe. FW. 
Dodaars 
29/03 2 exx. Balts. Heerderstrand, Heerde. WvdB.  
02/04 Zwarte kolk, ?? WvdB.  
03/05 Paartje, baltsend. Plas in bosgebied ten wes-
 te van Epe. EKG.  
Fazant 
04/04 2 o o Dijkhuizen, Epe. FW. 
Fitis 
17/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
05/04 Wisselse veen, Epe.WvW.  
08/04 Terug in tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
16/04 1e waarneming; Kloosterbos bij weiland, 
 Wapenveld. AE. 
02/05 Langs de Wetering, zuidelijk. van Breeweg, 
 Wapenveld. AE. 
Fluiter 
30/04 Zwolse Bos, ?? FB. 
09/05 Zang; Petrea bij Wapenveld. AE. 
Fuut 
12/04 met 1 jong. Vlasveld, Vaassen RK.  
06/05 met twee pullen op de rug. Zwarte Kolk, 
 Wapenveld. AE. 
Geelgors 
09/04 5 exx. Wapenvelderbroek, Wapenveld. 
 1e waarneming. RH/HvG.  
12/04 4 exx. Wisselse veen, Epe WvW.  
19/04 Zuiderheide, Epe. LW. 
Gekraagde roodstaart 
01/05 Heide Renderklippen, Epe. EKG.  
Gele kwikstaart 
25/03 Buitenwaarden, Terwolde. FB. 
09/04 3 exx. Vorchterwaarden, Vorchten. RH/HvG. 
Gierzwaluw 
03/05 3 exx. Eerste waarneming, Wapenveld. AE. 
05/05 ± 5 exx. boven Epe. Betty Bouchette. 
07/05 6 exx. Wapenveld. AE. 
Geoorde fuut 
05/03 Marlerwaarden. RH/HvG.  
Goudvink  
03/03 o  Norelbos, Epe. LW.  
Graspieper 

19/03 Gulbroek, Heerde. 1e waarneming. RH/HvG.  
12/04 Opvallend veel doortrekkers, solitair, boven 
 Epe-Zuid. WvW.  
12/04 Groepje van 6 exx. Wisselseveen, Epe. 
 WvW.  
Grauwe gans 
14/03 ± 15 exx. IJsseluiterwaarden, t.h.v. Oene. 
 RK.   
04/04 3 exx. Houtweg plasjes IJssel, ??? EKG.  
Grauwe kiekendief 
23/04 1 ex. o  Oldebroekerheide, ‘t Harde. WvdB.  
Grauwe vliegenvanger 
10/05 Tuin Pelzerkamp Epe. AHS.  
Grasmus 
07/05 Langs de Wetering, noordelijk van Breeweg, 
 Wapenveld. AE. 
Groene specht 
20/02 1 ex. Heerder sprengen, Heerde. WvdB.  
25/02 1 ex. rand Oldebroeker heide, ‘t Harde. 
 WvdB.  
03/04 1 ex. Welna, Epe. WvdB.  
04/04 2 maal roep Middenlaan Petrea, Wapen- 
 veld. AE 
06/04 Dophoeveweg, Epe. RK.  
08/04 1 ex. Zuppelseweg, Heerde. WvdB.  
12/04 2 exx. Kooiweg, Heerde. WvdB.  
12/03  t/m 19/03 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
14/04 Polberg, Wapenveld. WvdB.  
29/04 Bij kruising Klokbekerweg/Kamperweg,  
 Epe. MHM.  
01/05 Heerderkant bos bij Schaapskooi, Render- 
 klippen. EKG.  
01/05 (waarsch.wrn.) 1 x roep N.K.T. Zwolse  
 Bos, Wapenveld. AE. 
Groenling 
febr./ Tezamen met Kepen en vinken in een wolk 
mrt. van 4 à 500 exx. foeragerend op maisvelden 
 langs Wiemanstraat/Vossenbroek, Epe.WvW  
08/03 Eerste zang dorp Wapenveld. AE. 
31/03 exx.  in de tuin, Holleweg/Diepenhorst-
 laan Epe. Mevrouw Bakker.12/04 
Grote bonte specht 
 Paartje, permanent in tuin Belvédèreweg,  
 Epe. MHM. 
13/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. Ook 
 later  nog geregeld waargenomen.PB.  
Grote lijster 
30/03 In weitje Pelzerpark Epe. AJB. 
Grote zaagbek 
14/03 Marlerwaarden, RH/HvG.  
14/03 Enkele paartjes, IJsseluiterwaarden t.h.v. 
 Oene. RK.  
21/03 7 exx (3 o 4 o), recreatieplas Kievitsveld 
 Emst. WvW.  
27/03 o  Apeldoorns Kanaal t.h.v. A50. RK.  
Grutto 
14/04    ??? 
30/03 Marle, ± 50-75 exx. AJB. 
02/05 2 exx. langs de Wetering, Wapenveld. AE. 



Heggemus 
03/04 o  met “snor” van witte hondeharen. Tuin 
 Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Holenduif12 
10/04 Gehoord. Ballastputweg, Epe. LW. 
Indische gans 
25/03 Buitenwaarden, Terwolde. FB. 
Keep 
febr./ Tezamen met Groenlingen en Kepen in een  
mrt. wolk van 4 à 500 exx.foeragerend op mais
 velden langs Wiemanstraat/Vossenbroek, 
 Epe. WvW.  
22/03 Klein aantal samen met grote groep vinken, 
 Vossenbroek, Emst. RK.  
31/03 o  in de tuin, Holleweg/Diepenhorst-
 laan, Epe. Mevrouw Bakker. 
01/4 o Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
01/05 2 exx. o en o  (niet uigekleurd). Petrea, 
 Wapenveld. WvdB.   
Kemphaan 
26/03 15 exx, Werverwaarden, ?RH/HvG.  
Kerkuil 
28/02 1 ex. Zandweg Heerde. WvdB.  
21/04 2 ex. Vorchten. WvdB.  
27/04 1 ex. de Belt, Wapenveld. WvdB.  
Klapekster 
07/04 2 exx. Het Greveld, ??  FB. 
08/04 3 exx. Oldebroekerheide, ‘t Harde. WvdB.  
14/04 1 ex. Welna, Epe. WvdB.  
Kleine bonte specht 
03/03 In de tuin, Norelholtweg, Epe. LW.  
02/04 Molenweg, Wissel, Epe. RK.  
03/04 1 ex. Welna, Epe WvdB.  
07/04 2 territoria, Boshuisweg, Epe. WvdB.  
14/04 2 exx. Dellen, Epe. WvdB.  
Kleine mantelmeeuw 
24/04 3 exx. Britse ondersoort, op bemest land 
 nabij Ossendorperweg, Heerde, samen met 
 Kokmeeuwen en Roeken. EKG.  
Kleine plevier 
12/04 2 exx. (paartje?) Wisselse veen, Epe. WvW.  
Kneu 
25/04 o  op rozenhaag tuin. Wapenveld. AE. 
Koet 
07/05 paartje met 2 al grote jongen bij weidepaal 
 naast Gemaal, Wapenveld. AE. 
Koekoek 
29/04 Schaapskooi, Heerde, eerste waarneming. 
 RH/HvG.   
06/05 Fortmond bos, Veessen (achter Wijhe, land-
 goed De Gelder/St.Jans Klooster. AJB.  
Koolmees 
10/05 Jongen worden gevoerd. Tuin Wapenveld. 
 AE. 
Koperwiek 
07/04 Groepje waarvan enkele exx. een bescheiden 
 zang ten gehore brachten. Rauwenhoffweg, 
 Tongeren, Epe. RK.  
Krakeend 

26/03 3 exx. Marlerwaarden, Marle.  RH/HvG.  
04/04 Paartje Houtweg plasje IJssel,    ? EKG.  
Kraanvogel 
Eind april/begin mei gezien door tenminste Harry 
van Diepen en Rudi Heideveld. Nadere bijzonder- 
heden ontbreken!! 
Kramsvogel 
03/04  2 exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
30/04 10 exx. Kloosterbos, Wapenveld.  
 Nog steeds aanwezig.RH/HvG.  
02/05 Enkele exx. Oostravenweg, Wissel, Epe. RK.  
Kuifeend 
11/04 1e waarneming; paartje Wetering/Ziebroek-
 seweg, Wapenveld. AE. 
Matkopmees 
18/03 Vak 12 Zwolse Bos, Wapenveld (meerdere 
 waarnemingen). AE. 
Merel 
07/04 o  Gedeeltelijk albinisme. Hertenkampsweg,  
 ‘t Laar. RK.  
Middelste zaagbek 
04/04 2 exx. Heerderstrand, Heerde. WvdB.  
Nonnetje 
14/03 Enkele  oo  IJsseluiterwaarden t.h.v. 
 Oene. RK.  
29/03 1 o en 1 o  Worperhonk, Vorchten. 
RH/HvG.  
Nijlgans 
20/03 2 exx. bij poel, "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. Sindsdien (t/m 5 mei) geregeld 
 waargenomen.PB.  
Oeverloper 
26/03 4 exx. Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
05/05 Pluizenmeer, Heerde. HJ. 
Oeverzwaluw 
09/04 Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
Ooievaar 
21/04 Op weiland bij Zuuker school, Epe. MF. 
Putter 
12/04 Zingend, Brakerweg, Epe. RK.  
13/04 ± 12 exx. Oranjeweg, Schaveren.. RK.  
Pijlstaart 
26/03 7 paren, Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
Raaf 
14/02 93 exx. Kroondomein, ?? WvdB.  
04/04 Overvliegend, Pollenseweg, Schaveren. RK.  
08/04 22 exx. Oldebroekerheide, ‘t Harde. WvdB.  
08/04 12 exx. Doornspijkerheide, Doornspijk. 
 WvdB.  
14/04 1 ex. luid roepend. Vliegt over Wisselse   
 veen. EKG.  
22/04 Nunspeet nabij Bezoekerscentrum. EKG.  
23/04 Min. 2 exx. roepend boven Motketel Niersen. 
 Exc. Paddestoelenwerkgroep. 
Rietgors 
15/03 Kievitsveld, Emst. WvW. 
Rietzanger 
02/05 (waarsch.wrn.) Wetering bij Ziebroekse- 
 weg, Wapenveld. AE. 



Rode wouw 
28/04 2 exx. Delen, n. N. Epe. WvdB.  
28/04 Oldebroekerheide,  ‘t Harde. WvdB.  
Roodborst 
09/03 Enkele exx. in de wei "Waterland", Wete-
 ringdijk, Vaassen. PB.  
Roodborsttapuit 
10/03 Zuidwesthoek Tongerense heide, Epe. RK.  
14/03 3 exx. Renderklippen, Heerde. RK.  
26/04 2  o o  Renderklippen, Epe op de grond, 
dicht  naast wandelpad op onderlinge afstand van 
 zo’n drie meter. Volkomen roerloos. 
 (Ik gaf het kijken eerder op dan zij). MHM. 
Scholekster 
07/03 Vele lags de IJssel, Marle. AE. 
11/04 Paartje langs de Wetering, zuidelijk van  
 Breeweg, Wapenveld. AE. 
Slobeend 
14/03 Diverse paartjes, IJsseluiterwaarden t.h.v. 
 Oene. RK.  
19/03 4 paartjes. Welsumer Waarden. RH/HvG.  
Smient 
14/03 Behoorlijke aantallen, IJsseluiterwaarden 
 t.h.v. Oene. RK.  
Sperwer 
20/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. Sinds-
 dien geregeld waargenomen. PB.  
23/03 o  met in haar klauwen een flink tegensprate- 
 lende Vlaamse gaai. Sperwer komt met prooi 
 niet de lucht in; moet Vlaamse gaai prijsge-
 ven. In directe omgeving zitten de bomen en 
 struiken vol met scheldende Zwarte kraaien,  
 Eksters en Vlaamse gaaien. RK.  
04/04 1 ex. Dijkhuizen, Epe. FW. 
 Met regelmaat foeragerend boven woonwijk 
 Epe-Zuid. WvW.  
16/04 o  slaat Merel, plukt hem in de tuin. Pelzer-
 park, Epe. K. Mors. 
Spotvogel 
19/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  Ook 
 na deze datum waargenomen. PB.  
Steenuil 
06/03 Op voorerf. Sindsdien geregeld ook elders 
 waargenomen op "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. (Permanente bewoners van 
 nestkast). PB.  
07/05 Hele winter gehoord; nu ook gezien op dak 
 schuur Flessenbergerweg/Hogestraat, Wa-
 penveld. AE. 
Sijsje 
21/03 Op pinda’s in tuin, Lagestraat, Wapenveld.  
 AE 
31/03 10 exx. in de tuin Holleweg/Diepenhorst-
 laan, Epe. Mevrouw Bakker. 
18/04 In hele dorp Epe nog overal troepjes 
 (zingend). Al maanden zo. EKG.  
26/04 Ook nog steeds niet vertrokken uit tuin Bel-
 védèreweg, Epe. Aantal neemt wel af. MHM. 
Tapuit 

23/04 o   Vorchterwaarden, Vorchten. RH/HvG.  
30/4 o    idem            idem    RH/HvG. 
Tjiftjaf 
 
10/03 Oostravenweg, Wissel, Epe. RK.  
12/03 1e waarneming "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
18/03 Kievitsveld, Emst. WvW. 
24/03 Terug in tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
02/04 Terug in tuin Norelholtweg Epe. LW.  
04/04 1e waarneming tuin Mussenkampseweg, 
 Heerde. HJ. 
05/04 Tuin Korte Enkweg, Epe. Betty Bouchette. 
Toppereend 
23/04    1 o  en 2 o  Marlerwaarden, Marle RH/HvG.  
Torenvalk 
11/04 o  vliegt over Wetering, Wapenveld. AE. 
Tortel (Hollandse) 
24/04 Hoge Gulbroek - Bosje - Heerde. EKG.  
10/05 Eerste parkeerplaats Zwolse Bos, Wapen- 
 veld; vak 12. AE. 
Tuinfluiter 
02/05 In tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Tureluur 
23/03 1e waarneming, Wetering, Wapenveld. AE. 
04/04 Zeker 4 exx. Vorchter waarden AHS.  
23/04 IJssel t.h.v. Vorchter waarden EKG.  
07/05 2 exx. gezien v.a. brug bij Gemaal, Wapen- 
 veld. AE. 
Veldleeuwerik 
19/03 1e waarneming.Werverwaarden, ? RH/HvG.  
14/04  Tongerense heide, Boerweg + Wisselse veen. 
 Zang. EKG.  
Vink, Keep en Groenling 
febr./ Tezamen in een wolk van 4 à 500 exx.  
mrt. foeragerend op maisvelden langs Wieman-
 straat/Vossenbroek, Epe. WvW.  
 Grote groep, samen met klein aantal Kepen, 
 Vossenbroek, Emst. RK.  
Visarend 
20/03 AHS.50 ter hoogte van Hattem. FB. 
01/05 1 ex. Houtweg, Oene. WvdB.  
Visdief 
30/04 Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
Vlaamse gaai  
 M.i.  opvallende toename, zowel in- als 
 buiten bebouwde kom. WvW.  
Vuurgoudhaantje 
03/04 1 ex. Welna, Epe. WvdB.  
Wilde eend 
12/04 Met diverse jongen. Vlasveld, Vaassen. RK.  
Wintertaling 
maart  Regelmatig paartje: visvijvers Venz, Emst. 
 WvW.  
14/03 Flinke aantallen, IJsseluiterwaarden t.h.v. 
 Oene. RK.  
26/03 5 paartjes, Marlerwaarden, Marle.  RH/HvG.  
05/04 Wisselse veen, Epe. WvW.   
Witgatje 



26/03 2 exx. Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
12/04 Wisselse veen Epe. WvW. 
09/04 7 exx. Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
Witte kwikstaart 
12/03 Marlerwaarden, Marle. RH/HvG.  
11/04 1e waarneming; Wetering, Wapenveld. AE. 
07/05 bij Gemaal (Werverdijk), Wapenveld. AE. 
20/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Wulp 
06/03 In de wei, "Waterland", Weteringdijk, Vaas-
 sen. Voortdurend aanwezig, sindsdien. PB.  
IJsvogel 
 Gehele winterperiode Apeldoorns Kanaal 
 t.h.v. Venz-fabriek + visvijvers bij Venz,  
 Emst. Meerdere exemplaren? WvW. 
27/02 Kooiweg, Heerde. WvdB.  
12/04 Bonenburg, Heerde. WvdB.  
Zanglijster 
 Dit voorjaar m.i. op meer locaties dan voor-
 heen in het dorp (o.a. broedgeval in achter-
 tuin Zwartelandstraat Epe. WvW. 
10/03 In de wei "Waterland", Weteringdijk, Vaas-
 sen. PB.  
04/04 Na een jaar ontbreken weer volop zang in 
 tuin Belvédèreweg,  Epe. MHM.  
Zeearend 
19/02 1 onv. ex. Kroondomein, ?? WvdB.  
Zomertaling 
09/04 
23/04  Paartje, Vorchterwaarden, Vorchten. 
30/04 RH/HvG.  
Zwarte roodstaart 
15/04 Paartje bij boerderij Hogestraat, Wapen- 
 veld. AE.                                               
Zwarte specht 
20/02 2 exx. Wezepse hei, Wezep. WvdB.  
24/02 1 ex. Ossenstal, Epe. WvdB.  
11/03 2 exx. roepen naar elkaar bij Witte Berg 
 Petrea, Wapenveld. AE. 
15/03 Vak 13 Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
21/03 2 exx. Polberg, Wapenveld.. WvdB.  
03/04 3 territoria, Welna. WvdB.  
08/04 Molenweg, Tongeren, Epe. RK.  
Zwarte zeeëend  
27/04 1 ex. o  Heerderstrand, Heerde. WvdB.  
Zwartkop 
06/04 Zang in tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
06/04 Enige exx. Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
07/04 “Weer thuis” terrein Norelholtweg, Epe. LW. 
14/04 1e waarneming, Mussenkampseweg, Heerde.
 van  HJ. 
Zwart roodstaartje 
12/04 o  In tuin langs Wilgenweg, Epe. SRG. 

 
 
 

Bont zandoogje  Pararge aegeria 

22/04 Meerdere exx. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
01/04 1e waarneming in achtertuin "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. Daarna meer. PB.  
02/04 1 ex. In tuin Niersen. 
02/04 Koerbergseweg, Heerde. JW. 
02/04 2 o 1 o  Tuin Belvédèreweg Epe. MHM.   
Dagpauwoog  Inachis io 
23/03 Koerbergseweg, Heerde. JW. 
01/04 1e waarneming in achtertuin "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
02/04 1 ex. In tuin Niersen. PG. 
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
13/03 Koerbergseweg, Heerde. JW. 
25/04 In tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Grote vos  Nymphalis polychloros 
01/05 In Nederland zeer zeldzame vlinder! 
 Leemkuil, Tongeren. FB. 
 
Kamperfoeliebloesemmot        
           Alucita hexadactyla  
22/04  Op raam, Epe. EKG. 
Dit motje legt eitjes in bloemknop 
van kamperfoelie. Rupsje eet 
inwendgie bloem op, die daardoor 
niet in bloei komt. 
(In Natura 3 - 1986 stond een  
artikel over deze mot).  
 
Klein geaderd witje  Pieris napi   
05/04 Tuin in centrum  Epe. EKG.  
26/04 Binnen bij Albert Heyn, Epe. Zocht koelte bij 
 de melkvakken. MHM.  
Kleine Vos 
11/03 Koerbergseweg, Heerde. Binnen actief. JW. 
13/03 Koerbergseweg Heerde, buiten. JW. 
13/03 In tuin Niersen. PG. 
02/04 In tuin Niersen. PG. 
Koolwitje (?) 
13/04 Enkele exx. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. Sindsdien vaker (en veel). PB.  
Landkaartje  Araschinia levana 
29/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Nunvlinder  Orthosia gothica 
30/04 Op verlicht raam centrum Epe. EKG.  
Oranjetipje  Anthocharis cardamines 
25/04 In tuin Belvédèreweg, Epe. DD. 
26/04 In tuin, Epe. EKG.  
12/05 2 oo  Lohuizerweg, Epe, op Pinksterbloe- 
 men en Judaspenning. AHS.  

   
 
 

Aardhommel  Bombus terrestris 
12/03  "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  PB 
 
02/04 1 ex. in tuin Niersen. PG. 

Vlinders 

 

Insekten en spinnen 



Fluwelen graafbij  (ook “Vosje” genoemd) 
02/05 Pastoor Somstraat, Epe. EKG.  
Honingbij Apis mellifera 
12/03 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Kleine wolfspin  Pardosa amentata 
03/05 Vele kleine exx. bij poel "Waterland", Wete-
 ringdijk, Vaassen. PB.  
Langsprietmot  Adela reaumurella 
02/05 Vele tientallen dansend in de zon aan bos- 
 rand Pollenseweg, Emst. EKG.  
Mierenleeuw 
02/05 Volwassen exemplaar vliegend. Pollense 
 veenweg (heide), Emst ???  EKG.  
Schietmot  Phryganea grandis 
05/05 Op lissen in poel "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Schirus bicolor (wantsje) 
13/04 In tuin Epe, massaal op Gevlekte dovenetel. 
 EKG.   
Springspin  Salticus scenius 
03/05 Nog klein. Op muur voorerf "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Tuinhommel  Bombus hortorum 
02/04 1 ex. in tuin Niersen. PG. 
 

 
 

Adderwortel  Polygonum bistorta 
02/05 In berm van de beek langs Woesteweg ter 
 hoogte van de Papenstraat, Emst. EKG.  
Bosanemoon (blauwe vorm) Anemone apennina 
18/04 Dijkhuizerweg, Epe. Dik Koopmans. 
Bosanemoon  Anemone nemorosa 
18/04 Behoorlijke aantallen. Oever Verloren Beek, 
 Papenstraat Epe. RK.  
Draadereprijs  Veronica filiformis 
13/04 Bloeiend, vele m2 op sportveld 
 bij OSG. Epe. SRG. 
18/04 Massaal op sportveld Springborn Epe. EKG.  
Dubbelloof  Blechnum spicant 
24/04 Vrij veel exx. aan de wal van de Horst-
hoekerbeek nabij oude watermolen, ???  EKG.  
Hondsviooltje  Viola canina 
19/04 Heide Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
06/05 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
Paarbladig goudveil  Chrysoplenium oppositifolium 
23/04 In Niersen, op de bekende plaatsen.  
 Excursie Paddestoelenwerkgroep. 

 
 

 
 

Blauwplaatstropharia  Stropharia rugosoanulata 
02/05 Weer op houtsnippers, nu Meidoornstraat, 
 Epe. EKG.  
Boompuist 
(Slijmzwamsoort) 

11/04 Op dood eikje, Holleweg Epe. MHM.  
13/04 Boerweg, Epe. Op dood hout, op verscheide-
 ne plaatsen. EKG.  
23/04 Op dode spar. Motketel, Niersen. 
 Excursie Paddestoelenwerkgroep. 
Doolhofzwam 
03/04  Groot exemplaar op Amerikaanse eik, Boer-
 weg/Velkampsweg, Epe. EKG.  
Heksenbezem 
01/04  In den, tuin Eperheemweg, Epe. 
 Hr. Pekelharing. 
Voorjaarskluifzwam  Gyromitra esculenta 
13/04 Tuin Dellenweg, Epe. 
 Tjada Amsterdam. 
22/04 Tuin Sprengenweg Heerde. MvG. 

 
Edelhert 

10/03 Groep w.o. kalf, noordrand Noorderheide, 
 Vierhouten. RK.  
Eekhoorn 
maart april 
 1 ex. geregeld in tuin Epe centrum. EKG.  
Egel 
12/04 2 exx. in tuin Pelzerpark, Epe. (Overwin-
 terd). AHS.  
Ree 
18/03 Overdag 10 exx bijeen op weiland  Vossen-
broek, naast A-50. (N.B. Naar mijn  mening  niet algeme-
ne waarneming voor solitaire  diersoort). WvW.  
Vos 
12/03 Om 6.45 uur, Tongeren, Epe. 
 

Adder 
10/03 Greveld ? FB. 
Beekprik 
05/04 In een spreng bij Niersen, 3 exx. bij elkaar  
 op 1 m2.  SRG. 
Bruine kikker 
07/04 Eiklompen in “karrespoor” Tepelbergwerg, 
 Welna, Epe. 
Kikker 
13/03 Dril in sloot, diverse klompen, Korte beek- 
 weg, Vaassen. RK.  
01/04 Dril in de poel op "Waterland", Wetering-
 dijk, Vaassen. PB.  
12/04 Kikkervisjes uitgekomen in poel  "Water-
land", Weteringdijk, Vaassen. PB Pad 
begin Toch weer 9 exx. mèt eitjes in vijver -  
april tuin Belvédèreweg, Epe.  MHM.  
.   

Planten 

Paddestoelen 

Zoogdieren 

Vissen, Amfibieën, Reptielen 
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