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Welkom! 
We mochten als nieuw lid begroeten: 

Mevrouw G. Bosman - Janse, 
Eekhoornweg 2, 
8161  AR  Epe. 

Mevrouw Lenny Menke-Stelwagen is huisgenootlid geworden. 
 
 



 
 

VOORWOORD 
Er is een boel te vertellen in dit voorwoord!  

 In de eerste plaats vanwege alle losse bladen die U in deze Natuurklanken vinden zult. De vogel- 
en vlinderlijsten, daar bent U wel aan gewend omstreeks deze tijd, maar de invitatie voor ons 50-jarig 
jubileum is eenmalig. Wij hopen dat er een heleboel van teruggezonden worden; dat zou een aardige 
honorering zijn voor al het werk wat er in verband met de feestelijkheden verzet is (en nog wordt). Als 
het U ook nog mogelijk is op korte termijn kenbaar te maken dat U van plan bent te komen, zal de orga-
nisatie daar bijzonder bij gebaat zijn. 
 U treft verder een reclame-folder aan, iets wat - voorzover wij ons herinneren - niet eerder ver-
toond is. U moet er Uw ogen en gedachten maar eens over laten gaan; wie weet haalt U er wat uit. 
“Wolftrail” werkt nauw samen met organisaties waar ook wij helemaal achter kunnen staan. 
 Met betrekking tot de resterende twee losse blaadjes, de vogel- en vlinderlijsten, zijn we nieuws-
gierig of U al meteen met invullen kunt beginnen. De eerste - bij de redactie bekende - dagvlinder werd 
op de 10e januari genoteerd, en toen we die doorbelden naar de Vlinderstichting kregen we te horen dat 
er al meer meldingen waren binnegekomen. De term “vroege vogels” kent iedereen, maar krijgen we nu 
ook vroege vlinders?!   

Dan een “technische” mededeling.  
 Normaliter verschijnt om deze tijd een april/mei-nummer van Natuurklanken. Deze keer is het 
april/mei en juni. Op 11 mei namelijk komt een EXTRA JUBILEUMNUMMER uit, dat hoofdzakelijk draait 
om het vijftig jaar functioneren van onze afdeling. De rubriek “Waarnemingen”, het programma, enz. 
enz., die zaken komen er wel in, evenals uiteraard andere dingen die aan actualiteit gebonden zijn.   
 

En mocht  er iets in U opkomen, waarvan U denkt: dat is leuk voor het jubileumnum-
mer! 

schrijft U het dan voor ons op. Mocht U (dat hebben we vaak gehoord) een “ik ben geen 
schrijver”-type zijn, maar U wilt Uw verhaal wèl vertellen, dan kan dat telefonisch of 
er komt iemand van de redactie bij U om er onder Uw supervisie een artikeltje over te 
schrijven.  

  
 Nu een gans andere zaak: de nieuwe spelling. Velen zeggen dat die er misschien helemaal niet 
doorkomt, maar we zijn er toch maar uitgegaan van wèl. De televisie en de kranten passen hem ook toe 
en wij willen niet achterblijven. De insekten, wat minder sierlijk dan “insecten” zijn, net als de projecten, 
weer in ere hersteld, dat is mooi. Maar “feces”??! En oxide naast ethyleen . . . . moeilijk, hoor en ik 
voorzie alweer de nodige vergissingen.  
Enfin er is al wel vaker een beroep gedaan op Uw inschikkelijkheid als het om blundertjes en blunders in 
onze Natuurklanken ging. Denk maar aan de vorige “binnenbladen”, met al de oude telefoonnummers!!  
En - nog veel vervelender! - in het prachtige vakantieverhaal over Brits Columbia van Bert Koster  zijn 
de bladzijden 24 en 25 verwisseld. We hebben Bert persoonlijk onze excuses al gemaakt, maar willen het 
op deze plaats toch ook nog doen. De door hem aangeleverde illustraties zijn NOTA BENE door ons “ge-
spiegeld”, zodat ze mooi naar het midden en naar elkaar “keken” --- en toch ging er iets fout! Nog- en 
nogmaals: Bert, pardon! 
 Nu maar hopen dat er deze keer geen- of als het dan moet in elk geval minder missers zijn.  
U leest en wij huiveren - - -  maar desondanks blijven we Uw toegenegen 

Redactie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Als Koning Winter nog maar nauwelijks is vertrokken dient de lente zich alweer aan. Pestvogels 
en andere invasiegasten mogen dan tot enige geestdrift hebben geleid, duizenden Grauwe- en minder 
grauwe ganzen, foeragerend op de bevroren akkers en drinkend van het kleine beetje open water dat nog 
niet bevroren was, of een IJsvogel op de vetbol zorgden weliswaar voor spectaculaire winterse beelden . . 
. .  . . maarrrrrr . . . .  dan is er gelukkig weer die eerste krokus die zich door de nog maar net ontdooide 
aardkorst priemt en die Heggemus, die met zijn vrolijk lied een lentetien verdient! 

De biologische klok in tal van organismen wordt langzaam maar zeker opgestart. 

 Alhoewel Uw bestuur niet in winterslaap is gegaan, begint toch ook daar het lentebloed onmis-
kenbaar te kriebelen. Dat moet ook, want er is veel te doen en er staan weer tal van interessante zaken te 
gebeuren. De topper is natuurlijk ons 50-jarig jubileum op 11 mei aanstaande. De jubileumcommissie 
verzet bergen werk om daar een ware happening van te maken. 
 De Natuurbeschermingscommissie en de andere werkgroepen zijn zeer actief en hebben zich vol 
overgave op hun nieuwe programma’s gestort. En last but not least, wat dacht U van deze nieuwe “Na-
tuurklanken”? Voorwaar opnieuw een schoolvoorbeeld van een echte “natuurbundel” met veel wetens-
waardigheden.  
Dat doet trouwens niets af aan het feit dat we de afdeling Haarlem van harte feliciteren met de KNNV-
pluim 1995. 
 Geachte leden en mede-natuurcollega’s, wij zijn ons ervan bewust dat Uw activiteiten en Uw 
verschijnen op lezingen en excursies ons stimuleren het (overigens leuke) bestuurswerk voort te zetten. 
En dat komt niet alleen door de lente! 

 Het bestuur. 
§ ¦ §  

 

VAN DE PENNINGMEESTER: 
 Een woord van dank aan allen die vlot hun contributie voor 1996 hebben betaald! Tachtig pro-
cent van de bijdragen is reeds binnen. 

Het zou fijn zijn als de overige twintig procent met dit kleine geheugensteuntje ook hun, in de vorige 
Natuurklanken bijgesloten acceptgiroformulieren even in orde maken. Mocht U het formulier kwijt zijn, 
dan kunt U natuurlijk Uw contributie (ƒ  37,50 voor leden en ƒ 12,50  voor huisgenoot-leden) storten op 

  
giro 989245, t.n.v. Penningmeester KNNV Afd. Epe-Heerde, 

Berkenoord 68, Vaassen. 
 

DANK U WEL! 
Jenny Sondorp. 



 

Tussen Heuvels en Rivier 

 Er zullen niet veel lezers van onze Natuurklanken zijn die de krantenartikeltjes onder 
deze naam niet kennen. Evenwel, wat nog niet iedereen weet is dat er ter gelegenheid van de vijf-
tigste verjaardag van onze afdeling een boekje is samengesteld, waarin honderd “Heuvels en Ri-
vier”tjes zijn gebundeld. Deze verzameling, een uitgave van Wegener, zal in de loop van april te 
koop zijn. Wij willen U erop attent maken dat een beperkt aantal exemplaren voor een gere-
duceerd bedrag rechtstreeks bij ons betrokken kan worden. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de vie-
ring van ons 50-jarig jubileum op 11 mei a.s. Als U die gelegenheid mist kunt U er altijd aan 
komen via een van de leden van het bestuur of de redactie van Natuurklanken. De telefoonnum-
mers staan in dit blad, zoals U weet. 
 Wij zouden het erg op prijs stellen als U de boekjes bij ons koopt, omdat onze afdelings-
kas daar enig voordeel van heeft. Voor U is het ook nog voordeliger, dus dit is weer eens zo’n 
mes dat aan twee kanten kan snijden. Wat precies de prijs zal zijn weten we nog niet, maar een 
kostbare aanschaf wordt het beslist niet.  
 Diegenen van ons team die al een kijkje achter de schermen hebben mogen nemen, kun-
nen U verzekeren dat het een alleraardigst boekje wordt, waar niet alleen mensen uit deze omge-
ving hun hart aan kunnen ophalen, maar waar ook een heleboel algemene wetenswaardigheid in 
staat. Je zou de aanschaf van dit bundeltje een “must” kunnen noemen. Tijdens het lezen zult U 
ervaren hoe buitengewoon plezierig een must kan zijn. 

Redactie. 



HOOFDLETTERS 
 Het wekt nogal eens verwarring, een rijtje planten- of dierennamen waarvan de een met een 
hoofdletter wordt geschreven en de andere met een kleine letter. 
Korte uitleg: 
 Voor de wetenschappelijke naam is het vrij eenvoudig. Linnaeus, de grondlegger van de binaire 
nomenclatuur, gaf alle botanische plantensoorten twee namen: 
1. De geslachtsnaam, te schrijven met een hoofdletter, bijvoorbeeld Fagus. 
2. De soortaanduiding, te schrijven met een kleine letter, bijvoorbeeld  sylvaticus. 
Ook de familienaam wordt met een hoofdletter geschreven. 

Maar hoe zit het nu met de Nederlandse namen? 
 Sla je ons verenigingsblad “Natura” erop na, dan zie je dat het eerste deel van de naam met een 
hoofdletter wordt geschreven, bijvoorbeeld “Wilde akelei”. Veelal is dat de soortaanduiding (Wilde), en 
de geslachtsnaam wordt in dit geval met een kleine letter geschreven (akelei). 
Komt er in Nederland van het geslacht maar één botanische soort voor, dan gebruikt Natura alleen de 
geslachtsnaam en schrijft die dan met een hoofdletter, bijvoorbeeld Beuk, Hazelaar. 
Derhalve wordt eik met een kleine letter geschreven, want wij kennen drie soorten eiken, te weten Zo-
mereik, Wintereik, Amerikaanse eik. 
 Sla je vervolgens de Oecologische Flora erop na, dan zie je dat - ook wanneer alleen de ge-
slachtsnaam gebruikt wordt, terwijl er wel meerdere soorten zijn - toch de hoofdletter gehanteerd wordt. 
Voorbeeld: Berk. Deze boom kent in Nederland twee soortaanduidingen, namelijk Ruwe berk en Zachte 
berk.  
 Het spijt me, de verwarring blijft. Maar ik wil wel vermelden dat in het vervolg voor Natuurklan-
ken de regels gevolgd zullen worden die voor Natura gelden. 

Mariet van Gelder. 



NESTKASTJE  SCHOONMAKEN. 
Het moet eigenlijk al in januari gebeurd zijn, het grondig schoonmaken van 
een nestkastje in onze tuin. Het was al al in twee jaar niet gebeurd! 
“Achterstallig onderhoud”, dus. Het koude weer, drukke bezigheden en 
nog meer twijfelachtige excuses zorgden ervoor dat we er pas begin maart 
aan toe kwamen. 
 Boomhommel Een paartje Pimpelmezen was al aan het 
alarmeren als we langs het kastje liepen; een teken dat hun keuze min of 
meer gemaakt was. 

Dat het schoonmaken van het nestkastje echt wel nodig was, bleek uit het allegaartje aan rommel dat het 
bevatte. We leegden het op een krant en . . . . beleefden een kostelijk uurtje aan het uitpluizen van al die 
onbestemde restanten, die daar voor ons lagen uitgespreid. Geen donsveertjes, draadjes, pluisjes, takjes 
en al dat spul wat je vogeltjes altijd naar binnen ziet brengen. Ook geen spoor van een dood jong of lege 
eierschalen. Wel was er een wit soort vliesachtig spul, dat erg taai leek te zijn. Eerst dachten we aan 
stukken plastic, maar het was veel te vezelig van structuur. Een spinsel? En van wie dan?  
 Het bleef een raadsel: Een korrelige, gortdroge, grijze massa zat aan elkaar gekit. Het leken 
honderden uitwerpselen van . . . .   Ja van wat of wie? Geen vogelpoep, dat zat er zelfs niet tussen. We 
hielden het op uitwerpselen van insekten. 
 Dat vermoeden bleek niet zo gek, ten we tussen die korreltjes en ook in het witte vlies iets zagen 
glinsteren. Het waren restjes van de gladde chitinehuid van insekten. Sommige bestonden uit halve of 
hele ringetjes. Er waren kopjes bij met sprietjes en zelfs ogen. Eén kop vertoonde zelfs een uitgestoken 
tong, en wat bosjes bruine haren. 
Dat alles konden we dus uitstekend bekijken met een loep en nog mooier met onze binoculair. Behalve 
de fraaie facetogen waren heel mooi drie puntogen voorop de kop te zien. Bij een levend insect kun je dat 
zelden zo rustig bekijken. 
Een enkele pootrest bleek een heus “korfje” voor het verzamelen van stuifmeel te bevatten. Wat een hoop 
haren zo’n poot heeft zie je in vergroting ook prima. Het moesten dus inderdaad resten van bijachtigen, 
vermoedelijk hommels zijn. Boomhommels? Gezien de bruine haarrestjes is dat niet onwaarschijnlijk. 
Van oude wascellen echter geen spoor. Opgegeten door wasmotten?? 
 Ons speuren bracht nog andere merkwaardige zaken aan het licht: In de witte vliezige massa, maar 
ook elders zaten wat met wel “tonnetjes” noemt. Het zijn insectenpoppen, maar niet van vlindertjes. Heel 
klein en bruin waren ze. Van buiten bestonden ze alleen uit allemaal gelijke ringetjes. Kop, vleugels, 
poten e.d. waren er niet aan te zien. Vliegenpoppen? Ze uitkweken tot volwassen insekten was er niet bij. 
Ze waren allemaal aan één kant open en helemaal leeg. Uitgevlogen? Opgegeten? Hadden ze iets te 
maken met de lege chitinehuidjes van de “hommels”? Waren het dan predators daarvan of alleen maar de 
opruimers van het uigestorven hommelvolk?  
 Je kunt je afvragen waarom je dat nu allemaal wilt weten! Het zal het ‘kaboutertje Wistik” zijn uit 
“De Kleine Johannes” van Frederik van Eeden, dat mij in zijn ban heeft.  

Els Koopmans-Grommé.  

 

 



Insectenwaarnemingen in de om-
geving van Epe 

 Als ik Natuurklanken ontvang is een van de eerste rubrieken die ik inzie die van de waarnemin-
gen, en dan van de insecten. En steeds weer blijkt dat er min of meer zeldzame waarnemingen zijn. Niet 
zo verwonderlijk natuurlijk, want het biotoop rond Epe is zeer divers: heide, loofbossen, dennenopstan-
den, veengebied en rivierenlandschap. En de Veluwe in het bijzonder is bekend om zijn bijzondere insec-
tenfauna. 
 Het is wel zo, dat de waarnemingen van insecten die worden gemeld voornamelijk grotere soor-
ten betreft. Dat is begrijpelijk, want die zijn in het veld gemakkelijk te zien en te herkennen.  
We weten echter dat veruit het grootste deel van de insectenfauna klein tot zeer klein is, veelal slechts 
enkele millimeters. Om deze te zien en vooral op naam te brengen is specialistenwerk. De microscoop is 
hierbij onmisbaar. 
 De laatste zes jaar heb ik met medewerking van onder andere Het Geldersch Landschap diverse 
terreinen in de omgeving van Epe onderzocht op het voorkomen van insectensoorten, en vooral van Dip-
tera, de vliegen dus. Onderzochte terreinen zijn onder meer het Wisselseveen, de Hoge Heide, het land-
goed Schouwenburg, het landgoed Welna en de Doornspijkse- en Oldebroekse heide. Een scala aan bio-
topen dus. 
Het onderzoek is gedaan door persoonlijke waarnemingen en het gebruik van een Malaiseval. Zonder dat 
laatste hulpmiddel is het onmogelijk een terrein goed te inventariseren. 
 In genoemde biotopen is een groot aantal nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna waargeno-
men en ook veel soorten die tot dan in ons land uiterst zeldzaam waren. Het gaat te ver al deze nieuwe 
soorten hier te bespreken, maar een aantal zal ik noemen. 

Van de familie Tephritidae (vrijwel alle soorten van deze interessante fami-
lie hebben fraai getekende vleugels; de diertjes behoren zonder twijfel tot de 
fraaiste insecten) werd op het landgoed Welna Chaetostoma stackelbergi 
gevangen; een soort die voor het eerst verzameld werd in 1923 bij St-
Petersburg. Er zijn tot op heden maar enkele waarnemingen van stackelbergi 
in Europa bekend.  
Een uitermate verrassende ontdekking dus. Ook de ontwikkeling van de larve 
is uiterst interessant. Ze parasiteert op de larve van een bladwesp die op 
Kamperfoelie leeft.  
Van dezelfde familie werd Tephritis conura gevangen bij de Hoge Heide. 
Ook deze soort is nieuw voor ons land. De larve leeft in bloemhoofdjes van 
distelsoorten. 

 Nieuw is ook een aantal vliegen van de familie Tachinidae (sluipvliegen). De larven van deze 
soorten leven als parasiet in rupsen van vlinders, bladwespen of in larven van wantsen, kevers en lang-
pootmuggen.  
Een opmerkelijke vangst was die van Rondania dispar. Deze soort parasiteert op snuitkevers. Het vrouw-
tje van dispar heeft een lange legboor. Zij brengt deze, onder het lichaam door, naar voren en legt zo de 
eieren in de mond van de kever. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chatostoma stac-

kelbergi 



Van deze familie is nog een aantal zeldzame soorten 
waargenomen van het geslacht Phasia. Deze prachtige 
vliegen parasiteren op wantsen. De soorten van dit 
genus zijn warmteminnend; veel komen er voor in het 
Mediterrane gebied. De lichaamsbouw is opvallend: 
een rond achterlijf met veelal fraaie kleuren. Het zijn 
bloembezoekers en Phasia hemiptera trof ik aan in de 
bloemrijke wegberm langs de Eper Veste in Epe. 
Het mannetje valt direct op door de bijzondere vorm 
van de vleugels en de fraaie kleuren daarin. 
 Verder nieuw is een aantal soorten van de fami-
lie Empididae (dansvliegen), alle slechts enkele milli-
meters groot. Een zeldzame soort, Empis nitida, werd 
gevangen in het Wisselseveen.  
De soorten van deze familie zijn roofvliegjes. Ze vangen met hun dunne pootjes de prooi en de giftige 
steek van de steeksnuit sluit alle weerstand uit. Het bijzondere is dat tijdens het dansen in de lucht (van-
daar de naam) de mannetjes de vrouwtjes een prooi aanbieden voordat de paring plaatsvindt.  
Opmerkelijk is ook het voorkomen in heidegebieden van de roofvlieg Choerades gilvus (familie Asili-
dae). Dit is een grotere vlieg, vijftien à twintig millimeter, zwart met een fraai roestrood achterlijf. De 
vleugels zijn donker. Hij jaagt op zijn prooi vanaf boomstammen in naaldbossen. 
Vroeger was de soort niet zeldzaam in ons land; nu is ze alleen nog bekend uit de Dellen. Bij de Hoge 
Heide zit gelukkig nog een goede populatie. 
 Maar niet alleen nieuwe en zeldzame vliegensoorten zijn tijdens de inventarisaties waargenomen. 
Ook van bladwespen en kevers kunnen nieuwe soorten worden vermeld. Op het landgoed Welna werden 
meerdere soorten bladwespen aangetroffen die nieuw zijn voor ons land. En wel zeer verrassend was de 
ontdekking op Welna van een nieuwe boktor, namelijk Cortodera humeralis. De larve leeft in eikenhout. 
Er is hier een goede populatie van humeralis, een boktor die ook in België heel zeldzaam is. 
 Een zeer zeldzame zweefvlieg (familie Syrphidae) ving ik bij Epe, en wel langs de Sportlaan. Het 
is Myolepta luteola, zeer weinig in ons land waargenomen. Luteola vloog hier op bloeiende peen. 
Een compliment voor de Plantsoenendienst van de gemeente Epe. Zij heeft de bermen van de Eper Veste 
en van die bij de Sportlaan ingezaaid met onder andere Centaurie, Wilde peen en Jacobskruiskruid. Ge-
volg: een waar dorado voor insecten. Ik ben hier in de maanden juli en augustus meermalen geweest en 
heb kunnen genieten van de vele soorten vlinders, bijen, wespen en vliegen die hier de bloemen bezoe-
ken. 
Jammer is dat de bermen te vroeg worden gemaaid. Veel larven van insecten zijn op het tijdstip 
van maaien nog aanwezig in de stengels en bloemhoofdjes van de genoemde planten. Ze zijn dan 
nog niet volgroeid en komen dus niet tot verpopping in de grond. Helaas gaat zo wel erg veel verlo-
ren. 
 Uit bovenvermelde opsomming van waargenomen insecten - die lang niet volledig is en kan zijn -   
blijkt wel dat er voor de insectenliefhebbers in Epe en omgeving nog zeer veel te zien en te genieten valt. 

Bob van Aartsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasia hemiptera 
(mannetje) 



Uitnodiging  aan  al  onze  leden ! 
Op 11 mei 1996 viert onze afdeling haar 50-jarig bestaan 

Wij zullen die dag van 14.00 - 17.00 uur kunnen beschikken over 
de Epergemeentewoning, Stationsstraat 25,  Epe. 

 

Na de ontvangst met koffie en gebak,  en het officiële gedeelte, 
wordt van U verwacht dat U rondloopt en alles gaat  bekijken 
wat er te zien is, zoals bijvoorbeeld:  
• Een  non stop dia-presentatie, waarvoor alle werkgroepen 

een aantal dia’s ingeleverd  hebben. 
• Een  foto-tentoonstelling, waaraan een wedstrijdelement ge-

koppeld was. 
• Stands van alle werkgroepen, die U een beeld kunnen geven 

van hun activiteiten en de resultaten, en waar nog  wel meer 
te beleven valt. 

• Een historisch overzicht over de afgelopen halve eeuw, sa-
mengesteld uit verslagen, rapporten, fotomateriaal en ande-
re publicaties. 

• Uiteraard een quiz - aan de hand van dia’s ditmaal. 

Een  heel speciaal element zal de presentatie zijn van een ju-
bileumboekje 

waarin honderd artikeltjes uit de krantenrubriek  
“Tussen Heuvels en Rivier” 

gebundeld zijn, en dat hier vandaag voor het eerst te koop is. 

Dit   alles   zal   begeleid   worden   door   live   muziek. 
Wij hopen dat U de 11e mei voor de  KNNV  hebt vrij gehouden en 
dat wij U op ons feest  mogen begroeten. 
In verband met de organisatie is het voor ons prettig te weten op 
hoeveel mensen  we  ongeveer moeten rekenen. Wij vragen U 
daarom , als U van plan bent te komen, het  onderstaande 
strookje op  uiterlijk 20 april 1996  te sturen aan: 

Marianne Faber, 
Officiersweg 127, 

8162 NR  Epe  ___________________________________________________________________________ 

Ondergetekende:__________________________________________________        

 ___________________________________________________________________ 



KIKKER eet VOGEL 
 Het is bekend dat kikkers alles opeten wat beweegt en ze voor de bek komt, als het maar niet te 
groot is om door te slikken. Van de Brulkikker weet men dat hij ook wel kleine vogeltjes eet. 
Van de Grote groene kikker (Rana ribibunda) had ik dat tot nu toe nog niet gehoord. Echter, ook deze 
grote happer lust weleens een vogeltje, blijkt uit twee waarnemingen in de afgelopen zomer. 
In “Het Vogeljaar” 43 (issr) 6, maakt iemand uit Schinveld melding van het feit dat hij op 15 juli zag hoe 
een Boerenzwaluw, die al vliegend een bad nam in zijn vijver, plotseling diep in het water lag te fladde-
ren. Om de vogel te redden schepte hij hem met zijn hand uit het water. Op de kant bleef de vogel panie-
kerig doorfladderen en daarna bleek dat er een Grote groene kikker was meegeschept, die de kop van de 
Boerenzwaluw in de bek had. 
 Enkele dagen later zag iemand een Meen - of Grote groene kikker - in het nest van een Zwarte 
stern. De twee pullen die hij daar verwachtte waren verdwenen. Eén van de oudervogels vloog zenuw-
achtig boven het nest. De kikker maakte nog slikbewegingen en bij nader onderzoek bleek het jong van 
de Zwarte stern in zijn keel te zitten. Het vermoeden dat ook het tweede jong door de kikker was opgege-
ten werd later   
bevestigd door terugvondst van de veerresten en de snavelpunt met eitand in de feces. 

Harry van Diepen. 
Bron: Limosa 68 (issr) 4. 

 
 



Winterse mestkevers en de Klapekster 
Enkele jaren geleden vertelde Frans Bosch mij dat hij resten van Driehoornmestkever in de braakballen 
van de Klapekster had aangetroffen. Frans en zijn broer, Han, waren met een onderzoek bezig naar het 
voedsel van deze vogel, die jaren achtereen op de Tongerense heide zijn winterverblijf had. Ze verzamel-
den daartoe braakballen onder zijn roestplek. 
Ook delen van de typische graafpoten van de Veenmol meenden ze er in aan te treffen, maar daar is geen 
zekerheid over. 
Zowel Driehoornmestkever als Veenmol zijn grote insekten en alszodanig geschikt voedsel voor de 
Klapekster. Je ziet de Driehoornmestkever en Veenmol echter haast nooit, tenzij als dode exemplaren. 
Het zijn namelijk nachtdieren. 
 Van die mestkeversoort wist ik dat niet; dat las ik pas vrij kort geleden, nadat ik vele winters 
vergeefs naar ze had uitgekeken. Dat Driehoorns in de winter actief moesten zijn bleek eigenlijk al uit dat 
braakballenonderzoek, immers, de Klapekster verbleef hier alleen in de winter. 
 De graafactiviteiten van Driehoornmestkevers zijn in de winter overal zichtbaar op zandige plek-
ken in de heidegebieden. Soms zijn het heel kleurrijke zandbergjes die ze opwerken. Doordat hun holle-
tje wel meer dan een meter diep kunnen zijn, werken ze zowel ijzer- als leemhoudend- als bleek uitge-
loogd oppervlaktezand naar buiten. 
De mest die ze als voedsel voor hun broed naar binnen slepen ligt meestal “naast de deur” in de vorm van 
konijnenkeutels. Maar - in tegenstelling tot de ‘s zomers zo actieve gewone mestkevers van onze zand-
gronden - zag ik zelfs op de zonnigste winterdag nooit een levend exemplaar van de Driehoornige soort. 
Ze moeten tot in de vroege ochtend of al tegen de avond boven de grond rondlopen, anders kan zo’n 
Klapekster ze ook niet zien lijkt me! 

Wie van de lezers heeft hier ervaring mee? 
Eind februari werd ik opgebeld door de Heer Dekker uit ‘t Harde. Hij had twee Klapeksters waargeno-
men op de grote voormalige zandwinning tussen de Zwaluwenburg en de autoweg. Vorig jaar zat er daar 
één in de winter. En uitgerekend in dat gebied had ik indertijd zelf, in de winter, veel mestkeverholletjes 
gezien, niet wetend dat Driehoornmestkevers de gravers van die holletjes waren. De Heer Dekker vertel-
de me ook dat hij weleens dode exemplaren van die kevers had gevonden, maar nooit levende. 
 In elk geval wordt de mest ook in de winter opgeruimd, zij het door een andere soort mestkever 
dan in de zomer. De Klapeksters op hun beurt ruimen weer Driehoornmestkevers op. Toch maar goed dat 
die laatste in de nacht actief zijn! 

Els Koopmans-Grommé.  

  
 



Veel rare beesten 
 Vorig jaar oktober kwam ik in gesprek met een visser, die veel vist in de weteringen rondom 
Heerde en Wapenveld. Hij had in de netten, waarin hij snoekvisjes bewaarde, veel last van “rare beesten 
met grote poten en van die scharen”. Dit maakte mij nieuwsgierig en ik vroeg hem - indien hij weer van 
die beesten had - of hij ze voor mij wilde bewaren. 
 Dit gebeurde. Op een gegeven moment, enkele weken later, werd ik gebeld of ik die rare beesten 
nog nodig had. En zo ja, of ik ze dan direct wilde ophalen.  
Ik stapte gehaast in de auto en ging naar die visser toe. 
 Hij had, zoals ik zag, drie rivierkreeften en één grote krab in een emmer. Hij verontschuldigde 
zich dat het er nu maar een paar waren, maar afgelopen zomer had hij er voortdurend veel meer gehad.  
Ik vond deze vangst al mooi, deed de dieren in mijn meegebrachte afsluitbare emmer en ging ermee naar 
huis. Met de wetenschap dat deze beesten veel in de Grote Wetering en Evergunne aanwezig moeten 
zijn. 
 Thuisgekomen kwam ik tot de conclusie dat 
ik van deze dieren geen literatuur in huis had, zodat 
ik ze niet kon determineren. Toch wilde ik dat, dus 
ik besloot de dieren in een grote bak te bewaren, tot 
ik literatuur had voor determinatie. Een vorige Ri-
vierkreeft had mij geleerd dat ze in leven waren te 
houden met hondenvoer en dat je steeds op tijd het 
water moest verversen. 
 Na enkele dagen kreeg ik van Harry van 
Diepen determineermateriaal over kreeften en krab-
ben. Bij de bibliotheek had ik er vergeefs naar ge-
zocht. Na determinatie bleek het te gaan om: drie 
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeften (Orconectes 
limosus) en één Wolhandkrab (Eriocheir sinensis). 
Deze is direct te herkennen aan de wolachtige “pols-mofjes”. Toen ik het dier voor het eerst zag dacht ik 
“er zitten gezwellen aan de schaarpoten”, maar later, na determinatie, bleek dit typisch soorteigen te zijn. 
 Wat de rivierkreeften betreft, deze waren alle even groot, ± 120 mm. Ze blijken zich heel snel uit 
te breiden in de weteringen ten oosten van de dorpen. Vooral de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is 
snel in opmars. Doch alle soorten van onderstaand lijstje kunnen waargenomen worden. Ook de Wol-
handkrab schijnt al geen toevallige soort in de weteringen meer te zijn, getuige de meerdere waarnemin-
gen. 
 We moeten er de komende zomer maar eens op gaan letten. 

 



 NOOIT GEWETEN 
 

Als je zelf een Kerkuilenpaar in de schuur hebt zitten, houd je je meer met deze vogels bezig. Je leest 
erover en je observeert, onopvallend, de vogels vrij regelmatig. Zo ook ik, want bij ons zit ook nu  weer, 
voor het tweede seizoen, een Kerkuilenpaar in de kast bovenin de schuur. 
Het is algemeen bekend dat de Kerkuil bijna uitsluitend muizen slaat, zeker buiten de broedtijd. 
Interessant hieromtrent is het navolgende lijstje. Dit is opgesteld door de Zoogdierenwerkgroep 
Epe/Heerde, aan de hand van het uitpluizen van tweeëndertig braakballen, die ik uit de uilenkast gehaald 
had, en beschikbaar gesteld aan de werkgroep. In deze tweeëendertig braakballen kwamen circa 
tweehonderd muizen voor, en wel ongeveer tachtig procent Huisspitsmuizen en voor de rest Veld- en 
Bosspitsmuizen, Aardmuizen en Huismuizen. Er werden ook nog twee Dwergmuizen uit de braakballen 
geplozen, maar de mooiste waarneming was toch wel die van een Waterspitsmuis.  
Men ziet: ook hier ging de algemene regel op, namelijk honderd procent muizen. 
 Toch is ook wel bekend dat de kerkuilen tijdens de broedtijd jonge Boerenzwaluwen uit de 
nesten halen, en ook het slaan van jonge, nog niet vliegvlugge jonge vogels is aangetoond (vooral 
Huismussen). 
Het meest bijzondere geval kwam mij in het broedseizoen van 1995 ter ore. Op een boerenerf, niet ver 
van ons huis - hemelsbreed zo’n zeshonderd meter - broedt ook een Kerkuilenpaar. Hier werd op een 
gegeven moment een nest jonge katten geboren. De boer vond deze katjes diezelfde dag nog in het hooi 
van de schuur. Die avond vergat hij de schuurdeur te sluiten, wat hij nooit vergat, omdat hij uit ervaring 
wist dat anders de Kerkuilen de jonge Boerenzwaluwen uit de nesten zouden halen. 
Toen de boer de volgende dag ontdekte dat hij de deur open had laten staan ging hij snel naar binnen om 
te kijken of de jonge zwaluwen nog aanwezig waren. Grote opluchting toen hij de jonge zwaluwen over 
de rand van de beide aanwezige nesten zag kijken. 
Maar bij het teruglopen uit de schuur ontdekte de man tot zijn grote verbazing dat de kerkuilen wél die 
nacht zijn jonge katten, de vorige dag geboren, hadden opgevoerd aan hun vier jongen. 
 Dit was voor mij ongeveer de voedsellijst van de Kerkuil tot 5 februari 1996.  

 Op die dag vond ik onder de zitplek van de uilen twee halve Spreeuwen. Net achter de vleugels 
waren de vogels als het ware doorgeknipt. Ik stond voor een raadsel: een kat kon het niet gedaan hebben, 
want zoals iedereen weet doodt een kat wel spreeuwen, maar hij eet het dier beslist niet op; zelfs nog 
geen stukje ervan. Wat of wie had het dan wel op zijn of haar geweten? 
 Nog groter werd mijn verbazing en nieuwsgierigheid toen ik op 6 en 7 februari nog meer halve 
Spreeuwen vond, en weer op dezelfde plaats, onder de zitplek. In totaal had ik nu zes (halve) Spreeuwen 
gevonden en ik begon nu toch te vermoeden dat de Kerkuilen dit op hun geweten hadden. 
 Het bewijs kwam de volgende dag: toen vond ik op dezelfde plek een braakbal, ja zeker, met 
botten van de Spreeuwen. Het bewijs was geleverd. 
Als het standaardvoedselaanbod in een strenge winter minder wordt, schakelen Kerkuilen ook over op 
volwassen vogels en zelfs op vogels die te groot zijn om in hun geheel doorgeslikt te worden. Ze bijten er 
eenvoudig dát stuk af, wat nog wel in zijn geheel door te slikken is. De rest laten ze liggen. 
 Zo konden we weer een nieuw hapje op de menukaart van de Kerkuil plaatsen - en wel iets wat ik 
nooit had geweten. 

Rudi Heideveld. 
 



HET  KRUISKRUIDENPROJECT      
  EN   MOERASANDIJVIE   
 

 (In een vorig artikel is aandacht besteed aan het Bezemkruiskruid. In het kader van het 
kruiskruiden project doet de KNNV dit jaar in samenwerking met FLORON onderzoek naar de verspreiding 
van Bezemkruiskruid en Moerasandijvie in ons land. Daarom nu iets over de laatste). 
 De Moerasandijvie is een plant van natte, weke grond. Hij treedt daar vaak op als pionierplant. Ook 
op een substraat van organisch materiaal kan hij voorkomen. Deze eigenschappen verklaren het massale 
voorkomen van de Moerasandijvie na de drooglegging van de Flevopolder, eind jaren '50.  
 Moerasandijvie is een meterhoge plant met een holle, kantige stengel. De wortelbladen zijn gesteeld 
en bochtig getand, zodat ze wel wat aan de Andijvie doen denken.  
Bovenaan de stengel zit een scherm van gele composietbloemen, met zowel buis- als lintbloemen. Wie de 
kamerplant Cineraria kent, zal overeenkomsten zien (deze wordt door sommigen dan ook tot hetzelfde 
geslacht gerekend). De bloemen bloeien voornamelijk in de voorzomer. Ze hebben een sterke honinggeur en 
veel insectenbezoek. Vlak na de bloei verschijnen de nootjes met daaraan de pluizen; de plant zelf sterft dan 
af.  
Maar de nootjes-met-pluis beginnen dan aan hun zegetocht. Een rijkbloeiend exemplaar kan wel 
honderdtwintigduizend van zulke nootjes-met-pluis voortbrengen. 
Dat gebeurde ook na de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Toen vlogen er wolken vruchtjes over 
Europa en zelfs op de verspreidingskaartjes van Duitsland is dat Flevo-effect te zien.  
 Inmiddels is dat effect verdwenen. Waarschijnlijk is de Moerasandijvie nu alleen in ons land nog 
redelijk algemeen. Hoewel ik sterk de indruk heb dat ik hem minder zie dan pakweg twintig jaar geleden. In 
de ons omringende landen is hij bepaald zeldzaam geworden. Nederland zou de grootste populatie Moeras-
andijvie hebben. Als dat zo is, wordt het zorgelijk. 
 In de Flevopolders zie je hem nog regelmatig, maar lang niet zo massaal als het vijfendertig jaar 
geleden moet zijn geweest. En wat het gebied tussen heuvels en rivier betreft, beperkt het voorkomen zich 
tot hier-en-daar. Zelf weet ik van een plant die enkele jaren geleden in de omgeving van Niersen in een plas 
stond. Richting IJssel kom je af en toe wel eens een plant tegen, maar nooit massaal. 
 De naam “Moerasandijvie” kwam hierboven al ter sprake. De wetenschappelijke naam was tot voor 
kort Senecio congesta. “Senecio” staat voor het geslacht kruiskruid. (congesta = opgehoopt). 
In de nieuwe druk van Heukels' Flora van Nederland wordt de naam: Tephroseris palustris. (palustris = 
moerasbewonend). En er zijn nog meer synoniemen in omloop.  
 In Engeland is de soort sinds 1899 uitgestorven; in België is hij bepaald niet algemeen; in Duitsland 
komt de soort alleen verspreid voor in het noordelijke deel (Haeuptler, 1989). In Nedersaksen en Bremen, 
waar Haueptler hem over een langere periode in honderdnegenendertig kwadranten meldde, wordt Moeras-
kruiskruid in de periode 1982-1992 slechts honderdtwee maal gemeld op een totaal van 
zeventienhonderdzesentwintig  kwadranten van dertig vierkante kilometer.  
Bij nadere beschouwing is het echter nog zorgelijker: Moerasandijvie komt in Nedersaksen en Bremen in 
slechts honderddrieëndertig van de vierentwintigduizend kwadranten van  twee vierkante kilometer voor 
(Garve, 1994). Op het kaartje in de Atlas van de Nederlandse Flora lijkt hij in ons land vrij algemeen voor te 
komen (periode 1950-1980. Maar dat is waarschijnlijk maar schijn. Omdat hij dan hier, dan daar verschijnt, 
is het interessant te weten, hoe vaak hij actueel in ons land nog voorkomt 
 Iedereen die de Moerasandijvie (en het Bezemkruiskruid) in 1996 vindt, wordt verzocht dit door te 
geven. Wie het waarnemingsformulier uit NATURA 1996-1 niet meer heeft, kan bij mij een fotocopie 
krijgen. Wie zijn gegevens kwijt wil, kan ze ook bij mij bezorgen / opsturen. Of opsturen naar de KNNV-
netwerkcoördinator in onze omgeving (Lidy Kramer - Kalmoesstraat 33 - 7322 NJ Apeldoorn). Wacht 
daarmee niet tot het eind van het seizoen, maar stuur voor de zomervakantie of nog eerder in. Dan blijven de 
formulieren niet liggen.  

Egbert de Boer  
(tel. 0578-572292) 
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EEN VRAAG UIT HET VELD. 
Onder deze kop bereikte ons een verzoek van Jan Leemburg, leraar biologie 
op de RSG NO-Veluwe, waarvan U de strekking onder dit cursief kunt lezen. 
Wij willen hierbij het Natuur-, Milieu- en Educatieproject waar het om gaat 
onder de aandacht brengen van met name onze werkgroepen.  
Daarmee bedoelen we uiteraard niet dat individuele suggesties en/of initia-
tieven minder welkom zijn: iedereen die gerichte ideeën heeft of groepen wil 
begeleiden kan zich op de aangegeven wijze nuttig maken door contact op te 
nemen met de schrijver van onderstaand artikeltje. 

We wensen Jan veel succes. 

 

 Natuur- en milieu-educatie krijgt steeds meer een officiële plaats. De gemeente heeft een 
ambtenaar die speciaal belast is met dit gebied en op allerlei scholen wordt een NME-coördinator 
ingesteld. Dat is ook het geval op de Regionale Scholengemeenschap Noord-Oost Veluwe. 
 In het kader van natuur- en milieu-educatie willen we in de eerste weken van juni een project 
uitvoeren. De bedoeling is dat alle leerlingen van de eerste klassen een dag onderzoek doen aan de 
omgeving van de gemeente Epe. Hierbij worden vijf hoofdonderwerpen onderscheiden, namelijk 
NATUUR, MILIEU, TOERISME, GESCHIEDENIS  en  LANDBOUW.  
 Van elke klas gaan groepjes van ongeveer vijf leerlingen een bezoek brengen aan instellingen 
of plaatsen die in dit verband interessant zijn. Leerlingen zouden dan ter plaatse kennis moeten nemen 
van de stand van zaken. De bedoeling is dat elk groepje schriftelijk verslag uitbrengt.  
 De vraag is of U bereid bent om op een af andere manier hieraan mee te werken. Zou U 
willen nadenken over mogelijk geschikte onderwerpen of onderzoeksplaatsen en over de mogelijkheid 
bij een bezoek van één of meer groepjes leerlingen steun te verlenen? 

Reacties graag naar: 
 

Jan Leemburg, telefoon 0578 616236. 
NME-coördinator, RSG NO-Veluwe 

 
 

 



NOTULEN VAN DE  
JAARVERGADERING 1996 

 In afwijking van wat tot nu toe de gewoonte was, leek het ons goed om - voor degenen die de 
jaarvergadering niet hebben bijgewoond - een samenvatting te geven van hetgeen er die avond aan de orde 
kwam. Op die manier kan iedereen op de hoogte zijn van de zaken die spelen. 

De volledige notulen komen begin 1997 met de andere jaarstukken in Natuurklanken te staan. 
Bij dit resumé treft U ook nog het financieel overzicht over 1995 aan. 

 

 ZEER VERKORTE SAMENVATTING VAN HET BESPROKENE OP 22 FEBRUARI 1996: 
1. Marianne Faber voorzitter, deelt mee dat ten aanzien van het Natuurpad is gekozen voor een afwijkende 

manier van bebording. In de plaats van de oude bordjes zullen er paaltjes komen, waarin een nummer ge-
freesd wordt, dat verwijst naar de tekst op een inlegvel in de Natuurpadgids.  

 Van dergelijke paaltjes mag verondersteld worden dat ze beter bestand zijn tegen vandalisme en weersinvloe-
den, en de kosten liggen aanmerkelijk lager.  

2. Het Hoofdbestuur heeft voor het 100-jarig bestaan van de KNNV in 2001 alvast suggesties voor de  
feestviering gevraagd. Dit lijkt voorbarig, maar er zijn wel degelijk zaken die een jarenlange voorbereiding 
vragen. 

 Wil iedereen er haar/zijn gedachten over laten gaan?. 
3. Het Hoofdbestuur heeft eerder in het jaar een verhoging van contributie-afdracht voorgesteld, waardoor wij 

als afdeling genoodzaakt zouden zijn de lidmaatschapskosten voor onze leden eveneens te verhogen. Op de 
Vertegenwoordigende Vergadering van november vorig jaar kon men niet komen tot een stemmenmeerder-
heid voor de verhoging, zodat die er vooralsnog niet door kwam. 

 Naar aanleiding van woord en weerwoord tijdens de jaarvergadering met betrekking tot deze kwestie, is aan 
de aanwezigen gevraagd, of er in principe akkoord gegaan zou kunnen worden met een contributieverhoging 
voor volgend jaar, op grond van inflatie-correctie. Uit handopsteking bleek het grootste deel van de aanwezi-
gen daar geen probleem mee te hebben. 

4. Zoals uit de in Natuurklanken nummer 1 van dit jaar stond afgedrukt, waren er door het aftreden van 
Marianne Faber en Erik Murris twee vacatures in het bestuur ontstaan. Er was blijkbaar niemand die een 
functie in ons bestuur ambieerde, zodat Marianne zowel als Erik op hun post gebleven zijn. 

5. Op de Vertegenwoordigende Vergadering, die dit jaar op 2 november in het Haarhuis te Arnhem wordt 
gehouden, zal onze afdeling vertegenwoordigd worden door Marianne Faber en Wim Bijlsma. 

6. De redactie van Natuurklanken zou bijzonder gebaat zijn met uitbreiding van het team, met name voor wat 
een medewerker betreft die over een computer beschikt, zodat het typewerk verdeeld kan worden. 

 Kopij is altijd meer dan welkom, maar als een schrijver in de gelegenheid is zijn artikel op flop in te leveren, 
dan zou dat geweldig schelen. 

7. Jan Leemburg, biologieleraar aan de Springborn/Hammershoek vraagt medewerking voor een project dat hij 
wil opzetten in het kader van de Natuur- en Milieu-Educatie (NME). De bedoeling is bij jonge mensen meer 
betrokken-heid en bewustwording te kweken voor de directe woonomgeving, zodat ze leren daar consequen-
ties en conclusies aan te verbinden. Zijn idee is om vijf hoofdonderdelen onder de loep te nemen, en wel 
NATUUR, MILIEU, TOERISME, GESCHIEDENIS en LANDBOUW.  

 

 als er iemand onder U is die op een van bovenstaande punten zou willen reageren of inspelen, 
wil hij/zij dat dan schriftelijk of telefonisch laten weten aan de redactie van Natuurklanken? die 
zorgt dan wel dat op de goede plek komt. 

Het bestuur.  



 

Nieuwjaarswandeling 1996 

 
 Onder bijzondere weersomstandigheden vond de eerste KNNV-activiteit van dit jaar plaats; de 
traditionele nieuwjaarswandeling. Wekenlang was Nederland in de ban van sneeuw en ijs, maar op 7 
januari veranderde dit abrupt. De dooi deed met succes een aanval. De felle oostenwind maakte plaats 
voor een zwoele zuidenwind, die naast hogere temperaturen ook veel neerslag met zich voerde.  
De vorst gaf zich echter maar niet zo gewonnen: zandwegen, boomstammen en -takken waren met een 
dun laagje ijs bedekt. 
 Uiterst voorzichtig wordt er daarom naar het beginpunt van de wandeling gereden. Op de gladde 
Gortelseweg levert dat een beeld op van een lange rij auto’s die zich stapvoets een weg vooruit banen 
door het halfduister. 
 De voetpaden langs en over de heide van Welna zijn echter redelijk begaanbaar. Het weer klaart 
ook iets op, waardoor de paraplu’s een tijdje ingeklapt kunnen worden. In het bos is het rustig; mezen en 
andere zangvogels houden zich stil. 
 Op  de heide trekken drie Raven de aandacht. We kunnen ze een tijdje volgen in het luchtruim. 
Met langzame, vrij diepe vleugelslagen vliegen ze boven de bosrand. Op een gegeven moment verdwij-
nen ze uit het zicht. Waarschijnlijk maar voor even, want Raven zijn een bekende verschijning geworden 
in Welna. Met grote regelmaat zie je de forse vogels alleen of in groepjes boven de heide vliegen. Aan 
het eind van de middag spoeden vele exemplaren zich naar ‘t Greveld, een gebied ten noordwesten van 
de Gortelse heide, waar ze bijgevoerd worden. Op 5 november jl. was dit verschijnsel mooi waar te ne-
men. Het luchtruim boven de Tongerense heide zat toen vol met Raven, die regelmatig hun zware “krroh-
krroh” lieten horen. 
 Raven mogen dan niet zo bijzonder meer zijn, een hoog overkomende Aalscholver zie je niet elke 
dag. Althans niet boven Welna. Kennelijk is deze vogel naarstig op zoek naar open water. 
 We gaan een steile heuvel over en doorkruisen een stukje bos. Ineens stuiten we op een klein 
ontvangstcomité, dat klaar staat met warme Glühwein en thee. Onder de beschutting van de bomen wordt 
een toast uitgebracht op het nieuwe jaar. 

Vol nieuwe energie wordt de wandeling 
voortgezet. Een deel van de groep knoopt er 
uit puur enthousiasme nog een flink stuk bij 
aan - zij lopen in een rechte lijn terug naar 
restaurant ‘t Soerel. 
Onderweg wordt de stilte een enkele keer 
doorbroken door wat mezengeluidjes en het hoge, ijle sie-sie-sie 
van een groepje Goudhaantjes. Vlak voor het restaurant worden op 

een paar boomstobben enkele fraaie exemplaren van een koraalzwammetje opgemerkt. Deze fel oranje 
gekleurde paddestoeltjes hebben met glans de vorstperiode doorstaan! 
 Even later zitten we met zijn allen gezellig in de verwarmde serre van restaurant ‘t Soerel. Hier 
worden we getrakteerd op koffie met Apfelstrudel. En alsof dat nog niet genoeg is komen er even later 
ook eens grote terrines met erwtensoep op tafel te staan. De persoon die ons dat aanbiedt wil niet met 
naam en toenaam genoemd worden. Wij KNNV’ers zijn hem echter bijzonder dankbaar. 
 Ondertussen gaan er grote foto’s rond van onder meer olifanten, giraffen en zebra’s. KNNV-
leden gaan steeds verder van huis weg om bijzondere planten en dieren tegen te komen. Maar in onze 
eigen regio valt ook nog steeds veel te beleven. Reeds vijftig jaar genieten leden van de KNNV - afdeling 
Epe/Heerde van het volop aanwezige natuurschoon tussen heuvels en rivier. Ook dit jaar zal dat weer 
gebeuren.  
 Deze geslaagde nieuwjaarswandeling heeft daartoe een eerste - bescheiden - aanzet gegeven. 

Rowan Koster. 

  

 
 



OPROEP AAN ONZE AUTEURS ! ! ! 
(OF EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN) 

OP 11 mei 1996 moet het Jubileumnummer van Natuurklanken klaar zijn voor Het Feest, hetgeen bete-
kent: op 2 mei daaraan voorafgaand moet de kopij naar de drukker toe, hetgeen betekent: als U dit blad 
heel vlot bezorgd krijgt, resten er nog slechts zevenentwintig dagen om het typewerk, de illustraties en de 
lay out voor elkaar te krijgen, hetgeen betekent dat er ongetwijfeld verschrikkelijk gehekst moet worden, 
hetgeen betekent dat we een intens dringend beroep doen op diegenen die ons kopij beloofd hebben, om 
deze met grote spoed aan ons te doen toekomen. 

Weet U, we willen zo graag nog een beetje normaal blijven . . . . 

de feestredactie. 

 



  
donderdag VAN ZEE TOT ZEE, diapresentatie door de Heer en Mevrouw Van Veen. 
4 april Een paar jaar geleden realiseerden de Heer en Mevrouw Van Veen een lang gekoesterde, 
 niet alledaagse wens, door met een minimum aan bagage een heel eind te gaan lopen.  

Als U dacht dat U zich daar wel wat bij kon voorstellen, leest U dan nog even verder:  
De  wandeling voerde namelijk van de Oostzeekust naar de kust van de Adriatische Zee! 

 Op deze avond over deze prestatie een presentatie, die U niet mag missen. 
   Plaats  : Suite Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 
   Tijd  : 20.00 uur. 

zaterdag EXCURSIE NAAR DE  DUURSE WAARDEN (activiteit van de Vogelwerkgroep) 
13 april  Zie voor bijzonderheden onder “Werkgroepen”. 
 
zondag  WANDELEN IN HET VOSSENBROEK met Bauke Terpstra. 
14 april De wandeling begint bij de ingang van het gebied aan de Wiemanstraat. Van hieruit bezoe-

ken we het gebied zowel ten oosten als ten westen van deze weg. Het accent van dit bezoek 
is  hoofdzakelijk gericht op het gedeelte tussen de Wiemanstraat en de A50. Dit - overwe-
gend natte - gedeelte ligt aanzienlijk lager dan het meer westelijk gelegen deel van het Vos-
senbroek. 
Tijdens de wandeling komen aan de orde: 
∗ geologische en historische ontwikkelingen; 
∗ diverse interessante aspecten van de moerassituatie aldaar; 
∗ diverse beheers- en gebruiksperikelen door de jaren heen 

en verder wat ons er voor de voeten komt. 
Gezien de tijd van het jaar is het beslist noodzakelijk laarzen mee te nemen. Het terrein is 
over het algemeen erg nat. 
 Verzamelen om  13.45 uur 
 aan de Tolweg nr. 10 in Emst (plaats voor fiets en auto). 
 Vertrek te voet van hieruit om 14.00 uur. 
Voor extra duidelijkheid: Het verzamelpunt ligt tweehonderd meter achter de Watermolen 
aan de Gelriaweg (Zuuk). De Tolweg is een zijstraat van de Wiemantstraat. 
  

donderdag AVOND OVER VOGELGELUIDEN met Wim van Waveren Hogervorst. 
2 mei Wie vorig jaar omstreeks deze tijd de “theorie-avond vogelzang” heeft bijgewoond hoeven 

we niets meer te vertellen - voor alle anderen geldt: U moet het meegemaakt hebben.  
 We zullen eerst een kleine wandeling maken om alvast wat oorspronkelijke vogelzang in 

ons te laten doorklinken en daarna krijgt U, via interpretaties op het keyboard, een hele 
nieuwe visie op het thema vogels beluisteren. 

  Locatie: Werkschuur Gemeentebossen in Epe. 
  Verzamelen: bij de Hertenkamp, Dellenweg, Epe (ijstentje). 
  Tijd:  19.30 uur. 
  Einde:  op z’n  vroegst 21.30 uur. 
 
zaterdag VROEGE VOGELEXCURSIE met Wim van Waveren Hogervorst. 
 4 mei De bijna traditionele vroege wandeling in het Kievitsveld, die al zo vaak een groot succes is 

gebleken. Misschien zien we er de grutto weer, die ons vorig jaar voor een onopgelost raad-
sel plaatste. Karekieten en Waterhoentjes zullen we er horen, en misschien de Wielewaal . . 
. . ? 

  Verzamelen in Epe bij VVV, Pastoor Somstraat.   om 06.00 uur 
  In Vaassen  Kievitsveld, eerste parkeerplaats  om 06.15 

uur 
   Tussen tien- en elf uur zijn we meestal weer thuis.  
 
dinsdag FIETSEN EN WANDELEN met Dik en Els Koopmans 
7 mei Een ontdekkingstocht in het gebied tussen Vaassen en Epe.  

Afhankelijk van het weer zoeken we de bossen bij Gortel op, of het open veld met oude 
spoorbaan en visvijvers. 



Het wordt geen uitputtende afstandsrit, want we gaan kijken naar alles wat zich voordoet 
aan landschapsvormen, planten en dieren (vogelzang!). 
Meebrengen, zo mogelijk, vogelboekje, kijker, loep, lege potjes. 
 Vertrek om  08.30 uur  
   bij de Ned. Hervormde Kerk in Emst  
   (aan de Hoofdweg/hoek Stationsstraat).. 

  ZATERDAG 11 MEI: 50 JAAR KNNV AFD. EPE/HEERDE  

  
 
zaterdag EXCURSIE NAAR HET BARGERVEEN (activiteit Vogelwerkgroep). 
18 mei  Zie voor bijzonderheden onder “Werkgroepen”.  
 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE LEUVENUMSE/HIERDENSE BEEK 
1 juni De Leuvenumse/Hierdense beek, met een lengte van bijna twintig kilometer, ontspringt in 

de omgeving van het Uddelermeer en mondt uit in het Veluwemeer.(Een gedeelte ervan heet 
ook nog Staverdense beek). Het is een laagland beek die in het bijzonder gevoed wordt door 
regen- en kwelwater. Bij veel regen kan de watertoevoer verdubbelen tot meer dan duizend 
liter per seconde. Het laat zich raden dat het beekgebied rijk aan natuurwaarden is. 

  Aan het eind van dit activiteitenprogramma staan nog enkele bijzonderheden over dit 
 gebied. We drukken daar tevens een kaartfragment bij af, waarop het verzamelpunt 
 voor deze excursie is aangegeven.. 

 Vóór de middag wordt het gedeelte bezocht dat Leuvenumse beek heet.  
 Hiervoor verzamelen tussen 9.00 uur en 9.30 uur op de parkeerplaats aan de Poolseweg. 
 Deze weg ligt - komende van Ermelo/Harderwijk - direct na het wildrooster links in de 

doorgaande weg tussen Harderwijk en Elspeet (voorbij Ullerberg). Zie kaartfragment. 
 De excursie begint om precies 9.30 uur, o.l.v. de Heer Albert Kerssies. 

  Het eerste deel zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Daarna vertrekken we richting Hierden, 
waar we in restaurant “De Tippe” bij de boterhammen een kopje soep kunnen gebruiken.  

 Na de lunch vertrekken we richting Hierdense beek. 
 Om het aantal deelnemers aan het restaurant te kunnen melden is vooropgave noodzakelijk.   

Als U meegaat, wilt U dit dan laten weten op  
uiterlijk 25 mei 1996 aan 

  Micky Haselhoff-Marsman,  Marianne Faber,  
  tel. 0578 - 621410  of liefst rond 19.00 uur) 
    tel. 0578 -627167 

 

woensdag AVONDEXCURSIE LANGS DE IJSSEL(activiteit Vogelwerkgroep). 
12 juni  Zie voor bijzonderheden onder “Werkgroepen”.  

     
donderdag SEKS BIJ PLANTEN  dialezing van de Heer F.J. Siemensma 

Een plezierig feestelijk samenzijn waar wij stellig heel veel oude, nieuwe 
en 

“gewone” bekenden zullen ontmoeten. Uw spitsvondigheid, kennis en 
ook Uw spierkracht zal er op de proef gesteld worden en misschien krijgt 
U er net dat beetje extra informatie, dát kleine vonkje waardoor Uw be-
trokkenheid bij de natuur nog groter blijkt dan U al dacht . . . .  

U bent in elk geval van harte welkom 
in de Eper Gemeentewoning, 

Stationsstraat 25, Epe,  
om 14.00 uur. 

(Zie ook inlegvel in deze Natuurklanken). 



12 sept. Talrijke micro- en macrofoto’s in overvloei-projectie, met als onderwerp: 
 HOE FUNCTIONEERT DE VOORTPLANTING EN DE BESTUIVING BIJ BLOEMEN? 

Vormenrijkdom van de plantenwereld, geslachtsorganen, evolutie van de voortplanting . . . 
Wie op 18 mei van het vorig jaar de dia-lezing van de Heer Siemensma heeft gezien, zal al-
les doen om ook nu weer present te zijn. Degenen die er toen niet bij waren hebben heel veel 
gemist, en dat moeten ze geen tweede keer laten gebeuren. 

 Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd  20.00 uur. 
 

zaterdag EXCURSIE LANDGOED WELNA (activiteit Vogelwerkgroep). 
14 sept,  Zie voor bijzonderheden onder “Werkgroepen”.  
 
donderdag DE ONTWIKKELING VAN DE PLANTEN, MET EEN ACCENT OP DE  
10 oktober CARBOON FOSSIELEN VAN DE PIESBERG, dialezing van de Heer Hans Steur 
 In deze dialezing wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de flora vanaf het 

Siluur tot heden. Aan de orde komen de oudste landplanten (Cooksonia), de primitieve 
Devonische planten, de rijke Carboonflora (waarbij vooral de Piesbergfossielen te zien 
zullen zijn), de naaktzadigen (coniferen, cycassen en ginkgo’s) van Perm, Trias en Jura, en 
de moderne bloemplanten, die vanaf het Krijt de toon aangeven. 
Bij de lezing zal een verzameling plantenfossielen (o.m. uit de Piesberg) te zien zijn. 
 Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 Tijd  20.00 uur. 

zondag EXCURSIE ZEEVOGELS   
27 oktober Dit is feitelijk een excursie van en voor de Vogelwerkgroep, maar vanwege de heel speciale 

aspecten is besloten er een algemeen evenement van te maken. 
 Details zult U te zijner tijd in deze rubriek kunnen lezen. 
 
zaterdag EXCURSIE HEERDERSTRAND? KIEVITSPLAS? WELSUMMER WAARDEN? (act. Vogelwerk-

groep). 
30 november  Zie voor bijzonderheden onder “Werkgroepen”.  

 § ` §  
 

Leuvenumse- en Hierdense beek. 
Nog iets meer informatie over het gebied dat gekozen is voor de Gewestelijke excursie IJsselstreek.  

 Er is een plan van de Vereniging Natuurmonumenten in ontwikkeling, waarbij de beek in het 
Leuvenumse bos weer zijn natuurlijke loop moet krijgen, zodat opnieuw de oude meanders met moeras-
stroken zullen ontstaan. Ook de graslanden in de kwelzones van het beekdal moeten weer bloemrijker 
worden.  
Het Waterschap Noord-Veluwe verleent alle medewerking aan de uitvoering van de plannen. Niet alleen 
aan die voor dit deel van het beekgebied, maar ook aan andere delen. 
 Albert Kerssies, die de Gewestelijke excursie op 1 juni a.s. zal leiden, is districtsbeheerder van 
Natuurmonumenten in het te bezoeken gebied. Hij zal U dus heel veel over de plannen en toekomstige 
ontwikkelingen kunnen vertellen. 
 Het landschap waar het tweede gedeelte van de excursie op gericht zal zijn, rond het beekgedeel-
te dat Hierdense beek heet, is totaal verschillend van het voorgaande. Aan de oever van het Veluwemeer 
liggen vogelrijke weidegebieden en slootjes met een grote planten rijkdom. Hier ook mondt de beek in 
het Veluwemeer uit. 

We hopen op een grote opkomst voor deze excursie: het zal alleszins de moeite waard zijn. 
 



OOK VLINDERS OP DE RODE LIJST 
DE IN 1995 UITGEKOMEN RODE LIJST VAN UITGESTORVEN EN BEDREIGDE DAGVLINDERS 

BEVAT ZEVENENVEERTIG NAMEN. 

 In hoeverre de herintroductie van verdwenen soorten, zoals die plaatsvonden ten aanzien van het 
Pimpernelblauwtje en het Donker pimpernelblauwtje (Noord Brabant) en van de Zilveren maan (Zuid-
Holland), op de lange duur blijvend succes zullen oogsten is natuurlijk onzeker. 
 Het plotseling met meer dan duizend exemplaren verschijnen van de voor Nederland uitgestorven 
gemelde Rouwmantel was heel komisch. Een invasie is natuurlijk nog geen vestiging van een soort.  
We kijken met spanning uit naar de overwinteraars van deze trekkers! U ook? 
 Hieronder laten we die soorten van de Rode lijst volgen, die hier de laatste jaren nog wel gezien 
zijn, maar waarvan het aantalsverloop heel bepalend kan zijn voor hun voortbestaan: 
 

Grote parelmoervlinder - bedreigde soort (hier zwerver). 
Kleine parelmoervlinder - kwetsbare soort (hier zwerver). 
Bruin blauwtje - kwetsbare soort. 
Koninginnepage - gevoelige soort (hier zwerver). 
Bruine vuurvlinder - kwetsbare soort. 
Spiegeldikkopje - kwetsbare soort (ten zuiden van Apeldoorn nog aanwezig.  
Aardbeivlinder - bedreigde soort. 
Kommavlinder - kwetsbare soort. 
Heidegentiaanblauwtje - kwetsbare soort 
Heideblauwtje - kwetsbare soort. 
Heivlinder - gevoelige soort. 
Rouwmantel - uitgestorven soort (hier zwerver). 
Groot geaderd witje - uitgestorven soort (hier zwerver?) 
Keizersmantel - uitgestorven soort (hier zwerver). 
Grote vos - bedreigde soort. 
Bosparelmoervlinder - bedreigde soort. 
Sleedoornpage - bedreigde soort. 
Kleine ijsvogelvlinder - kwetsbare soort (hier zwerver?) 

EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE! 
ALS WE ALLEMAAL OPLETTEN DEZE ZOMER, ZIEN WE MISSCHIEN WEL ÉÉN OF MEER VAN DE RODE LIJST-SOORTEN. 

NOTEREN DUS! 

Els Koopmans-Grommé.  
 
 

 
 Misschien moet je niet al te veel weten, te precies of te wetenschap- 
 pelijk zijn, als het gaat om vogels en bomen en bloemen . . . . 
 Een zekere onwetendheid kan je vrij laten er extra van te genieten. 
 (Naar Walt Whitman. American Poet - Vrije vertaling) 
. 



SSTTRROOOOMMDDAALLPPLLAANNTTEENN  llaannggss  ddee  IIJJSSSSEELL  
"Voor onze stroomdalflora is de 'Endlösung' nabij". 

(V. Westhoff e.a. - Wilde Planten I, p. 145) 

STROOMDALPLANTEN zijn die planten die in verband staan met de rivier, in ons geval dus met de IJssel. 
Optimaal komen deze planten meer stroomopwaarts voor. Het zijn continentale plantensoorten, die 
elders op drogere en warmere standplaatsen staan. In ons land zijn ze te vinden op naar het zuiden ge-
richte, kalkrijke hellingen, rivierduinen en ander droge plaatsen langs de rivieren. 
In ons land vinden we stroomdalplanten spontaan in een half-natuurlijke omgeving, dat wil zeggen dat ze 
voorkomen in graslanden en/of op dijken die door toedoen van de mens bepaald zijn. Ze staan dan ook 
vaak op plaatsen die afwijken van de standplaats in hun natuurlijke gebied. De milieu-omstandigheden 
hier benaderen die in Centraal- en Zuid-Europa, maar zijn niet optimaal, hetgeen de planten hier 
kwetsbaarder maakt. Bij ons vinden we stroomdalplanten vaak op droge min of meer mineraal- of kalk-
rijke zandgronden: juist op deze bodems kan plaatselijk een microklimaaat heersen, dat enerzijds 
overeenkomt met het macroklimaat in het hoofdareaal, en anderzijds ongunstig is voor onze eigen 
Atlantische soorten.   
Een andere factor die meespeelt is kalk. Kalk absorbeert veel warmte waardoor warmte-tolerante soorten 
in ons klimaat alleen nog op kalkrijke bodems kunnen kiemen, terwijl diezelfde soorten in warmere, 
neerslag armere klimaatgebieden ook op andere (kalkarme) bodems kiemen. 
 Het is echter niet zo dat het stromende rivierwater de oorzaak is van de verspreiding van deze 
planten. Er zijn zelfs voorbeelden van een tegenstroomse beweging: stroomdalplanten die alleen in de 
benedenloop van de Overijsselse Vecht voorkomen vanuit het dal van de Gelderse IJssel (Wilde 
kruisdistel), of alleen langs de benedenloop van de Dommel, vanuit de Maas (Zacht vetkruid).  
Bij stroomdalplanten moeten we dus meer denken aan het speciale milieu dan aan de vraag of ze er via 
de rivier terecht zijn gekomen. 
LIJST van STROOMDALPLANTEN langs de IJSSEL 
 Welke planten zijn nu stroomdalplanten en welke niet, en in hoeverre kunnen we ze hier vinden? 
Hieronder vind u een overzicht. Bij het samenstellen van deze lijst is allereerst uitgegaan van de milieu-
inventarisatie van de PPD-Overijssel uit 1987. Men heeft de IJssel geïnventariseerd over vjfenzestig km-
vakken tussen Ketelmond en Deventer, (stroomdalplanten minder dan vijf maal aangetroffen, worden 
niet genoemd, maar in relevante gevallen wel vermeld). Ik heb onder (**) aangegeven in hoeveel km-
vakken men de soort aantrof. 
Daarna is de lijst aangevuld met de volgende groepen gegevens: 
* Uit 1975: lijst Floristische werkgroep KNNV gewest IJsselstreek, het voorkomen in 

vierentwintig km-hokken tussen het Kloosterbos bij Wapenveld en Terwolde; 
***  Uit 1987: het voorkomen in Marle en / of Welsum, eveneens ontleend aan milieu-inventarisatie 

PPD-Overijssel; 
****  Eigen waarnemingen voor FLORON, periode 1993-1995. 

(Omwille van de chronologie staan de gegevens waarvan is uitgegaan in de tweede kolom; verder moet 
er rekening mee worden gehouden dat er telkens planten worden vergeleken over verschillende 
dijkvakken!) 
 

  * ** *** **** 
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 17x 25x MW - 
Allium oleraceum Moeslook - 17x -W - 
Arctium lappa Grote klis - 14x -W - 
Avenula pubescens Zachte haver 2x 23x MW - 
Ballota nigra Stinkende ballote  6x MW Melkleen 
Brassica nigra Zwarte mosterd  - 5x --  
Briza media Bevertjes - 10x MW - 
Bromus inermis Kweekdravik   - 9x MW - 
Bryonia cretica dioica   Heggerank 2x + -- - 
Campanula rapunculus Rapunzelklokje   4x 13x -W - 
Carduus nutans Knikkende distel 1x 20x -- EPE1x 
Carex caryophyllea Voorjaarszegge - 7x -W - 



Carum carvi Echte karwij - + -- - 
Cichorium intybus Wilde cichorei 7x 21x -W - 
Clematis vitalba Bosrank 3x + -W - 
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 19x 12x MW EPE1x 
Cynodon dactylon Handjesgras 7x 32x M- - 
Dipsacus fullonum Wilde kaardebol 1x + -W - 
Eryngium campestre Wilde kruisdistel 13x 56x MW EPE1x 
Euphorbia esula Heksenmelk 15x 37x -W EPE2x 
Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk - + M- - 
Gagea pratensis Weidegeelster - 39x MW - 
Galium verum Echt walstro - 40x MW EPE1x 
Holosteum umbellatum Heelbeen - + -- - 
Inula britannica Engelse alant - 7x -W EPE2x 
Kickxia elatine Spiesbladleeuwebek - + M- - 
Kicksia spuria Eironde leeuwebek - + M- - 
Lathyrus tuberosus Aardaker 4x 8x -W - 
Limosella aquatica Slijkgroen - 10x -- EPE2x 
Medicago falcata   Sikkelklaver 15x 53x MW EPE1x 
Medicago x varia Bonte luzerne 6x 6x -W - 
Melilotus altissima Goudgele honingklaver - 5x -- - 
Mentha longifolia Hertsmunt - 7x MW - 
Mercurialis annua Eenjarig bingelkruid - 5x -W - 
Myosotis ramosissima Ruw  vergeet-mij-nietje   9x MW - 
Ononis spinosa   Kattedoorn 16x 41x  MW - 
Origanum vulgare Wilde marjolein - - -- Melkleen 
Orobanche minor Klavervreter 1x - -- - 
Peucedanum carvifolia Karwijvarkenskervel 9x 10x MW EPE? 
Picris hieracioides Bitterkruid 4x 27x -W - 
Pimpinella saxifraga Kleine pimpernel 15x 44x MW EPE3x 
Plantago media Ruige weegbree 17x 33x MW - 
Potamogeton nodosus Rivierfonteinkruid - 20x -- - 
Potentilla verna Voorjaarsganzerik - 6x -- - 
Pulicaris dysenterica Heelblaadjes - 14x MW EPE2x 
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem - 24x MW EPE1x 
Rumex thyrsiflorus Geoorde zuring 1x 28x MW - 
Salvia pratensis Veldsalie 2x 14x -W - 
Sanguisorba minor Kleine bevernel 15x 19x -W - 
Scabiosa columbaria Duifkruid 10x 14x MW - 
Sedum reflexum Tripmadam - 7x -- - 
Sedum sexangulare Zacht vetkruid 1x 11x M- - 
Senecio erucifolius Smalbladig kruiskruid 2x 5x MW - 
Senecio fluviatilis Rivierkruiskruid - 8x -- - 
Senecio paludosus Moeraskruiskruid - 36x -W - 
Thalictrum minus Kleine ruit 4x 17x -W - 
Thymus pulegioides Grote tijm 6x 27x MW - 
Trisetum flavescens Goudhaver - 29x MW - 
 Xanthium orientale Oeverstekelnoot - + -- Veessen 

       
* Floristische werkgroep KNNV gewest IJsselstreek over 24 km-hokken tussen Kloosterbos en Terwolde 
 (1975) 
**    Dit lijstje is ontleend aan PPD, p. 53 (alleen die soorten die in 5 of meer vakken voorkomen tussen 
 Ketelmond en Deventer, de binnendijkse gedeelten Marle en Welsum niet meegerekend) (1987) 
***   Ontleend aan PPD, p. 54: voorkomen in Marle en/of Welsum (1987) 
****  Voorkomen in gem. Epe, dijk en buitendijks gebied (km - hokken: 27.35.42; 27.35.52; 27.35.53; 
 27.35.54). En enkele andere waarnemingen uit 1993-1995 daarbuiten. EdB 
 



Als je nu een kaartje van de IJssel maakt, kun je daarop aangeven hoe ver (hoe noordelijk) een bepaalde 
plant langs de IJssel is gevonden. PPD-Overijssel heeft dat ook gedaan en men kwam tot onderstaand 

kaartje. 
  
 Bekijken we nu de lijst na een kleine tien jaar opnieuw, dan moet de conclusie helaas zijn dat 
Westhoff c.s. in 1970 gelijk hadden. Spiegelklokjes komen op deze lijst al niet meer voor. En hoe zit het 
met de andere Klokjes? Ruige weegbree hierboven nog regelmatig genoemd, heb ik de laatste jaren 
tussen Veessen en Terwolde niet meer gezien. Toch hopen we als plantenwerkgroep de komende zomer 
te ontdekken dat er nog restanten over zijn. En hopelijk meer dan dat! 
En wie voor zichzelf een vondst doet, kan de naam van de plant met een zo nauwkeurige mogelijke 
groeiplaats aan mij doorgeven, want we komen waarschijnlijk niet overal. (Hierbij gaat het wel om de 
zeldzamere soorten, of om een (aanvullende) vondst op het stukje dijk dat tot de Gem. Epe behoort!) 

 



Wie weet kunnen we komende herfst dit lijstje nog eens publiceren met een vijfde kolom voor 1996, die 
geheel gevuld is! 

Egbert de Boer. 
(Met dank aan H. Menke voor kritische opmerkingen op een eerdere versie en aanvullende gegevens) 
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Vlindervoerplaatsje. 
 In een bostuin is het nogal moeilijk tuinieren. Te weinig licht en slechte grond. De bloemen en de 
bloei zijn altijd bescheidener dan in een zonnige en lichte tuin. Veel mensen vonden dat de bloemen snel 
uitgebloeid raakten, dit afgelopen seizoen. 
Geen bloemen? Dan zeker geen vlinders.  
Waarom niet met fruit geprobeerd om de vlinders nog een beetje in de tuin te houden? 
Zo gezegd, zo gedaan. Twee bakjes met aangestoken vruchten neergezet. Geen sieraad voor de tuin, maar 
het werden langzamerhand wel trekpleisters. Hoe bruiner het voedsel des te meer vlinders: Dagpauw-
ogen, Atalanta’s, Bonte zandoogjes en een Gehakkelde aurelia. Af en toe een Boomblauwtje en een 
Kleine vos. De twee laatsten vonden het maar matig - voor Atalanta’s was het het einde. 
 De 4e oktober topdag: ± twintig Atalanta’s, acht Dagpauwogen en een Gehakkelde aurelia.  Na 
deze datum nam het bezoek weer af. Op 18 oktober waren er nog een paar vlinders. Dagpauwoog en Ata-
lanta’s vertrokken het laatst. 
 De onooglijke bakjes hadden ons groot plezier gegeven. Het komende seizoen ga ik de vlinderta-
fel eerder dekken.  

Louk Witkamp. 

Niet moeders mooiste. 
In onze tuin staat een honderdjarige appelboom. Het lijkt een Anton Pieckboom: heel grillig, en voor de 
kraai, die hier al vijf weken elke morgen om ongeveer negen uur komt, een heerlijke klimboom. 
Deze kraai is beslist niet moeders mooiste. Hij is erg rafelig aan vlerken en staart. Alleen zijn kopje is 
mooi. Ook is hij beneden de maat. 
Zeer moedig is hij zeker. Om ongeveer vijf uur ‘s middags gaat hij zijn slaapplaats opzoeken. Over die 
tocht doet hij ongeveer een half uur. Fladdert eerst, vanuit de appelboom naar de kapschuur. Soms mis-
lukt de oversteek en dan valt hij op de grond. “Rent-huppelt” terug naar de appelboom, klimt weer naar 
de top om nogmaals de oversteek te maken. Dan naar een hoge berk, waarin hij eveneens naar de top 
zigzagt. Fladdert daarna in een Fijnspar. Vervolgens neemt hij nog enkele hindernissen voordat hij zijn 
slaapplaats heeft bereikt. Dikwijls volgen wij hem; het is onvoorstelbaar zoals hij doorzet. Hij is erg 
schuw; bij de minste beweging van ons “rent-huppelt” hij weer naar zijn boom. Wij sluipen soms door de 
kamer. 
Van de grond opvliegen kan hij niet. Na een nacht waarin het erg hard gevroren had, ontdekten we ‘s 
morgens dat er witte slagpennen te zien waren. 
 Zodra hij er is gooi ik stukjes boter, een boterham met pindakaas en appel naar hem toe. Hij eet 
iets van de boterham en met de rest huppelt hij weg. Hij legt het restant onder een struik of neemt het 
mee de boom in. Ook pikt hij een kuiltje in het gras, legt het hapje erin en bedekt het met een plukje gras. 
Hierop legt hij ook een paar blaadjes. 
 Hij zit veel in de boom en maakt dan zijn toilet. Ziet er dan weer netter uit! Toen er sneeuw lag 
schoof hij af en toe met zijn kop, borst en buik over de sneeuw 
 Anderhalve dag was hij weg, maar hoera, vanmiddag om één uur was hij er weer. Hij had wel 
honger en bleef tot half zes. Wij menen verbetering te zien in zijn algehele toestand.  

Hij en wij houden vol! 
Thea M. Colombijn-Stoel. 

 



Na een lange koude winter reikhalzend uitzien naar de 

lente . . . . .  
 Het ijs was niet eens helemaal uit de vijver verdwenen, toen het eerste paar Wilde eenden al ver-
scheen. De dag daarop, 1 maart, kwamen meer voorbodes van de lente: tien Mandarijneenden (zes man-
netjes en vier vrouwtjes), die elk jaar komen voor hun enthousiaste paringsrituelen. 
De Groene specht was ook luidruchtig aanwezig. De gaten die hij maakt worden meestal gauw overge-
nomen door Spreeuwen. 
Door de kou beginnen de vogels slechts mondjesmaat te zingen; alleen één keer een Merel en een Win-
terkoning, af en toe een Boomklever, een Heggemus en Vinkjes. In het weiland naast de tuin rennen de 
Kieviten. Het Roodborstje is zo tam geworden dat hij me tegemoet vliegt als ik naar buiten kom. 
 En dan is er de Eekhoorn. Ze heeft de eendenmand (in de boom voor de Mandarijneenden) over-
genomen. Om het lekker warm te maken heeft ze een afgedankte bank onder het afdak gevonden. Ze trekt 
er wat voering uit, bewerkt het zorgvuldig met haar poten, tot het een mooie ronde bal is, en verdwijnt er 
dan mee in de mand. 

Nu maar met ongeduld wachten op het eerste verschijnen van de kleintjes! 

Hilary Jellema-Brazier. 

Hoe zit dat eigenlijk? 
 Zoals bij zovelen nestelt ook bij ons in de tuin een Roodborstenpaartje (misschien zelfs twee).  
De hele winter door heb ik zo’n leuk diertje van heel dichtbij op de voerplank kunnen gadeslaan, en elke 
keer viel me weer op hoe extra mooi dit speciale exemplaar was. Al gauw ontstond een analogie met een 
overbekend sprookje: Oogjes zo zwart als ebbenhout, een borstje zo rood als bloed en --- nou komt het: 
een buikpartijtje zo wit als sneeuw. Het was echt bijna wit, veel witter dan “gewoon”, waardoor het con-
trast met de fel-oranje borstboogjes prachtig geaccentueerd werd.. 
 En toen, op 24 februari jl., hoorde ik weer het bekende “tikken” (niet tegen het raam maar ge-
woon in de lucht), en natuurlijk keek ik even . . . . . en nog eens . . .  Wèg was het bekende witte frontje: 
dat had opeens de kleur van koffie-van-eergisteren met heel weinig melk! 
 Mijn vraag: Is dit nu een ander Roodborstje in onze tuin, of kunnen eventueel witte randjes aan 
veren van des Roodsborsts wintertenue van de ene dag op de andere afgesleten zijn?  
Boeken maken me niet wijzer. “Sommige exemplaren blijven de hele winter” staat naast “‘In de winter 
nemen Roodborsten uit het Noorden vaak weer bezit van een zuidelijker gelegen territorium, om in het 
voorjaar opnieuw noordwaarts te trekken”.  
 Mijn Roodborstjes zijn alleen in de zomer zo tam dat ze echt vlakbij zitten te wachten op de klei-
ne beestjes die ik uit de grond rommel. Veel houvast aan een winters gedragspatroon heb ik dus niet; 
daarvoor zijn we niet intiem genoeg. Wel zit ook deze - voorondersteld dat het een andere is - mij, vanaf 
hetzelfde paaltje geregeld te observeren, zoals ik het hem doe. 

Weet iemand hoe dit zit? 

Micky Haselhoff-Marsman.  
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Epe, 7 februari 1996. 
 

Beste vlinderliefhebbers, 

 Het heeft lang geduurd voordat U wat van ons hoorde. Tot gisteravond kwamen er nog vlinder-
waarnemingen binnen, terwijl ik met de verwerking van al Uw gegevens al weken bezig was geweest. 
 We hadden in 1995 een fantastisch vlinderseizoen. Toch waren er ook dit jaar dagvlindersoorten 
die schaarser waren of in elk geval niet algemener dan in jaren met een meer Hollandse zomer. 
 Overweldigend waren de de hoeveelheden WITJES (alle drie de soorten), maar het meest specta-
culair was het aantal DAGPAUWOGEN. Men vermoedt dat de Nederlandse populatie in de zomer aan-
gevuld is met trekkers uit het zuiden. Er waren namelijk nogal wat kleine exemplaren bij, een vorm die 
daar gewoon is. 
 De absolute verrassing vormden natuurlijk de ROUWMANTELS, die in de gehele regio zijn 
waargenomen, hoewel nooit meer dan met twee exemplaren tegelijk. Zoals de media al meldden ging het 
hier om Rouwmantels uit Oost-Europa. De aanleiding voor hun massale trek naar het westen is nog niet 
precies bekend. Of er een Nederlandse populatie van zal overblijven is maar zeer de vraag. Wie ziet de 
eerste overwinterende Rouwmantel? 
 De KLEINE VOS heeft zich na drie slechte jaren volledig hersteld. Er zijn ook weer wat HOOI-
BEESTJES waargenomen, een soort die door onbekende oorzaak heel schaars is geworden. 
 Bijzondere soorten waren verder KONINGINNEPAGE, SLEEDOORNPAGE, EIKEPAGE, 
KEIZERSMANTEL, KLEINE PARELMOERVLINDER, BOSPARELMOERVLINDER, GROTE VOS, 
KLEINE IJSVOGELVLINDER, DAMBORDJE en (misschien) een ORANJE ZANDOOGJE. 
 Enkelen vulden ook nachtvlinders op hun lijst in. Ook die gegevens zijn welkom! 
We hebben de indruk dat er nog veel trouwe waarnemers geen vlinders melden die ze buiten hun tuin 
gezien hebben. Jammer! Samen met degenen die één enkele waarneming instuurden waren er achtenvijf-
tig waarnemers actief! 
 Hieronder volgt de volledige lijst van de zevenendertig bij ons gemelde dagvlindersoorten, met 
enkele bijzonderheden per soort. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
TOT SLOT: 
 Hartelijk dank voor Uw geweldige inzet! We hopen dat alle vlinderenthousiasten ook het komen-
de seizoen weer waarnemingen zullen inzenden. Te zijner tijd ontvangt U een overzichtje van de soorten 
waarvoor dit jaar extra aandacht wordt gevraagd. Dan zullen ook de benodigde formulieren plus toelich-
ting beschikbaar komen. 
 Met vriendelijke groeten, ook namens de Vlinderstichting in Wageningen, die al Uw waarnemin-
gen ontvangt en opslaat. 

Els Koopmans-Grommé, coördinator Vlinderonderzoek N.O. Veluwe,  
Bongerdplein 1, 8162 AW  Epe, telefoon 0578 - 61 20 83.  

 

 



OPROEP! 
op- in- en rondom wilgen 

 
 
 

Sinds jaar en dag praten wilgjes met elkaar in Natuurklanken. 
Nu lijkt het me leuk om in ons jubi- leumjaar een oproep te doen aan ieder-
een en alle werkgroepen, om dit jaar meer aandacht te besteden aan al 
het rijke leven rondom wilgen. 
PLANTEN. 
 Knotwilgen vormen vaak een rijke kiembodem voor allerlei andere planten, bijvoorbeeld vlier en 
Lijsterbes, Pinksterbloem, varens, mossen, korstmossen of de gewone brandnetel. Ik heb gelezen dat één 
wilg weleens gastheer is geweest voor meer dan honderd verschillende planten. Ik zou willen horen wel-
ke planten jullie op wilgen tegenkomen en hoeveel verschillende soorten tegelijk. 
PADDESTOELEN. 
 Verschillende paddestoelen worden in vochtige bossen op wilgen gevonden, bijvoorbeeld de 
Gegordelde gordijnzwam en de Vaalhoed, soort Hebeloma pussilum, en ook de Tijgertaaiplaat. 
Dus Paddestoelenwerkgroep, ook in de zomer moeten jullie de laarzen aantrekken en op zoek gaan. 
INSECTEN. 
 Wilgen bloeien vroeg in het jaar en trekken insecten aan. De mannelijke bloemen leveren veel 
stuifmeel en de vrouwelijke veel nectar. Vaak groeien verschillende wilgensoorten door elkaar en dan 
sluiten de bloeitijden min of meer aan elkaar. 
Volgens de Nederlandse Oecologische Flora bloeien wilgen in ongeveer deze volgorde: Boswilg, Duitse 
dot, Grauwe wilg, Katwilg, Bittere wilg, Geoorde wilg, Amandelwilg, Kruipwilg, Kraakwilg, Schietwilg 
en Laurierwilg. 
Bijen, hommels en vliegen maken er gretig gebruik van. 
DAGVLINDERS. 
 Rouwmantels leggen hun eieren o.a. op wilgen. De vlinderstichting heeft een prijs uitgeloofd 
voor de eerste, goed gedocumenteerde vondst van Rouwmantelrupsen, na de Rouwmantel-invasie van 
vorig jaar. 
De Grote- en Kleine weerschijnvlinder en de Grote IJsvogelvlinder leggen hun eieren ook op wilgen. 
Wie weet, misschien met vakantie in Limburg of de Ardennen? 
NACHTVLINDERS. 
 De Nachtpauwoog (ook Pauwoogpijlstaart genoemd), legt haar eieren op wilg, net als vlinders 
van de vlinders van de Notodontidae, o.a. het Kameeltje en de witte Hermelijnvlinder (rups groen met 
zweepachtige achterpoten). 
Andere op wilgen te vinden nachtvlinders zijn Rood weeskind, Wilgenhoutvlinder en de Nonvlinder. 
De insectenliefhebbers zullen het druk krijgen, omdat wilgen ook andere insecten aantrekken: 
KEVERS  Blauw- en Bronskleurig wilgenhaantje, Griendgoudhaantje. 
BOKTORREN  Tweeoog wilgenbok, Muskusboktor, Weverbok. 
SCHUIMCICADEN Larven die leven als “spuugbeestjes” in hoopjes schuim. 
BLADWESPEN bijvoorbeeld Pontania proxima, die rode boomgallen veroorzaken. Cucilio crux, 

het Kruisdragend wilgensnuittorretje  - wat een naam! - legt haar eieren in 
door bladwespen veroorzaakte wilgengallen, waar de larven van beide insecten 
samen vrolijk verder leven. 

VOGELS EN ZOOGDIEREN. 
 Waar veel insecten zijn komen veel vogels en zoogdieren. De grienden (met wil-

genhakhout begroeide stroken grond) met een weelderige, hoge kruidlaag, trek-
ken de meeste, vaak zeldzame vogels aan, bijvoorbeeld Blauwborst, Kwak en 
Wielewaal, Nachtegaal en Baardmannetje, maar ook de Steenuil en andere 
roofvogels. 

 Vogelliefhebbers, hoeveel verschillende vogels zien jullie rondom wilgen? Graag 
melden! 

 

 



 
 De Plantenwerkgroep organiseert dit jaar veel uitstapjes langs de IJssel. Ook de Vogelwerkgroep 
heeft excursies naar waterrijke gebieden op het programma staan. Graag wacht ik op jullie waarnemingen 
en verhalen over leven op-, in- en rondom wilgen, en ik hoop daar een verslag over te maken in een van 
de winternummers van Natuurklanken. 

 Hilary Jellema-Brazier, 
Mussenkampseweg 1, 

8181 PJ  Heerde,  
tel. 0578 - 694762. 

Bronnen: o.a. Nederlandse Oecologische Flora. 
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