
 

VOORWOORD 

 Een tikkeltje laat misschien, deze Natuurklanken, en ook niet zo’n lijvig nummer als we gewend 
zijn. Maar de meeste hoofden staan in deze tijd meer naar vakantie en dat werkt ook in de redactie door. 
Mensen die anderen in hun belevingen willen laten delen zijn toch zeker wel zo aardig hun verhalen te 
zijner tijd aan ons door te geven, niet? We zijn bij voorbaat al dankbaar. 
 In de rubriek “Waargenomen” zult U een forse handvol waarnemingen vinden van tamelijk bele-
gen datum. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het extra mei-nummer, waar men geen rekening mee 
gehouden had, zodat daarvoor nogal wat waarnemingen niet ingestuurd werden.  
Vooral de “eerste seizoenwaarnemingen” hebben we opgenomen; verder nogal wat weggelaten, maar 
zoals bekend: wat niet achterin dit blad staat, staat wel in de klappers voor het archief. 
 Niet iedereen weet misschien dat die klappers voor iedereen ter inzage liggen in de bibliotheek, 
dus als U geïnteresseerd bent . . . . .   Alleen de waarnemingen  van 1995/96 zijn bij Agnès thuis, omdat 
het anders zo’n heen en weer gesjouw wordt. Ook bij haar kunt U na een telefoontje komen bladeren. 
 Wat U sinds kort ook in de bibliotheek kunt aantreffen is een boek met de naam “Het milieu van 
de Natuur”. Onze afdeling kreeg dit ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan van de Vereniging Milieu-
zorg Epe. Een mooi boek! Voor iedereen!! En leerzaam!!!  
 En nu we het toch over het milieu hebben, bent U op de Milieumarkt geweest? En hebt U daar 
ook vergeefs naar een vertegenwoordiging van De Immenhof gezocht?  
Voor hen die het introductie-krantenartikel inzake de Milieumarkt gemist hebben het volgende: Daarin 
werd gesteld dat de keuze van de “Groenerij” voor onbespoten producten feitelijk een “noodsprong” was, 
omdat men op de Immenhof  - die vanwege de locatie eigenlijk als eerste aan bod kwam - gebruik maakte 
van bestrijdingsmiddelen. 
Elly en Bart Vosselman hebben hierop een “boze brief” geschreven, die alle (verstandige) mensen die bij 
hen hun groente-en-nog-veel-meer kopen, mee naar huis krijgen/kregen. Diezelfde brief hebben we ook 
in deze Natuurklanken opgenomen.Wilt U hem goed lezen? 
Als antwoord op een ingezonden stuk uit onze gelederen stelde de redactie van ons regionaal Gelders 
Dagblad dat de Immenhof gepasseerd was, expliciet op grond van de zaken die Bart en Elly zelf uiteen-
zetten, dus: drie jaar geleden eenmaal toepassing van een chemisch bestrijdingsmiddel plus zeer selectief 
en gericht gebruik van kunstmest. Daaruit moet je dus concluderen dat de organisatie van de milieumarkt 
zich tevoren gedetailleerd op de hoogte gesteld had van de exacte feiten.  
Laat het dan zo wezen dat de eisen voor toelating tot de Milieumarkt nòg hoger liggen, ook dan is het 
niet juist de zaak grofweg af te doen met “ze gebruiken nog altijd bestrijdingsmiddelen”. Te meer waar 
de criteria voor deelname aan de Milieumarkt zó subtiel blijken te zijn, verwacht je toch een wat zorg-
vuldiger taalgebruik dan hier gebezigd is. Het ligt voor de hand dat het publiek uit zo’n ongenuanceerde 
uitspraak bepaalde onheuse conclusies trekt, en dat is ook wel gebleken in kleine gesprekjes rondom ons 
heen: “Ze spuiten dus wèl op De Immenhof - het staat in de krant.” 
In hoeverre het bedrijf wezenlijk schade lijdt van de toch wel slordige publicatie, daar valt geen zinnig 
woord van te zeggen. Wij denken van helemaal niet. Maar zelfs al zou het geen enkele consequentie heb-
ben, dan nog blijft het wrang dat er dergelijke zwart/wit bekendmakingen de wereld ingestuurd worden. 
Bovendien zonder ruggespraak met-  of medeweten van de betrokkenen. 
 De krant heeft de familie Vosselman gelukkig wel de kans geboden in een royaal artikel toe te 
lichten hoe het precies zit (Gelders Dagblad d.d. 3 juli 1996). 
Wij in privé en nu dus ook “in kwaliteit”, zoals notarissen dat zeggen, laten geen gelegenheid voorbij-
gaan om De Immenhof in het juiste licht te plaatsen. Wilt U dat ook doen? U kunt Uw argumenten staven 
met de boze brief op pagina 13. 
   Uit puur sympathie voor de Vosselmannen en omdat we er zo lekker van eten,  
      dankt U daarvoor nu reeds: 

de redactie.  
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 Het is hoogzomer en we kijken nog even terug op ons jubileum in mei. Wij zijn heel blij dat alles 
zo goed geslaagd is en wij danken dan ook onze leden en genodigden voor hun medewerking, belang-
stelling en goede gaven. Van Milieuzorg Epe kregen we voor de bibliotheek nog een boek “Het Milieu 
van de Natuur”, waarvoor nog extra dank. 
 In de herfst zullen we op een avond alle gemaakte foto’s (hebt U er ook nog?) en de video die 
Joop Haselhoff maakte laten zien. U vindt het verslag van 11 mei op rijm verderop in deze Natuurklan-
ken. 
De prijzen voor de quiz en de fotowedstrijd zijn verstuurd. Ook de foto’s worden teruggezonden. 
Het bestuur is nu druk bezig om de boekjes “Tussen Heuvels en Rivier” (zie ook verderop) te verkopen. 
Wilt U ons daarbij helpen door zelf nog exemplaren te kopen of door het aandragen van suggesties - en 
het uitvoeren daarvan - hoe nog méér boekjes aan de man te brengen? 
 U zult in het programma zien dat er in zomer en herfst weer van allerlei te doen is, o.a. de Plan-
tenruilbeurs. En ons herfstkamp gaat toch ook door! U treft hierbij weer een los inlegvel aan, waar U er 
meer over kunt lezen. We krijgen een uitstekende accommodatie, die ook heel geschikt voor kinderen is.   
 En mocht U zin hebben ons te helpen met het onderhoud van de Heimanshof in Vierhouten, bel 
dan Henk Menke (tel. 0578 - 613010). We gaan er elke week een middag naartoe. 
 U hebt in de krant kunnen lezen dat de Milieumarkt (met dank aan Lous Heine en vele anderen) 
ook goed verliep en een echte reclame voor de afdeling was. En ook las U dat we weer meewerken aan 
de dinsdagochtend-wandelingen van het VVV in Tongeren (08.00 uur bij “De Witte Berken”; duur onge-
veer tweeëneenhalf uur, inclusief koffie ƒ 2,- p.p.). Het is een heel mooie en leerzame wandeling, ook als 
U het gebied wél al kent. 
 De ontwikkeling van het Wisselse Veen gaat gestaag door. Er zijn nu Kleine zonnedauw en 
wolfsklauw gevonden, Kwartels gesignaleerd en in het gebied daarachter een Boommarter met drie jon-
gen. 
Ook van het Vossenbroek goede berichten, dus U ziet: in de natuur is het niet alléén kommer en kwel. 
 Na de kleine rustpauze na 11 mei bruist het alweer van activiteiten. Leg dus deze Natuurklanken 
binnen handbereik, zodat U ook mee kan doen en niet later moet zeggen “Vergeten! Wat jammer  - dat 
had ik ook wel graag willen meemaken. 
     Een fijne zomer wenst U  

Uw bestuur. 



Het Bargerveen, 
18 mei 1996 

 Veel vogelexcursies hebben de naam alleen maar geschikt te zijn voor de echte “vroege vogels” 
onder ons. Nu valt dit doorgaans nog wel mee, maar deze excursie deed zijn naam wel degelijk eer aan. 
Om tien voor vijf  verzamelen bij de Keet in Heerde. Dat betekende vroeg op.De reden hiervoor was dat 
we nog ongeveer een uur en een kwartier moesten rijden naar de plaats van bestemming: Het Bargerveen. 
Het Bargerveen is het laatste restje levend hoogveen in Zuidoost-Drenthe. Staatsbosbeheer (S.B.B.) wil 
het hoogveen opnieuw tot ontwikkeling brengen. Dat betekent dat het regenwater, waarvan hoogveen 
afhankelijk is, moet blijven waar het valt. Daarom wordt geprobeerd de waterhuishouding van het gebied 
te verbeteren. Veel overtollige sloten en vaarten, die vroeger gebruikt werden bij de turfwinning, worden 
met keileem of zwart veen gedicht, zodat de benodigde “plas-dras” situatie ontstaat. Verder worden er 
nog enkele dammen aangelegd en het veen krijgt een waterpeilbeheersingssysteem.  
Een en ander werd verteld door assistent-boswachter van S.B.B. de Heer F. Germers. Hij vertelde dit al 
wandelend en we konden dus meteen genieten van dit prachtige gebied.  
 Al bij vertrek vanaf de werkschuur (c.q. kantoor) hoorden we een Gekraagde roodstaart. Daar 
bleef het echter niet bij: het is werkelijk een vogelrijk gebied. Natuurlijk zie je ook altijd algemene 
soorten als Blauwe reiger, Houtduif, Spreeuw, etc. Maar ook Sprinkhaanrietzanger (gezien en gehoord), 
Koekoek (heel mooi gezien), Groenpootruiter, Zwarte stern, Paapje (zingend èn gezien), Goudvink en 
uiteraard de Grauwe klauwier. Want daar staat het gebied bekend om.  
 Er wordt door biologiestudenten heel nauwkeurig onderzoek gedaan naar het broedgedrag van 
deze schitterende vogel. Men wil graag weten waarom de Grauwe klauwier het in dit gebied zo goed 
doet, terwijl hij elders in het land zo zeldzaam is. Alle broedparen zijn bekend: vorig jaar waren het er 
ongeveer honderdtwintig. Helaas waren de klauwieren nog maar twee weken terug uit hun 
overwinteringsgebied in tropisch Afrika, mede door de late lente, dus alle territoria waren nog niet bezet. 
Toch hebben we er aardig wat gezien. Een stuk of zes, zeven mannetjes en één vrouwtje. De mannetjes 
arriveren het eerst en bezetten een territorium. Daarna komen de vrouwtjes en als het goed is wordt er 
dan gepaard. 
 Wat de Heer Germers opviel was dat vooral de Grasmus en de Sprinkhaanrietzanger zeer actief 
waren, en juist de Blauwborst, waarvan het gebied er ook diverse huisvest, het liet afweten. Eventjes een 
zingende Blauwborst gehoord - niet eens gezien. 
Maar er bleef genoeg over. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar er waren nog Gier-, Huis- en 
Boerenzwaluw, Roodborsttapuit, Noordse (gele) kwikstaart, Braamsluiper, Rietgors en Bruine 
kiekendief.  
Welgeteld in totaal vijftig soorten. Daarvoor hebben we wel vier uur gelopen, maar goed, je moet er wat 
voor over hebben. 
 Het verbaasde mij dat we nog geen Boomvalken hadden gezien. De Heer Germers vertelde dat er 
op mooie zomerdagen wel vijftien tot twintig jagende Boomvalken kunnen worden waargenomen, boven 
de vele vennen die het gebied rijk is. Er broeden weliswaar maar enkele paartjes in het veen, maar de 
andere Boomvalken trekken dan vanuit de omgeving naar het Bargerveen om er voedselvluchten uit te 
voeren. Toch zagen we zo’n honderd meter voor het eindpunt nog een Boomvalk over de werkschuur 
heen, langs ons heen het veen in schieten. Toeval bestaat niet: hij moet ons gehoord hebben. 
 We waren met elf personen en om even over tien waren we terug. Om half een was ik al weer 
thuis. 
Het was prachtig. Frans Germers, bedankt! 

Marcel Langevoort. 
 



Zondag 31 maart 
vogelexcursie naar polder oosterwolde 

 Polder Oosterwolde is het meest noordelijk gelegen weidevogelreservaat langs de Randmeerkust. 
Het ligt tussen Elburg en Kampen en omvat circa tweehonderdvijftig hectare. Het terrein van 
Staatsbosbeheer is een vrijwel aaneengesloten deel van de polder rond de eendenkooi.  
Hier werkt nog steeds een kooiker. Het oude, maar nog altijd geldende kooirecht bepaalt dat in het gebied 
daaromheen - in een straal van vijftienhonderdzes meter vanuit de kooi rust moet heersen. Hier wordt dan 
ook een hooilandbeheer toegepast. Een of tweemaal per jaar wordt het gras gemaaid en afgevoerd, voor 
het overgrote deel door  boeren. Het rietland wordt door Staatsbosbeheer in eigen beheer of door een 
aannemer gemaaid. Regelmatig laat men riet staan. Dit overjarig riet is vooral interessant als broedgebied 
voor de kiekendief.  
 ‘s Winters zijn hier wel duizend Kleine zwanen. Door rust en goed voedselaanbod probeert men de 
Kleine zwaan op het terrein te houden. Op de trek in voor- en najaar komen hier ook nog eens honderden 
Wulpen en Watersnippen en talloze andere steltlopers.  
Met de weidevogels die hier broeden gaat het minder goed. Dertig jaar geleden was Oosterwolde het 
belangrijkste vogelgebied van Gelderland. Voor de drooglegging van de Flevopolder was hier een 
enorme kwel van water uit de Veluwe. Dat is helemaal verdwenen. Men probeert dat nu te compenseren 
met regenwater uit de Gelderse gracht. Het terrein heeft nu helemaal een eigen waterhuishouding, los van 
de omgeving. 
De wekker gaat extra vroeg af: (wintertijd naar zomertijd). 
De weervoorspelling: wisselvallig weer. 
 We komen aan bij een ruig uitziend natuurlandschap. Hier staat boswachter A.J. Mörzer Bruyn 
ons op te wachten. We gaan het terrein in en zien al gelijk het vrouwtje van de Blauwe kiekendief 
rondvliegen. Het is op dat moment heel zonnig weer met prachtige wolkenpartijen. Hoog in de lucht is 
een leeuwerik zijn lied aan het zingen (een zomers gevoel). Grutto’s zingen hun baltslied. In de verte zien 
we baltsende Kieviten (voorjaarsgevoel). Het volgende moment begint het te sneeuwen. Het landschap is 
wit. De vogels houden hun snavel - dit geeft een winters gevoel. 

In deze sneeuwbui zien we een Lepelaar in baltskleed overvliegen. Hilariteit in de groep. 
We gaan naar een hut van stro; daar gaan we schuilen voor de sneeuw en drinken koffie. Zo her en der 
worden braakballen gevonden van een Ransuil of een Velduil; dit moet nog uitgezocht worden. 
Bij de hut zien we een groepje Grauwe ganzen. Ze broeden in de Oostvaardersplassen. Er zijn er twee 
geringd: een met een lichtblauwe halsband. De nummers worden genoteerd en doorgegeven aan 
wetenschappers. Verderop zien we in een weiland een hele groep Goudplevieren in hun 
overgangsgkleed, met hun grote zwarte vlek op de borst. Terwijl we lopen door de weilanden zien 
we:Tureluur, Torenvalk, Witte kwik, Tapuit, Rietgors, Graspiepers, Wulpen, Bergeenden, Scholeksters, 
Buizerd. Ineens vliegt een hele groep fluitende Smienten op. Het is nu ook heel interessant om vogels te 
observeren, omdat je nu veel stand- en trekvogels door elkaar aantreft.  
 We gaan bij het Noordeinde de dijk op en lopen langs het Drontermeer. Langs het Drontermeer 
zien we allerlei watervogels: Zomertaling, Wintertaling, Meerkoeten, Kleine zwaan, Knobbelzwaan, 
Wilde zwanen, Slobeenden, Kuifeenden, Pijlstaarten, Tafeleenden, Nonnetje, Grote zaagbek, baltsende 
Futen en een jagende Sperwer langs de kant. 
Wanneer we weer naar het beginpunt teruglopen zien we rammelende hazen. Ze lopen almaar hun 
territorium rond. Ook doen ze aan slootje springen: het vrouwtje gaat eerst - de sloot is erg breed. 
Uiteindelijke belandt ze langs de kant in het water en kruipt zo de kant op. De drang van het mannetje om 
achter het vrouwtje aan te gaan is erg groot, maar oh jee, die brede sloot. Hij loopt eerst langs de kant om 
te kijken waar hij erover kan. Tenslotte een sprong in de plomp en zwemmen om aan de overkant te 
komen. Het loopt goed af. Ze gaan weer achter elkaar aan, klaar voor het volgende rondje. 
 Wanneer we bijna bij de auto’s zijn worden twee rattenvallen gelicht. In de ene val zitten drie 
dode Muskusratten en een Zwarte rat. In de andere val twee muskusratten. Op de valreep zien we pas de 
Blauwe reiger. Hun aantal is dit jaar wegens de langdurige vorst zeer uitgedund.  
 Voldaan gaan we weer naar huis. We kijken terug op een ochtend waarin de seizoenen voorjaar 
en  
 winter elkaar steeds afwisselden en waarbij we toch heel veel soorten vogels gezien hebben. 

Cintia Wedemeijer. 
 



 Ons Gemeentegroentje 
 Computers zijn rare dingen. Misschien geldt dit alleen voor mensen die er zonder enige voorop-
leiding mee gaan spelen, maar zulke mensen zijn er nou eenmaal. Bedenkelijk wordt het pas als dezulken 
via een gerenommeerd blad als Natuurklanken met hun onkunde aan de weg gaan zitten timmeren;  dan 
kunnen er verdrietige dingen gebeuren.  
Zoals in het Jubileumnummer van twee maanden geleden: daar dook - vanuit de rubriek: “Hoe werd ik 
lid van de KNNV?”- een fraai stuk proza de vergetelheid in. Gelukkig zijn we erin geslaagd het er ook 
weer vandaan te sleuren, want we willen het U niet onthouden! 

Erik, pardon! 

HOE EEN GEMEENTEGROENTJE LID WERD,  
OFWEL HOE EEN BEVLOGEN NATUURLIEFHEBBER MET Z’N NEUS IN DE EPER KNNV-BOTER 

VIEL: 

We schrijven oktober 1988; bij de gemeentelijke plantsoenendienst van Epe wordt chef 
“struuk’n Henkie” (V.U.T. Th. Kerkhof) vervangen door “vliegende kiek Erik” (plv. 
groenchef E.K. Murris uit Uuthoorn). 
Bij zijn indiensttreding treft hij aan: 
 - een top-vogelaar; 
 - een top-plantenman - wat heet: een plantensocioloog! 
 - een top-insectenman c.q. fotograaf; 
 - een top-plantsoenenploeg met ambitie en oog voor ecologie en natuurlijke  
 processen. 
Het behoeft - denkt ondergetekende - daarom geen nader betoog dat hij als privé na-
tuurminnar, oud-NJN-er, lid van het IVN-Ronde Venen in Mijdrecht en gemeentelijke 
groen- en natuurman in alle bescheidenheid maar zeer gaarne tot deze club wilde toe-
treden. Een gevoel van natuurlijke tevredenheid viel hem ten deel, toen H. van Woerden 
hem opgaf als lid van de KNNV-afdeling Epe/Heerde. 

Dat gevoel is er nog steeds! 
Erik K. Murris. 

UITSLAG NATUURQUIZ 

 De natuurquiz op onze jubileumdag lokte tweeënveertig mensen in groepen de Alkoof in. In het 
halfduister begon bij de eerste vraag al enige onrust te ontstaan: wat was dat voor een duif? “Zo dichtbij 
heb je hem toch nooit op de hand en deze is bijna een halve meter groot.” 
Wel, de meeste fouten werden dan ook gemaakt bij de Tortelduif, die sedert kort “Zomertortel” genoemd 
moet worden. De wereld draait en alles moet anders. 
 St.Janskruid scoorde ook laag, maar je moest natuurlijk wel weten dat de peetvader Sint Johan-
nes was, die St. Jan genoemd wordt. 
 Na uitputtende correcties door Els, die trouwens ook de quiz in elkaar gezet had, bleek dat er één 
iemand was met één fout, één met twee fouten en één met drie fouten. Dat voorkwam mooi het loten om 
de prijzen. Er waren velen met vier en vijf fouten. 
 De eerste prijs viel toe aan Coen Knotters, Deventer, lid van het hoofdbestuur en spreker op onze 
feestelijke bijeenkomst. Ook de tweede prijs ging naar Deventer: Jan Ossebaard behaalde achttien pun-
ten. 
De derde prijs was voor Harry van Diepen. Hij redde de eer van onze afdeling. 
 En omdat U waarschijnlijk nieuwsgierig bent naar de goede antwoorden, hier volgen ze: 

1. Tortelduif. 6. Gewone tonderzwam. 11. Vlinder. 16.Sint Johannes. 
2. Smient. 7. Zwam. 12. Weidebeekjuffer. 17. Bochtige smele. 
3. Huismus. 8. Hazelworm. 13. Rups. 18. Gelderse roos. 
4. Eikelmuis. 9. Salamander. 14. Rouwmantel. 19. Fluitekruid. 
5. Edelherten.  10. Neushoornkever. 15. Guldenroede. 20. Zalk. 

 Toegegeven: dat van die wederiken/guldenroeden was niet eenvoudig. En wie denkt bij een 
Kruisdistel aan zijn familielid Fluitekruid?! 



Impressies uit Griekenland  I I 
 Na mijn vorige vakantie in de tweede helft van september 1995 was het mijn vaste voornemen 
weer terug te komen in Griekenland. Maar dan in het voorjaar, als er meer wilde bloemen bloeien. 
Dat het zo snel zou gebeuren kon ik toen nog niet weten. In januari 1996 kwam het aanbod voor 
een vijftiendaagse natuurreis en deze keer in april-mei. De route week ook af van de eerste reis, dus de 
beslissing was snel genomen en mijn wens werd vervuld. 
 Griekenland in het voorjaar, zeker het vasteland en de Peleponnesus, is een droom. Het felle 
licht. de zon, de hoeveelheid en de verscheidenheid aan bloemen, is naar men zegt nergens zo 
overweldigend als daar. Of dat waar is weet ik niet, maar het zou best kunnen. Het landschap is in de 
zomer droog, dor en bruin, terwijl in de lente uit iedere rotsspleetje, langs bermen, op veldjes en 
berghellingen bloemen in grote massa’s staan te bloeien. 
Maar laat ik proberen een logische reisvolgorde aan te houden. 
Bij aankomst in Thessaloniki zagen we tijdens de rit naar ons hotel al Zilverreigers en ooievaars.  
‘s Avonds was het moeilijk om naar bed te gaan, want meerdere nachtegalen gaven een schitterend 
concert. Deze zang van Nachtegalen zouden we gedurende de hele reis blijven horen. Ze zijn overal, 
maar dan ook overal. Zo hier en daar werd hun koor aangevuld door de geluiden van kikkers en van 
verschillende soorten boomkikkers.  
De volgende dagen waren we in het noorden om te beginnen met het gebergte van de goden: de Olympos. 
De Griekse bevolking had zo’n eerbied voor dit heilige gebergte en de goden die daar wonen, dat pas in 
het begin van deze eeuw de eerste botanici hun ontdekkingen deden op de hellingen. Ze vonden daar heel 
aparte soorten akelei, viooltjes, donkerpaarse irisjes en vele andere alpine bloemen, die alleen daar 
groeien. Al dit moois mochten wij ook zien. Vraag me geen Latijnse namen. Er zijn zo veel endemische 
planten (dertienhonderd in heel Griekenland), dat ze waarschijnlijk toch fout zouden zijn. Maar de lucht 
was diepblauw, de toppen van de bergen hadden grote massa’s sneeuw, de zon voelde aangenaam op de 
huid en het rook naar tijm. Zeus was ons goedgezind. 
 Tijdens de busritten naar een volgende plaats of natuurpark stopten we ook regelmatig voor een 
wandeling of om een bergweitje, plas of riviertje nader te verkennen. Op een van deze kleine weitjes 
zagen we vlak bij elkaar drie verschillende soorten anemonen, o.a. de blanda, maar ook Anemone 
coronaria, Anemone pavonina, gele primula, vogelmelk en wilde goudsbloemen.  
Maar het klapstuk was een luchtspektakel: Een Havik viel een buizerd aan. Het was een kort maar hevig 
luchtgevecht; de buizerd vloog weg. 
 Na een urenlange wandeling op de hellingen van de Olympos ging de tocht naar een klein 
natuurpark. Daar was het pad een waterleidingstelsel. Betonnen goten met dito deksels brengen het water 
uit de bergen naar de kuststeden en zelfs naar Athene. De ene waterval na de andere, tussen metershoge 
zilversparren, dennen, Jeneverbes en kronkelig vertakte, bemoste eiken. En stilte die door het geluid van 
het water nog dieper lijkt. 
 Dan over de Katara-pas (1725 m) naar Metsovo. Maar onderweg toch nog even een bezoek aan 
de Meteora. Deze natuurlijke, steil omhoogrijzende rotsformaties liggen in de Thessalische vlakte. In de 
diepte stroomt de Pinios en huizen en kerkjes lijken van lego gemaakt. 
Op een aantal van deze rotsen, bovenop de toppen, hebben orthodoxe monniken kloosters gebouwd. In 
een tijd dat er nog geen wegen, vrachtauto’s of pneumatische hamers bestonden. Dichtbij de hemel, dicht 
bij de goden, ver van aardse oorlogen. 
Ook hier weer bloemen. Gele allyssum, hellingen vol. En dan weer grote plukken donkerrode papavers 
en op de meest onverwachte plaatsen Johannesbomen: een lichtpaarse ruiker op lange stelen. 
 Net als vorig jaar ging de reis naar Ioanina en naar het eilandje Nissi van Pashja Ali. Het eiland 
was weer een oase van rust. Zilverreigers, steltlopers en een paartje Smaragdhagedissen die op het pad 
aan het vechten waren. Daar hadden ze het zo druk mee, dat ik van een halve meter afstand een foto kon 
maken. 
Verder witte Asphodel, bossen en bossen vol bloemetjes, Smeerwortel, Guichelheil, vogelmelk en 
natuurlijk papavers.  
 Weer een hele dag in een natuurpark, nu dertig kilometer ten oosten van de grens met Albanie, 
het Vikos Nationaal Park. En deze dag regende het een beetje. Dat maakte het bergpad glibberig: 
langzaam lopen is het advies. Want de kloof aan de rechterkant is honderden meters diep. Maar in de 
rotswand bloeiden campanula’s en de eerste phlome. Ook zagen we de eerste orchideeën. en wilde 



narcissen, Narcissus poeticus of Fazantenoognarcis. Een wonderlijk, in plakken verweerd gesteente, 
stukken versteend hout werd hier gevonden door een kenner. Dat is het voordeel van een groep 
(achttien), er zitten altijd kenners van verschillende onderwerpen onder. 
 Na een aantal dagen in hoofdzaak lopen (en rijden) door natuurgebieden waren we weer toe aan 
een wat oude cultuur. De tempel van Zeus in Dodone, wat Turkse boogbruggetjes onderweg, de 
Kamelenbrug bij Arta en daarna gingen we  met de pont naar de Peleponnesus. Hier zagen we het grote 
verschil in lenteklimaat tussen het noorden en het zuiden van Griekenland. Liepen we op de Katara-pas 
nog door een dik pak sneeuw, nu kwamen we de orchideëen (tien soorten), overal Phlome in bloei, 
paarse, rode en gele distels en de uitbundig bloeiende Mariadistel tegen. Aangevuld met Gele margrieten 
en diverse soorten campanula’s.  
In Olympia is het grijze steen van de oudheid ineens veel fleuriger door de tientallen Johannesbomen. En 
bij een korte wandeling om bloemetjes te kijken zagen we een nest van een Buidelmees. Het hing hoog in 
een boom aan een uitstekende tak. Het vogeltje zelf was druk bezig aan de buitenkant van zijn nest. De 
blik terug op de grond leverde een massa aan Bremrapen op, nog niet volledig in bloei, maar 
waarschijnlijk parasiterend op wikke. 
We staken de Korintische Zee nog een keer over om naar Delphi te gaan. Toen was het 1 mei; dat is een 
nationale feestdag, de Bloemendag. De bevolking gaat massaal naar buiten, veld en bergen in, om 
bloemen te plukken. Men maakt daar kransen van. Jonge meisjes dragen die in het haar. Ze worden later - 
die bloemen dus - opgehangen aan de buitenkant van huis of winkel. Wij waren bang dat het daarna 
voorbij zou zijn met de uitbundig bloeiende bermen, maar ‘s avonds was het niet eens te zien, dat er 
massa’s mensen bezig waren geweest. Er was nog genoeg voor iedereen en nog was het een bloemenzee. 
Buiten het opgravingsgebied hebben we de hele dag orchideeën bekeken. Een paar namen: Bosvogeltje, 
Vrouwenorchis, Griekse orchis, Hommelorchis, enz.enz. Ook een bijna zwarte met lichtblauwe lijnen. En 
natuurlijk Pluimhyacint, tijm, cistus, Rood streepzaad, Gele ossentong, Paarse morgenster en Italiaans 
slangekruid. 
Na Delphi nog een tocht van dertig kilometer met een tandradbaan de bergen in, door de vallei van de 
Vouraikos rivier. Weer watervalletjes en witte orchideeën. 
Naar Micene, de koningsgraven en de leeuwenpoort. Hier had een Rotsklever zijn nest gebouwd en was 
zo vriendelijk om, net op het moment dat wij stonden te kijken, zijn of haar nest in te gaan. 
Toen via oud Korinthe en het beroemde kanaal van Korinthië naar Athene. De reis zat er bijna op. 
 Terwijl ik dit opschrijf schieten me steeds nieuwe namen van planten te binnen. Ergens aan de 
kust de Gedoornde pimpernel, het Venusspiegelklokje, Zeeaster en Zeenarcis (Pancratium maritimum). 
Bij Delphi de Rotslijsters en de hellingen geel van de Euphorbia acanthothamnos, schildzaad, Gele 
margrieten. Bij Cape Saunion rode distels met roze silene, Veldleeuweriken en Lord Byron die zijn naam 
gekrast heeft in de Tempel van Poseidon. 
Bij het grote theater van Epidaurus de Valse ridderspoor, Illyrische gladiolen, geel/witte 
Kroonchrysantjes, Rolklaver en weer papavers. 
En op de Acropolis van Athene de Mediterane brandnetel en zijn grote bolvormige vruchten. Heel 
decoratief maar oh zo gevaarlijk. 
 We hebben op deze reis ongeveer zestig verschillende vogels gezien, een niet te tellen aantal (in 
soorten) bloemen, een landschap dat steeds anders is en tweeduizendvijfhonderd buskilometers gereden. 
De gelopen kilometers hebben we niet geteld. Maar het was een reis om nooit te vergeten. 

Will Millenaar. 
 

 



Ontmoeting met de 

Heks: Mother Shipton 
Soppend door een biezenlandje in het Wisselseveen kwam ik haar onverwacht tegen, de kleine heks. Ze 
had me al één keer bedrogen, dus ik was op mijn hoede voor een ontmoeting met haar. Toen de zon door 
de wolken piepte zag ik haar wit gespikkelde gedaante tussen de oude Pitrietstengels tevoorschijn komen. 
Ik hield me op een veilige afstand; ze mocht me niet zien. 
Dat deed ze kennelijk ook niet. Ze vloog naar een boterbloem of ze niets anders in de zin had dan te zon-
nebaden in zo’n gouden badkuipje. Misschien was ze ook echt niets slechts van plan. Heksen zullen ook 
weleens een goedaardige dag hebben.  
Ik bleef toch op een veilige afstand om haar niet aan het schrikken te maken. Met mijn kijker gewapend 
zag ik wel heel goed dat ze haar tong uitstak! Ja hoor, het was de heks! Een heks met een dubbele kop, 
elke kop met een vals oog achter een haakneus en dito kin. Daar tussenin een grimmig vertrokken mond. 

De week ervoor had ik haar in een flits voorbij zien vlie-
gen. Ze had me bedrogen, want ik meende toen mogelijk 
de zeldzame Aardbeivlinder te hebben gezien. Maar nu 
ze duidelijk toch een andere gedaante had aangenomen, 
zoals heksen dat kunnen, was het goed te zien: ze had me 
toen misleid. En begerig als ik was een zeldzaamheid 
waar te nemen, was ik daar ingevlogen. 
Wat ik hier zag was geen Aardbeivlinder, maar een 
nachtvlindertje, dat overdag vliegt. Om de grillige teke-
ning in haar voorvleugels wordt dit uiltje door sommige 
Engelsen “Mother Shipton” genoemd, naar een bekende 
heks uit Yorkshire. Ze laat haar kinderen klaver eten. 
In Nederland zijn geen beroemde heksen, zover ik weet; 
wij noemen het bruin-witte uiltje “Mi-vlinder”. Zagen 
onze entomologen een letter E in de vleugeltekening? De 
Mi is in Frankrijk de derde noot van de toonladder. In het 

relatieve notensysteem (het do-re-mi) is het de derde noot van alle grote terts toonladders. 
Callistege mi is de Latijnse naam voor dit heksje. Wij zeggen in ons land gewoon Mi-vlinder. 
 

Els Koopmans-Grommé.  
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Herfstkamp 
 Ons herfstkamp zal ditmaal van zaterdag 19 oktober tot en met vrijdagmorgen 25 oktober gehouden 
worden in de Molen van Medael, die ligt in Hombourg, ongeveer 25 km van Maastricht.  
Deze Molen, een typisch Ardense watermolenhoeve uit 1600 die gerestaureerd is door de huidige eigenaars, 
de familie Schreurs, is een blikvanger van het dorpje door haar prachtige vijver en het kronkelende beekje 
de Gulp. We logeren in twee spiksplinternieuw ingerichte huizen die bij de molen horen en die aan 
hetzelfde binnenpleintje liggen. Er zijn meerdere tweepersoonskamers.  
 We koken weer zelf; de twee keukens zijn niet groot maar wel erg gezellig. De woonruimte is groot 
genoeg om onszelf tijdens de avonduren zowel met spelletjes als natuurwetenschappelijk  bezig te houden.  
Rondom Hombourg liggen piepkleine dorpjes zoals Teuven, Sippenaken, Gemmenich, Aubel, Val Dieu en 
Remersdaal. Binnen een straal van vijftien à twintig km is er een keur van mogelijkheden aan afwisselende 
excursies, bijvoorbeeld het Onderste en Bovenste Bos, het gebied rondom Moresnet en Plombières en 
natuurlijk het landgoed Altenbroek de jongste aankoop van Natuurmonumenten (dit keer in samenwerking 
met de Belgische zusterorganisatie). Nadere gegevens in Natuurbehoud februari 1996, 27e jaargang, no. 1. 
 Ook kunnen we naar de Voerstreek, het overgangsgebied tussen het land van Herve en het 
heuvelland van Zuid-Limburg. Op een betrekkelijk kleine oppervlakte vinden we dus een grote verscheiden-
heid, zoals oude Maasterrassen, plateaus, holle wegen, bossen, grotten en beekjes.  
 
NOG ENKELE ORGANISATORISCHE GEGEVENS:  
 Het is niet mogelijk op het terrein te kamperen. Meereizen met anderen is zeker mogelijk. Dit kan 
vermeld worden bij de opgave. Deelnemers krijgen later nog een convo met een routebeschrijving. 
De kosten zijn begroot op ƒ 150,- à ƒ 200,- bij een deelname van twintig personen.  
 Opgave zo spoedig mogelijk, d.m.v. van het storten van ƒ 50 gulden per persoon (kinderen tot 
twaalf jaar ƒ 25,- ). De rest van het kampgeld graag vóór 1 oktober storten op hetzelfde hieronder genoemde 
gironummer.  
 Wilt u nog inlichtingen of nog even overleggen dan belt u  

GERARD PLAT, TEL. 0341-253583  
of  

PAULA BIJLSMA, TEL. 0578-614482.  

Uw opgave is pas definitief na storting van de aanbetaling van ƒ 50,- per persoon  
op postgiro 680748 t.n.v. P.Bijlsma-Pols, Postbus 81, te Epe.  

DOEN DUS!!! 
Bij te veel aanmeldingen krijgt u uw geld terug.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hierlangs afknippen en opsturen naar Paula Bijlsma, Postbus 81, 8160 AB Epe 
 
Ondergetekende Naam          : ........................................ 
                  
 Adres         : ........................................  
 
  Woonplaats : ........................................ 
  
  Telefoon     : ........................................ 
 
zal met ...... personen aan het herfstkamp te Hombourg deelnemen.  

De aanbetaling van ƒ 50,- (c.q. ƒ 25,-) per persoon is op ......-......-1996 overgemaakt.  
 
       Handtekening 
 



Impressies uit Griekenland  I I 
 Na mijn vorige vakantie in de tweede helft van september 1995 was het mijn vaste voornemen 
weer terug te komen in Griekenland. Maar dan in het voorjaar, als er meer wilde bloemen bloeien. 
Dat het zo snel zou gebeuren kon ik toen nog niet weten. In januari 1996 kwam het aanbod voor 
een vijftiendaagse natuurreis en deze keer in april-mei. De route week ook af van de eerste reis, dus de 
beslissing was snel genomen en mijn wens werd vervuld. 
 Griekenland in het voorjaar, zeker het vasteland en de Peleponnesus, is een droom. Het felle 
licht. de zon, de hoeveelheid en de verscheidenheid aan bloemen, is naar men zegt nergens zo 
overweldigend als daar. Of dat waar is weet ik niet, maar het zou best kunnen. Het landschap is in de 
zomer droog, dor en bruin, terwijl in de lente uit iedere rotsspleetje, langs bermen, op veldjes en 
berghellingen bloemen in grote massa’s staan te bloeien. 
Maar laat ik proberen een logische reisvolgorde aan te houden. 
Bij aankomst in Thessaloniki zagen we tijdens de rit naar ons hotel al Zilverreigers en ooievaars.  
‘s Avonds was het moeilijk om naar bed te gaan, want meerdere nachtegalen gaven een schitterend 
concert. Deze zang van Nachtegalen zouden we gedurende de hele reis blijven horen. Ze zijn overal, 
maar dan ook overal. Zo hier en daar werd hun koor aangevuld door de geluiden van kikkers en van 
verschillende soorten boomkikkers.  
De volgende dagen waren we in het noorden om te beginnen met het gebergte van de goden: de Olympos. 
De Griekse bevolking had zo’n eerbied voor dit heilige gebergte en de goden die daar wonen, dat pas in 
het begin van deze eeuw de eerste botanici hun ontdekkingen deden op de hellingen. Ze vonden daar heel 
aparte soorten akelei, viooltjes, donkerpaarse irisjes en vele andere alpine bloemen, die alleen daar 
groeien. Al dit moois mochten wij ook zien. Vraag me geen Latijnse namen. Er zijn zo veel endemische 
planten (dertienhonderd in heel Griekenland), dat ze waarschijnlijk toch fout zouden zijn. Maar de lucht 
was diepblauw, de toppen van de bergen hadden grote massa’s sneeuw, de zon voelde aangenaam op de 
huid en het rook naar tijm. Zeus was ons goedgezind. 
 Tijdens de busritten naar een volgende plaats of natuurpark stopten we ook regelmatig voor een 
wandeling of om een bergweitje, plas of riviertje nader te verkennen. Op een van deze kleine weitjes 
zagen we vlak bij elkaar drie verschillende soorten anemonen, o.a. de blanda, maar ook Anemone 
coronaria, Anemone pavonina, gele primula, vogelmelk en wilde goudsbloemen.  
Maar het klapstuk was een luchtspektakel: Een Havik viel een buizerd aan. Het was een kort maar hevig 
luchtgevecht; de buizerd vloog weg. 
 Na een urenlange wandeling op de hellingen van de Olympos ging de tocht naar een klein 
natuurpark. Daar was het pad een waterleidingstelsel. Betonnen goten met dito deksels brengen het water 
uit de bergen naar de kuststeden en zelfs naar Athene. De ene waterval na de andere, tussen metershoge 
zilversparren, dennen, Jeneverbes en kronkelig vertakte, bemoste eiken. En stilte die door het geluid van 
het water nog dieper lijkt. 
 Dan over de Katara-pas (1725 m) naar Metsovo. Maar onderweg toch nog even een bezoek aan 
de Meteora. Deze natuurlijke, steil omhoogrijzende rotsformaties liggen in de Thessalische vlakte. In de 
diepte stroomt de Pinios en huizen en kerkjes lijken van lego gemaakt. 
Op een aantal van deze rotsen, bovenop de toppen, hebben orthodoxe monniken kloosters gebouwd. In 
een tijd dat er nog geen wegen, vrachtauto’s of pneumatische hamers bestonden. Dichtbij de hemel, dicht 
bij de goden, ver van aardse oorlogen. 
Ook hier weer bloemen. Gele allyssum, hellingen vol. En dan weer grote plukken donkerrode papavers 
en op de meest onverwachte plaatsen Johannesbomen: een lichtpaarse ruiker op lange stelen. 
 Net als vorig jaar ging de reis naar Ioanina en naar het eilandje Nissi van Pashja Ali. Het eiland 
was weer een oase van rust. Zilverreigers, steltlopers en een paartje Smaragdhagedissen die op het pad 
aan het vechten waren. Daar hadden ze het zo druk mee, dat ik van een halve meter afstand een foto kon 
maken. 
Verder witte Asphodel, bossen en bossen vol bloemetjes, Smeerwortel, Guichelheil, vogelmelk en 
natuurlijk papavers.  
 Weer een hele dag in een natuurpark, nu dertig kilometer ten oosten van de grens met Albanie, 
het Vikos Nationaal Park. En deze dag regende het een beetje. Dat maakte het bergpad glibberig: 
langzaam lopen is het advies. Want de kloof aan de rechterkant is honderden meters diep. Maar in de 
rotswand bloeiden campanula’s en de eerste phlome. Ook zagen we de eerste orchideeën. en wilde 



narcissen, Narcissus poeticus of Fazantenoognarcis. Een wonderlijk, in plakken verweerd gesteente, 
stukken versteend hout werd hier gevonden door een kenner. Dat is het voordeel van een groep 
(achttien), er zitten altijd kenners van verschillende onderwerpen onder. 
 Na een aantal dagen in hoofdzaak lopen (en rijden) door natuurgebieden waren we weer toe aan 
een wat oude cultuur. De tempel van Zeus in Dodone, wat Turkse boogbruggetjes onderweg, de 
Kamelenbrug bij Arta en daarna gingen we  met de pont naar de Peleponnesus. Hier zagen we het grote 
verschil in lenteklimaat tussen het noorden en het zuiden van Griekenland. Liepen we op de Katara-pas 
nog door een dik pak sneeuw, nu kwamen we de orchideëen (tien soorten), overal Phlome in bloei, 
paarse, rode en gele distels en de uitbundig bloeiende Mariadistel tegen. Aangevuld met Gele margrieten 
en diverse soorten campanula’s.  
In Olympia is het grijze steen van de oudheid ineens veel fleuriger door de tientallen Johannesbomen. En 
bij een korte wandeling om bloemetjes te kijken zagen we een nest van een Buidelmees. Het hing hoog in 
een boom aan een uitstekende tak. Het vogeltje zelf was druk bezig aan de buitenkant van zijn nest. De 
blik terug op de grond leverde een massa aan Bremrapen op, nog niet volledig in bloei, maar 
waarschijnlijk parasiterend op wikke. 
We staken de Korintische Zee nog een keer over om naar Delphi te gaan. Toen was het 1 mei; dat is een 
nationale feestdag, de Bloemendag. De bevolking gaat massaal naar buiten, veld en bergen in, om 
bloemen te plukken. Men maakt daar kransen van. Jonge meisjes dragen die in het haar. Ze worden later - 
die bloemen dus - opgehangen aan de buitenkant van huis of winkel. Wij waren bang dat het daarna 
voorbij zou zijn met de uitbundig bloeiende bermen, maar ‘s avonds was het niet eens te zien, dat er 
massa’s mensen bezig waren geweest. Er was nog genoeg voor iedereen en nog was het een bloemenzee. 
Buiten het opgravingsgebied hebben we de hele dag orchideeën bekeken. Een paar namen: Bosvogeltje, 
Vrouwenorchis, Griekse orchis, Hommelorchis, enz.enz. Ook een bijna zwarte met lichtblauwe lijnen. En 
natuurlijk Pluimhyacint, tijm, cistus, Rood streepzaad, Gele ossentong, Paarse morgenster en Italiaans 
slangekruid. 
Na Delphi nog een tocht van dertig kilometer met een tandradbaan de bergen in, door de vallei van de 
Vouraikos rivier. Weer watervalletjes en witte orchideeën. 
Naar Micene, de koningsgraven en de leeuwenpoort. Hier had een Rotsklever zijn nest gebouwd en was 
zo vriendelijk om, net op het moment dat wij stonden te kijken, zijn of haar nest in te gaan. 
Toen via oud Korinthe en het beroemde kanaal van Korinthië naar Athene. De reis zat er bijna op. 
 Terwijl ik dit opschrijf schieten me steeds nieuwe namen van planten te binnen. Ergens aan de 
kust de Gedoornde pimpernel, het Venusspiegelklokje, Zeeaster en Zeenarcis (Pancratium maritimum). 
Bij Delphi de Rotslijsters en de hellingen geel van de Euphorbia acanthothamnos, schildzaad, Gele 
margrieten. Bij Cape Saunion rode distels met roze silene, Veldleeuweriken en Lord Byron die zijn naam 
gekrast heeft in de Tempel van Poseidon. 
Bij het grote theater van Epidaurus de Valse ridderspoor, Illyrische gladiolen, geel/witte 
Kroonchrysantjes, Rolklaver en weer papavers. 
En op de Acropolis van Athene de Mediterane brandnetel en zijn grote bolvormige vruchten. Heel 
decoratief maar oh zo gevaarlijk. 
 We hebben op deze reis ongeveer zestig verschillende vogels gezien, een niet te tellen aantal (in 
soorten) bloemen, een landschap dat steeds anders is en tweeduizendvijfhonderd buskilometers gereden. 
De gelopen kilometers hebben we niet geteld. Maar het was een reis om nooit te vergeten. 

Will Millenaar. 
 

 



DE IMMENHOF IS BOOS 
 In het artikel “Milieumarkt mikt op meer publiek” (Gelders Dagblad, 28-6-96) wordt vermeld dat 
wij nog steeds bestrijdingsmiddelen zouden gebruiken. 
Dit is pertinent onjuist!! Wat wij als onbespoten verkopen is onbespoten en dat betekent dus zonder be-
strijdingsmiddelen. In zoverre is er dan ook geen enkel verschil met biologische bedrijven (BD en Eco). 
 Drie jaar geleden hebben wij noodgedwongen een bestrijding tegen aardappelziekte (Phytophtora 
infestans) in aardappelen moeten toepassen, omdat deze ziekte al begin juni in ernstige mate optrad. 
Zonde bestrijding zouden wij een volledige misoogst gehad hebben. Maar in dit geval is dit ook zéér 
nadrukkelijk vermeld (op de prijskaartjes aangegeven als zijnde bespoten!) 
 De afgelopen jaren hebben wij geen enkele chemische bestrijding meer toegepast.  
Dat wil overigens niet zeggen dat er geen problemen geweest zijn met ziekten en plagen. Vorig jaar is de 
Knolserij en Selderij volledig mislukt door bladvlekkenziekte en momenteel moeten wij ca 60% van de 
kropsla weggooien, etc. etc. 
 Wist U overigens wat wij aan kosten kwijt zijn om het onkruid niet chemisch te bestrijden (dus 
wieden, schoffelen, branden, etc.)? Nee, géén duizend gulden, maar enkele tienduizenden guldens! 
 Waarin wij met biologische bedrijven verschillen is dat wij voor een deel gebruik maken van 
kunstmest. Dit is een zéér bewuste keuze. Wat wij nastreven is een gezond en een goed smakend product. 
Gedeeltelijk hangt dit samen met de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen, maar wat wij minstens zo 
belangrijk vinden is het nitraatgehalte van de gewassen. Een hoog nitraatgehalte betekent een slechte 
smaak en het is slecht voor de gezondheid en een probleem voor mensen met voedselallergie. Door een 
zeer selectieve bemesting per gewas en vooral door weinig stikstof te geven kunnen wij een laag nitraat-
gehalte bewerkstelligen. Met een puur organische bemesting kunnen wij dat niet realiseren. Wanneer wij 
volledig zouden overschakelen op een organische bemesting, zou dit zowel negatieve gevolgen hebben 
voor de smaak als voor het nitraatgehalte.  
 Ook dit voorjaar bleek weer dat onze groente extreem weinig nitraat bevatte. De Keuringsdientst 
van Waren heeft bij ons in april 1996 vastgesteld dat de spinazie en radijs ca 800 tot 100 % minder ni-
traat bevatte dan op andere bedrijven, inclusief de biologische (sla 1180 p.p.m., spinazie 340 p.p.m. en 
radijs 280 p.p.m.). 

En waarom dacht U dat onze aardbeien, wortels en tomaten zo lekker smaken! 

 Wij trachten een gezond, betaalbaar en eerlijk product te maken. Wij kiezen daarin een eigen 
weg (bemesting).  En wij zijn dan ook  zéér boos, wanneer wij gekarakteriseerd worden als een twijfel-
achtig bedrijf. 

DE IMMENHOF. 
Elly en Bart Vosselman. 

 
 

 



Excursie gravende insecten en Groentjes 
op zondagochtend 5 mei. 

 Inderdaad, dat was het thema van die ochtend: gravende insecten en Groentjes.  
Werkterrein: de omgeving van het Smitsveen te Tongeren. 
Het weer: kil en bewolkt, afgewisseld met kortere en langere periodes waarin de zon zich liet zien, 
waardoor de temperatuur meteen wat aangenamer werd. 
Els en ik waren de enigen: Els op de fiets en ik met de auto. 
 Volgens Els is het glooiende, vochtige en gevarieerde gebied bij het Smitsveen een ideale plek 
voor Groentjes. Zij heeft ze daar diverse keren, ook in grotere aantallen gezien. Het zal wel zo zijn; ik 
geloof het graag. We hebben maar één vlindertje een eindje voor ons uit op zien vliegen. Was het een 
Groentje? Joost heeft het misschien geweten - ons was hij te vlug af. We hebben hem niet goed kunnen 
zien. 
 We werden trouwens ook nog afgeleid door een libelle die vrijwel op hetzelfde moment op de 
vleugels ging. Ook hij gaf ons niet de kans hem op naam te brengen. 
Gravende insecten hebben we ook niet gezien. Conclusie: een verloren ochtend???? Zonde van de 
tijd????  
Integendeel. Els weet er altijd wel iets van te maken en ik heb ook geprobeerd mijn steentje daartoe bij te 
dragen. 
Op glooiende zandheuveltjes hebben we gezocht naar de holletjes van spinnen- en vliegendoders. Al 
zoekende vertelde Els over haar ervaringen met deze insecten. Een vliegendoder in een potje, die van 
schrik de meegenomen prooi, de vlieg dus, had losgelaten. 
Mierenleeuwen maken hun holletje het liefst onder een overstekende gras- of heidepol. Het zand in het 
hol wordt dan niet nat en de in de val zittende mier glijdt wat makkelijker zijn ondergang tegemoet. 
Een Groene zandloopkever liet zich ook bewonderen. Gewoonlijk vliegen ze bij benadering met een 
snorrend geluid razendsnel op. Dit exemplaar was blijkbaar nog wat door de kou bevangen, vloog niet 
op, maar maakte zich al rennende uit de voeten. 
Enkele Aardhommels en een Akkerhommel lieten zich ook zien, als de zon even door de wolken brak. 
We hoorden diverse keren de Fitis, de Roodborst en de Boompieper. Op een gegeven moment maakten 
drie Boompiepers elkaar het leven zuur. Een Buizerd cirkelde in de lucht. Even later zagen we aan de 
Tepelbergweg een Havik overliegen. Een Groene specht liet zich ook luidruchtig horen. Op een dode tak 
van een berk kregen we een Grauwe vliegenvanger in de kijker, die we eerst abusievelijk voor een 
Boompieper hielden. Op de aanpalende heide zeilden enkele Veldleeuweriken en we hoorden de zang 
van de Geelgors. 
 Els toonde mij de plek waar de Zevenster groeit. Zelf weet ik nog een andere groeiplaats van dit 
plantje, met zijn witte stervormige, meestal zeventallige bloemen.  
De plek waar in de zomer nog de Klokjesgentiaan groeit werd mij ook aangeduid. 
 We genoten tenslotte allebei van de vele kleurnuances bij het Smitsveen, van de mooie luchten 
en van de vergezichten op de hei met de verspreik staande vliegdennen. 

Bertus Hilberink. 
Groene zandloopkever 
 



 Bermfietstocht op 4 juni 1996 
 
 Het was een prachtige warme zomeravond,op 4 juni. Er stond een “fietsexcursie langs bermen 
en plantsoenen” op het programma, onder leiding van Jacques Thijssen, medewerker van de afdeling 
Groenbeheer van de gemeente Epe. 
 We verzamelden bij het VVV kantoor, om half acht. Er meldden zich in totaal vijf deelne-
mers, dus het was een bescheiden clubje dat met de Heer Thijssen op pad ging. 
De route, in grote lijnen, voerde via de Officiersweg langs een aantal zijstraten naar de Hoge Weerd. 
Vandaar weer terug via de Lohuizerweg en het K.C. van Neslaantje naar het Sweerts de Landaspark. 
Een vrij kort toertje dus, maarrr ...wat een ervaring! 
Wie zou niet onder de indruk komen van de grote verscheidenheid aan planten en struiken - te veel om 
op te noemen. Een greepje uit wat we zagen bloeien en wat me bijgebleven is: Salomonszegel, akelei-
en in diverse kleuren, Stinkende gouwe, malva’s, roze bloeiende aardbeitjes en dito winterpostelein, 
Judaspenning, Maagdenpalm, wederik- en toortssoorten, koekoeksbloemen en . . .   en. . . . Er is geen 
beginnen aan - er was nog zo ongelooflijk veel meer: Complete heemtuinen in de bermen.   
Maar het meest was ik onder de indruk van het bermbeleid dat door de afdeling Groenbeheer wordt 
gevoerd en dat op die fietstocht uiteengezet werd door onze gids Jacques Thijssen. Als je de prachtige 
resultaten ziet, dan verdienen hier de mensen van de afdeling Groenbeheer  een groot compliment. 
  
Het beleid komt hierop neer: Een aantal jaren geleden is men overgegaan van traditioneel groenbe-
heer (struiken als liguster, cotoneaster etc.) naar een zogenaamd natuurlijk beheer. We herinneren ons 
nog die prachtige wilde bloemenperken, die bij het binnenkomen van Epe iedereen verwelkomden.  
 Helaas heeft in de laatste jaren de afdeling Groenbeheer sterk moeten bezuinigen en er zijn nu 
minder mensen beschikbaar. Het inzaaien van wilde bloemen is zeer arbeidsintensief (elk jaar de 
grond bewerken, omdat het veelal om eenjarigen gaat) en er komt ook nog bij dat er meer kennis voor 
vereist is; een dieper inzicht in “hoe de planten zich tot elkaar verhouden”. Daarom is nu overgegaan 
naar een bermbeheer met een mengsel van vaste planten en kruidachtigen. Het is niet de bedoeling dat 
er ‘s winters, na het afsterven van deze laatste categorie, alleen maar zwarte grond te zien is. Vandaar 
de vaste soorten, van heester naar struik naar bodembedekker. Op een slimme manier wordt er ruimte 
gesuggereerd in plantenstroken die bepaalde terreintjes afbakenen. Bestaan die alom maar al te vaak 
uit een dicht op elkaar gedrongen vulling van berberis, sidonia, enz. enz., hier laat men de begroeiing 
oplopen van heel laag aan de straatkant tot hoog op de achtergrond. In de diagonale lijnen die door 
een grote gevarieerdheid van planten op deze manier ontstaan, is veel meer te zien dan in bijvoorbeeld 
propperige rozenperkjes, hoe mooi die op zichzelf ook kunnen zijn. In de ruimten tussen de vaste be-
planting wordt geëxperimenteerd, de ene keer met meer succes dan de andere. De kruidachtigen gaan 
uiteraard in de loop der jaren een soort eigen beheer voeren en zo ontstaat vanzelf een beeld van wat 
zich waar het beste handhaaft. Er moet dan af en en toe bijgestuurd worden, maar met het nodige 
geduld komt men op den duur vast wel tot het ideale natuurlijk evenwicht.  
 Bedenkend dat de gemeente per wijk maar drie medewerkers beschikbaar heeft voor het aan-
brengen en onderhouden van de beplantingen, neem ik mijn petje af! 
Thans heeft Epe‘s bermbeheer nationale bekendheid en ook medewerkers van andere Gemeenten ko-
men hier hun licht opsteken. 
 Wie door Epe fietst zou ik willen aanraden: Kijk goed naar de bermen en verwonder je!  

Joop Haselhoff 



Herhaling 
VAN EEN ARTIKELTJE UIT EEN ONGEDATEERDE NATUURKLANKEN, WAARSCHIJNLIJK UIT HET JAAR 1968 

(ILLUSTRATIE VAN DE HAND EN DE HAAKNAALD VAN EKG.) 

CONTACT TUSSEN EMBRYO’S 
 In hun pogingen tot het ontraadselen van de vele geheimen der natuur komen de onderzoekers 
steeds weer tot verrassende ontdekkingen.  
Dit ondervond ook een groep ornithologen, die zich bezig hield met het bestuderen van het verschijnsel 
dat er bij de Kwartel-embryo’s een vorm van onderlinge communicatie bestaat. Het is namelijk zo, dat de 
jonge Kwartels allemaal vrijwel gelijktijdig, of in elk geval zeer kort na elkaar, uit het ei komen. Als we 
bedenken dat de Kwartel op de grond broedt, en dus aan vele gevaren  blootstaat, is het niet vreemd dat 
de natuur deze voorzorgsmaatregel genomen heeft.  
Ook bij andere dieren vinden we vergelijkbare fenomenen. Hoe de Kwartel-embryo’s het echter klaarspe-
len om tot op het uur nauwkeurig tegelijk uit te komen, is iets wat berust op een zeer ingewikkeld 
procédé.  
Men vermoedde reeds lang dat de moeder niet alle eieren vlak na elkaar in het nest deponeert, maar elke 
dag één. Het ei dat ze bij zich draagt zou dan in haar lichaam reeds een ontwikkeling doormaken, zodat 
met een kortere broedtijd kan worden volstaan. Maar het fijne weet men daar nog niet van. 
Wel is komen vast te staan dat er onderling contact bestaat tussen de embryo’s in de eieren van één 
broedsel. Bij eieren die uit een broedsel werden weggenomen en geïsoleerd tot ontwikkeling werden 
gebracht, bleven deze verschijnselen namelijk achterwege. Het uitkomen van deze eieren lag op een heel 
ander tijdstip dan dat van de rest van het broedsel. 
Bij het onderzoek bleek dat er sprake was van akoestische prikkels. Ongeveer twee etmalen voor het 
uitkomen van de kwarteleieren wordt het onrustig binnen in jet legsel. Men hoort dan gepiep en gekrab 
en geknak, en ook het ei beweegt enigszins. Naarmate het moment van uitkomen nadert neemt de onrust 
toe. Deze onrust werkt aanstekelijk op de andere eieren, die ook beginnen te bewegen en kraakgeluiden 
laten horen. Die geluiden worden gedurende de laatste twee etmalen frequenter en ook luider; men kan 
soms spreken van ware salvo’s in het nest.  
Enkele minuten voor het uitkomen verstommen de geluiden, zodat men nog niet precies weet welke fac-
tor nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het uitkomen van de eieren. 
 Ook bij andere vogels, zoals lijsters, mussen en Koolmezen komen deze kraakgeluiden voor. 
Misschien is dat bij alle vogels wel het geval. Voorlopig wordt aangenomen dat de geluiden te maken 
hebben met het begin van de ademhaling. Dat is het moment waarop het embryo met de snavel het vlies 
doorbreekt, dat de luchtkamer afsluit. 
 Bij de Kwartels schijnt het geluid echter duidelijk de functie te hebben van de synchronisatie van 
het uitkomen der eieren, daar het optreedt, reeds lang voor de ademhaling begint. Proefondervindelijk 
heeft men dit aangetoond door de kraakgeluiden op te nemen en die met behulp van een luidspreker te 
laten “horen” aan een ei dat men uit het nest genomen en geïsoleerd had. Onveranderlijk was het resul-
taat dat dit ei eerder uitkwam dan de andere eieren uit het nest. 

J.J.G. de Brueijs. 
  

 



    LYRISCH VERSLAG VAN ONZE JUBILEUMVIERING 

 
Och, wat hebben we vergaderd 
Minstens toch wel eens per 
maand. 
Met een draaiboek op de tafel! 
Vaak tot stilte aangemaand. 

Maar zo groeiden toch de plannen 
En we leefden ernaar toe. 
Op een lijst werd aangetekend: 
Wie doet wat, wanneer en hoe? 

En het wondertje gebeurde: 
Elke werkgroep werd actief 
En bedacht: “Op welke wijze 
Tonen wij ons, leuk en vief?” 

En zo werd het dan de elfde. 
Negen uur was elk present. 
Werkgroep- en commissieleden 
Daagden op, zoals gepland. 

De Brinkzaal werd gevuld met 
stoelen 
En met bloemen fraai versierd. 
In de suite was men bezig 
Toond’er allerlei gediert’ 

d’NBC met fraaie foto’s 
Showde, wat díe groep presteert 
En met mooie wilde bloemen 
Werd een hoek gedecoreerd. 

De verzamelde panelen 
Raakten vol met tekst en plaat. 
Je zag kijkers, microscopen, 
‘n Batdetectorapparaat. 

‘n Stel deskundige techneuten 
Had de huiskamer bezet 
‘n Mooie carrousel met dia’s 
Werd - met moeite - klaargezet. 

 
 
Toen, om half elf was er koffie 
Met gebak er feest’lijk bij! 
Niemand het het durven dromen: 

Ieder was om twaalf uur vrij!  

Na de lunch kon ‘t Feest  
beginnen 
Het receptieboek lag klaar 
En daarnaast een doos met eco’s 
Te besteden aan de bar. 

d’Eerste gasten kwamen binnen 
Werden door ‘t bestuur begroet. 
Men zag vrienden en bekenden 
Dadelijk was de stemming goed. 

Dat kwam ook door Musilore 
‘n Groep met fijne volksmuziek 
Wat bijzonder in de smaak viel 
Bij het luisterend publiek. 

Wim, de ceremoniemeester 
Zorgde toen met zachte dwang 
Dat een ieder zich een stoel zocht 
‘t Was een drukte van belang! 

Maar, precies als afgesproken, 
Kreeg de voorzitter het woord, 
Die, met nadruk op het heden, 
Doel en doelgroep heeft verwoord. 

Koen, die kwam als tweede 
spreker, 
Wenste namens ‘t Hoofdbestuur, 
Onze afdeling veel voorspoed. 
Hij sprak kort, maar wel vol vuur. 

Namens de Gemeente Epe 
Sprak wethouder Lagerwey. 
Uitte woorden vol waardering, 
Gaf er een envelop daarbij. 

 
 
‘t Luisteren naar deze sprekers 
Had bij velen dorst verwekt. 
Nu, die mochten wij gaan lessen 
Gratis werd de drank verstrekt. 

En, al kostte het wat moeite, 
Na ‘t gezellig praatkwartier 
Zat de zaal weer vol met mensen. 



Aan de beurt was spreker vier. 

‘t Was Henk Menke, welbekend 
dus, 
Met een Beek- en Sprengenpet. 
Door het aanbod van een lezing 
Werd de vriendschap voortgezet. 

Voor Milieuzorg sprak Jan 
Polman. 
Daarna kwam Heer van der Laan. 
Namens d’IJsselakademie 
Bood hij goede wensen aan. 

Onze Els mocht toen vertellen 
Hoeveel werk er was gedaan 
Vóór uit vele korte stukjes 
‘n Heel mooi boekje was ontstaan. 

Toen was ‘t tijd om te bedanken 
Marian deed dat met plezier 
En zij gaf aan alle sprekers: 
“Tussen Heuvels en Rivier”. 

Voor een vrolijk intermezzo 
Zorgden Erik en Marian 
Die, verkleed, een clublied zongen 
Helemaal in oude trant. 

Maar de foto’s van de wedstrijd 
Had al menigeen gemist 
‘t Laken weg en Dick onthulde, 
Wat de jury had beslist. 

 

 
Daarna werd ons lid Henk Menke 
In het zonnetje gezet. 
Om zijn hals een krans van 
bloemen 
En voor Lenny een boeket! 

Heel lang lid,  met als Els 
Hendriks, 
Die helaas er niet kon zijn.  
Voortaan zullenzij tezamen 
Leden van Verdienste zijn. 

Aan het slot van dit gedeelte 
Zongen wij uit volle borst 

‘n Jubileumlied, gedicht door 
Wim van Waveren Hogervorst. 

En terwijl de fluitgroep Kwintslag 
De plaats van Musilore nam, 
Ging men door ‘t gebouw heen 
zwerven, 
Kijkend wat men tegenkwam. 

In de hal kon men zich laven, 
Dromde om de tafel heen 
Vol met boekjes en verslagen 
Van Schaveren en het Wissels 

Veen. 

In de suite was het dringen 
Bij ‘t zagen van een berkenstam 
Druk bij alle exposities 
Waar j’elkaar weer tegenkwam. 

Wie zijn kennis wilde testen 
Vond in de Alkoof een quiz. 
Dik vertoone daar zijn dia’s 
Wat hij vroeg was lang niet mis. 

Maar aan alles komt een einde 
Ook aan dit gezellig feest. 
En, gewapend met hèt boekje, 
Zei men: Wàt is ‘t leuk geweest. 

Jenny Sondorp 
(met hulp van Lous Heine). 



HET MILIEU VAN DE NATUUR 

 Natuurbeheer zonder milieubeheer is niet mogelijk. Op deze stellingen hebben we het in verschil-
lende toepassingen weleens eerder gehad op deze plaats. Ik denk dat ieder uiteindelijk overtuigd zal zijn 
van de inhoud hiervan; zeker geldt dit voor de leden van de verschillende werkgroepen, die zich met de 
kennis van de veldbiologie onledig houden. 
 Bij nadere beschouwing van “het veld” en zijn biologie blijkt dan dat de verslechtering van het 
milieu merkbaar invloed heeft op de natuur. Zonder die waarnemingen en metingen denkt men daar wel-
eens verschillend over. Met “het valt wel mee met het milieu” of “kijk eens hoe goed alles in de tuin 
groeit” wordt dan een verontschuldiging gevonden voor consumentengedrag dat niet goed is voor het 
milieu. 
 Een paar jaar geleden heeft de Stichting Natuur en Milieu onder de naam “het milieu van de na-
tuur” een interessant boek uitgebracht. Hierin wordt op leesbare manier aangegeven welke biologische 
verschijnselen in het “veld” aangeven in welke mate dit veld is verzuurd, vermest of verdroogd. Het gaat 
daarbij dan zowel over waarnemingen te land als te water. Je kan dan het verhaal begrijpen dat de natuur 
te vertellen heeft over haar waarneembare beschadigingen van het milieu, ja direct of indirect door de 
mens. In tien methodische “wetten” met nieuwsgierig makende namen, zoals de wet van “meer aan de 
hand”, van “één vooruit en drie achteruit” en van “verklaren kan op vijf manieren” wordt duidelijk ge-
maakt dat het soms lastig is om eenduidig de oorzaak van een bepaalde aantasting vast te stellen. 
 Ook wordt nader ingegaan op de leefgemeenschappen in bossen, heide, vennen, beken en cul-
tuurlandschappen. Onderwerpen die veel aandacht krijgen bij de door de KNNV afdeling Epe/Heerde 
ondernomen activiteiten. 
Maar ook bij de “evenementen”, zoals milieuvergunningen en bestemmingsplannen, waar de Vereniging 
Milieuzorg Epe regelmatig doende is, komen deze onderwerpen voor, kortom, in dit boek wordt duidelijk 
gemaakt hoe het “groene” en het “grijze” milieu in elkaar grijpen.  
 Inderdaad, daar kunnen de KNNV afdeling Epe/Heerde en de Vereniging Milieuzorg Epe met 
hun kennis veel voor elkaar beteken. Weliswaar wat laat hebben wij, ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de KNNV afdeling Epe/Heerde dit boek als herinnering aangeboden. Het zal in de afdelings-
bibliotheek worden opgenomen en staat daar aan alle leden ter beschikking. 
 

Wie weet komt U net als wij tot de conclusie dan “groen” en “grijs” als milieu- 
aanduiding veel meer met elkaar te maken hebben dan velen altijd dachten.. 

 Namens Vereniging Milieuzorg Epe: 
Jan Polman. 

 



Overgenomen. 

Uit “Milieu” - Heidemijtijdschrift 1996 1 (verkort). 
KNOBBELZWANENJACHT IS ZINLOOS EN WREED. 
 Van de circa dertienduizend Knobbelzwanen in ons land worden er jaarlijks vijfduizend gescho-
ten. Boeren klagen dat de vogels hun gras opeten, erop poepen en het plat trappen. De totale schade 
wordt geschat op ƒ 134.00,- per jaar. 
 Maar volgens het Knobbelzwanenplatform is afschot geen oplossing; het probleem wordt alleen 
verplaatst. Het platform pleit voor verjaging. Vaak is het al voldoende om het land in te lopen en luid in 
de handen te klappen. Er zouden braakliggende terreinen moeten worden aangewezen waar de zwanen 
wèl ongemoeid gelaten konden worden. Als boeren, jagers en vogelbeschermers samen een goed ver-
jaagplan maken, leren de vogels snel genoeg waar ze wel of niet mogen rusten. 

Inf.: Milieufederatie Noord-Holland, 
tel.075-351598. 
Uit “Natuur en Milieu”, mei 1996. 
TERUGDRINGING BESTRIJDINGSMIDDELEN MISLUKT. 
 Het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) is grotendeels mislukt. Bij onder meer de aard-
beien en de maïsteelt is de situatie zelfs onverdeeld treurig. Dat concludeert een aantal milieuorganisaties 
na evaluatie van het beleid om gebruik van- en milieuschade door bestrijdingsmiddelen terug te dringen. 
Daar waar wel vooruitgang is geboekt, is dat nauwelijks te danken aan de inspanningen van het verant-
woordelijk ministerie. 

Dit is de inleiding van een artikel waarop 
we in een volgende Natuurklanken graag 

uitgebreider terugkomen. 
Uit de Zwolse Courant van 29 juni 1996: 
GROTE NACHTPAUWOOG 
 In het Achterhoekse Barchem is de zeer zeldzame Grote nachtpauwoog gevonden. Hij had een 
spanwijdte van bijna vijftien centimeter. De Grote nachtpauwoog komt voornamelijk voor in Noord 
Afrika en Zuid Europa, houdt zich over het algemeen op in boomgaarden en vliegt op een hoogte van 
rond de twee kilometer. De Grote nachtpauwoog kan alleen vliegen bij temperaturen boven de twintig 
graden. 
 
Uit de NRC van 2 juli 1996: 
KIKKERS 
 Onderzoekers van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek hebben in een relatief nieuwe poel 
in Midden Limburg een groot aantal zeldzame Kleine groene kikkers aangetroffen. Bovendien herbergt 
het water alle vier de Nederlandse soorten watersalamander, een uitzonderlijke combinatie. Ook is een 
zeldzame waterplant, de Waterweegbree, gesignaleerd.  
 Sinds vijftien jaar komen er op grote schaal nieuwe poelen bij. 
 
Uit “Vogels”, juli 1996: 
KERKUILEN 
 1995 was een topjaar voor Kerkuilen, dank zij een goede muizenstand. Voor de derde keer in de 
afgelopen dertig jaar werden in ons land meer dan duizend broedparen geregistreerd. Er vlogen gemid-
deld 3.3 jongen per nest uit, tegenover 2,5 in 1994. 
 
Uit de NRC van 5 juli 1996: 
OPMARS VAN STEENMARTER 
 Steenmarters beginnen vaker voor te komen in het oosten van het land, hoewel de Maas en de 
IJssel nog barrières vormen. Hij is een cultuurvolger en dus vaak in de buurt van de bewoonde wereld 
maar, als nachtdier, niet vaak te zien. Hij heeft een aantal dagrustplaatsen nodig: hooizolders, schuren, 
maar ook auto’s! De laatste tijd zijn er meldingen van een nog warm motorblok in een geparkeerde auto 
als favoriete rustplaats! Dit gaat soms met wat geknabbel aan elektriciteitskabels gepaard. 
 “Automarters” zijn gesignaleerd in Vaals en Maastricht en ook net over de grens bij Kleef. 

  
 



Uit “Vlinders”, mei 1996: 
GROTE VOS 
 Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn weer flink wat zwervende Grote vossen gezien. Met 
name de Veluwe was een favoriete stek voor deze soort. Van de zeventien Nederlandse waarnemingen 
kwamen er zeven hier vandaan. De vier waarnemingen in Vlaanderen kwamen allemaal uit het oosten 
van het land. Ook voor deze soort is het wachten op het moment dat ze zich weer echt vestigen. 



  
 
  
 
donderdag GEEN STERREN BIJ BUSSLOO, MAAR MISSCHIEN WEL EEN   
26 september “STERRENSLAG” OP DE HEI! 
 Aangezien het hoogbronsttij is van de Edelheren toch maar een excursie naar de burlende 

herten. Altijd weer uitermate boeiend om te zien en te horen. Alléén . . . . . heel spannend 
of het roodwild zich zal bevinden op de plaats waar wij het denken aan te treffen.  

 De boswachter van de Koninklijke Houtvesterijen vertelde vol trots dat juist voor de 
vakantie een observatiescherm is aangebracht. Daar is de waarnemingskans groot, zonder 
dat het wild verstoord wordt.  

 Zoveel mogelijk carpoolen a.u.b. want de parkeerplaats bij het terrein is niet groot. 
  Verzamelen: Epe bij de VVV, Pastoor Somstraat, om  18.30 uur. 
    Vaassen hoek Dorpsstraat/Julianalaan  18.45 uur 
    (Parkeren t/o Huerninks Rijwielzaak). 
  Fietsers:  Elburgerweg, hoek Elspeterweg   18.50 uur 
 
   
zaterdag ZOOGDIER-EXCURSIE MET FRANS BOSCH 
5 oktober   Nadere gegevens in het volgend nummer. 
 
donderdag HERFST-PLANTENRUILBEURS 
10 oktober Om 19.00 uur, voorafgaand aan de hierna beschreven dia-lezing, wordt, voor het eerst in 

de herfst, onze plantenruilbeurs gehouden. Vanwege de tijd van het jaar moet er rekening 
mee gehouden worden dat dit niet meer onder de grote beuk voor de Gemeentewoning 
kan plaats vinden. Daarom is het belangrijk dat alle planten goed ingepakt zijn en zoda-
nig te vervoeren, dat het binnen geen rommeltje wordt. Het is ook prettig als U ze van 
naamkaartjes voorziet en eventueel van een aanduiding  “schaduw”,  “halfschaduw”, 
o.i.d.) 

 Aanvang, zoals boven vermeld, 19.00 uur  -  Plaats wijst zichzelf. 
 DE ONTWIKKELING VAN DE PLANTEN, MET EEN ACCENT OP DE  
 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 primitie-
ve 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 aageven. 

 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. 
 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE PADDESTOELEN IN LETTELE. 
12 oktober De themadag van het gewest IJsselstreek wordt dit jaar georganiseerd door de afdeling 

Deventer. In de ochtend wordt in café-restaurant “De Koerkamp” in Lettele uitgebreid 
aandacht gesteed aan de biologie en ecologie van de paddestoelen. ‘s Middags gaan we 
het veld in en wel naar “het Oostermaet”, een landgoed met naaldhout op stuifzand en 
enkele landbouw-enclaves, groot driehonderd hectare. Een interessant onderdeel daarvan 
wordt gevormd door een acht hectare groot voormalig beekdal met grasland, ruigte en 
struweel: De Slenk. Het terrein ligt op loopafstand van “De Koerkamp”. Op de volgende 
bladzijde staat de locatie nader aangeduid (kaartfragmenten). 

 PROGRAMMA:  
 9.30 uur Zaal open   
 10.00 uur Opening door de voorzitter van het Gewest, Inge Verhaar. 
 10.10 uur Huishoudelijke mededelingen. 
 10.15 uur Inleiding met dia’s over paddestoelen door Jan Ossebaard, lid van de afde-

ling Deventer. Aan de orde komen de wijze waarop paddestoelen aan de kost 
komen (als saprofiet, parasiet of in symbiose met andere planten) en in ver-



band daarmee het ecologisch belang van paddestoelen. Verder wordt aan-
dacht besteed aan de manier waarop paddestoelen zich voortplanten. Hierbij 
worden ook de slijmzwammen, hoewel eigenlijk geen echte slijmzwammen, 
genoemd. 

 11.15 uur Korte koffiepauze tijdens de inleiding. 
 12.30 uur Lunchpauze. 
 13.30 uur Vertrek excursie naar het Oostermaet en de Slenk. De excursie staat onder 

leiding van Jan Ossebaard. Bij grote deelname zal de groep worden gesplitst 
en zullen ook andere deskundigen een groep meenemen het veld in. Tussen 
de bedrijven door zal Hans Grotenhuis iets over het beheer van de Slenk 
vertellen. 
Bij nat weer zijn laarzen aan te bevelen voor het bezoek aan de Slenk. De 
rest van de excursie gaat door droog terrein. 

 15.45 uur Terug in de Koerkamp. 
 16.00 uur Afsluiting themadag door Inge Verhaar. 

Omdat de organisatie tijdig moet weten op hoeveel deelnemers er gerekend kan worden, is 
het noodzakelijk dat U zich opgeeft, wanneer U van plan bent aan deze themadag deel te 
nemen.  U kunt dit doen: 

 UITERLIJK OP DINSDAG 1 OKT0BER 1996,  
bij  Marianne Faber, 

telefoon: 0578-627167 
liefst rond 19.00 uur. 

OP DEZE ZELFDE DAG KUNT U OOK DE NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE  
HELPEN MET WERKEN OP HET JENEVERBESSENTERREIN IN VAASSEN! 
 

zondag EXCURSIE ZEEVOGELS IN CAMPERDUIN (LET OP! DATUM IS GEWIJZIGD) 
13 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. 
   Zie voor details “Werkgroepen”. 
 
donderdag VIDEO-VERRASSINGEN 
14 novemer Wat er precies op het scherm  te zien zal zijn is nog niet helemaal uitgewerkt. Eén onderdeel 

staat wel vast: een terugblik op 11 mei jl., ons 50-jarig jubileum. Joop Haselhoff heeft uit de 
losse pols wat beelden vastgelegd. Geen illuster filmwerk, maar wel een plezierig herbele-
ven  

  van een leuke dag.  

zaterdag WERKEN IN HET LANDSCHAP MET DE NATUURBESCHERMINGS COMMISSIE 
16 nov.   Zie “Werkgroepen”. 

zaterdag EXCURSIE HEERDERSTRAND OF KIEVITSPLAS OF WELSUMMER WAARDEN  
30 nov.   Zie “Werkgroepen”. 

zaterdag WERKEN IN HET LANDSCHAP MET DE NATUURBESCHERMINGS COMMIESSIE. 
14 dec.   Zie “Werkgroepen”. 
 
DATA VOOR HET HERFSTPROGRAMMA 1996  
zondag 1 september excursie zaterdag 12 oktober excursie 
donderdag 12 september lezing zondag 3 november excursie 
donderdag 26 september excursie donderdag14 november “lezing” 
donderdag  10 oktober lezing zaterdag 23 november excursie 
zaterdag 5 oktober excursie donderdag 12 december leden voor leden 
 
 



UITSLAG NATUURQUIZ 

 De natuurquiz op onze jubileumdag lokte tweeënveertig mensen in groepen de Alkoof in. In het 
halfduister begon bij de eerste vraag al enige onrust te ontstaan: wat was dat voor een duif? “Zo dichtbij 
heb je hem toch nooit op de hand en deze is bijna een halve meter groot.” 
Wel, de meeste fouten werden dan ook gemaakt bij de Tortelduif, die sedert kort “Zomertortel” genoemd 
moet worden. De wereld draait en alles moet anders. 
 St.Janskruid scoorde ook laag, maar je moest natuurlijk wel weten dat de peetvader Sint Johan-
nes was, die St. Jan genoemd wordt. 
 Na uitputtende correcties door Els, die trouwens ook de quiz in elkaar gezet had, bleek dat er één 
iemand was met één fout, één met twee fouten en één met drie fouten. Dat voorkwam mooi het loten om 
de prijzen. Er waren velen met vier en vijf fouten. 
 De eerste prijs viel toe aan Coen Knotters, Deventer, lid van het hoofdbestuur en spreker op onze 
feestelijke bijeenkomst. Ook de tweede prijs ging naar Deventer: Jan Ossebaard behaalde achttien pun-
ten. 
De derde prijs was voor Harry van Diepen. Hij redde de eer van onze afdeling. 
 En omdat U waarschijnlijk nieuwsgierig bent naar de goede antwoorden, hier volgen ze: 

1. Tortelduif. 6. Gewone tonderzwam. 11. Vlinder. 16.Sint Johannes. 
2. Smient. 7. Zwam. 12. Weidebeekjuffer. 17. Bochtige smele. 
3. Huismus. 8. Hazelworm. 13. Rups. 18. Gelderse roos. 
4. Eikelmuis. 9. Salamander. 14. Rouwmantel. 19. Fluitekruid. 
5. Edelherten.  10. Neushoornkever. 15. Guldenroede. 20. Zalk. 

 Toegegeven: dat van die wederiken/guldenroeden was niet eenvoudig. En wie denkt bij een 
Kruisdistel aan zijn familielid Fluitekruid?! 

Bedankt voor Uw deelname. 
Dik Koopmans. 

 
 

 



ROOFVOGELVERVOLGING 
en melden dode roofvogels en uilen  

 Jaarlijks worden bij de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) vele honderden gevallen ge-
meld  van roofvogelvervolging, nestverstoring en eierroof. 
In 1995 was het aantal meldingen hoger dan ooit tevoren. 
 Om overzicht te houden op die gegevens en om ze snel en gemakkelijk toegankelijk te maken, is 
per 1 januari 1996 begonnen met een centrale registratie van roofvogelvervolging en doodsoorzaken van 
roofvogels en uilen. In Brabant heeft men al een jaar proefgedraaid met een computerprogramma, dat 
speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Het biedt veel mogelijkheden om gegevens op te zoeken, te sorteren 
en overzichtelijk te presenteren. Zo is het ook mogelijk om op de kaart van Nederland of van een provin-
cie de plaatsen te markeren waar vogels gevonden zijn. 
 Het tellen en vastleggen van gegevens van broed- en trekvogels is bij Nederlandse vogelaars 
goed ingeburgerd. Door SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) worden 
deze gegevens verwerkt en in rapporten vastgelegd. Aan de hand van deze inventarisaties is er zicht ge-
komen op aantalsontwikkelingen, biotoopkeuze, trektijd, broedgegevens, enz. enz. Deze gegevens wor-
den onder andere gebruikt bij het vaststellen van beheersplannen voor natuurgebieden en het beschermen 
van vogelsoorten waar dat nodig blijkt. 
 Naast de centrale registratie van roofvogelvervolging worden ook alle dood gevonden roofvogels 
en uilen, ongeacht hun doodsoorzaak, geregistreerd. De verwachting is dat er met het verzamelen van 
deze informatie meer inzicht verkregen wordt in de doodsoorzaken van vogels, de plaatsen waar ze 
doodgaan (bijvoorbeeld verkeers- en raamslachtoffers) en de leeftijd die ze bereiken. Die informatie is 
mogelijk bruikbaar bij het vaststellen van wegbermenbeheer, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, en-
zovoort. 
 Gegevens uit het programma worden vastgelegd in jaarverslagen en om een goede registratie te 
waarborgen zijn er meldingsformulieren ontwikkeld. U kunt de jaarverslagen evenals de meldingsformu-
lieren en alle verdere informatie die U verlangt verkrijgen bij: 
 

HARRY VAN DIEPEN, 
TROELSTRASTRAAT 2, 

8161 DS  EPE,  
TEL.: 0578 - 615114. 

 
 

 
De redactie van Natuurklanken zou 
graag wat meer artikelen over vogels 
krijgen. 
Ook voor de rubriek “Tussen Heuvels en 
Rivier” 
zijn zulke artikelen zeer welkom. 

WIE  SCHRIJFT  ER  EENS  WAT?  
 



Roof- en trekvogelreis 
 Voor de derde achtereenvolgende keer organiseren wij de succesvolle vogelreis naar Mürits, 
Rügen  
en Falsterbo. De bungalows op de verschillende reisbestemmingen zijn al weer vastgelegd. 

VOORLOPIG PROGRAMMA: 

Zaterdag 28 september vertrek naar Müritz See. 
 We vertrekken vroeg, ca. vier uur ‘s morgens en hopen op deze wijze de files op het traject tot 
Hamburg te ontwijken. Afhankelijk van het weer en de tijd gaan we onderweg nog een aantal leuke ge-
bieden bekijken, o.a. langs de Elbe. Aan het eind van de middag komen we aan op onze bestemming en 
de bedoeling is om de slaaptrek van de Kraanvogels nog even mee te pikken. 
 Zondag 29 september kunnen de liefhebbers   ‘s morgens vroeg eerst op eigen gelegenheid in de 
directe omgeving wat gaan vogelen (o.a. IJsvogel). Na het ontbijt maken we een gezamenlijke wandeling 
in het nabijgelegen terrein, waar we onder andere Klapeksters zullen zien. 
‘s Middags gaan we op zoek naar de Zeearenden en ‘s avonds nog eens naar de Kraanvogels. 
 Maandag 30 september vertrekken we na het ontbijt via de nodige vogelrijke omwegen naar 
Rügen, waar we de slaaptrek van de Kraanvogels nog willen meemaken. 
 Dinsdag 1 oktober en woensdag 2 oktober gaan we van zonsopgang tot zonsondergang op zoek 
naar Kraanvogels, Raven, Ganzen, Zeearenden en Slechtvalken en wat er zoal meer voor de kijker komt. 
Wellicht zit er ook nog een wandeling op het eiland Hiddensee in. 
 Donderdag 3 oktober vertrekken wij al vogelend naar Falsterbo in Zweden. We nemen de veer-
boot van Sassnitz naar Trelleborg om 13.00 uur, of - als dat beter uitkomt - om 18.00 uur. We zijn dan 
om 18.00 uur of 22.00 uur op de camping Falsterbo. 
 Vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober wordt er weer intensief gevogeld in Zuid Zweden. 
We verwachten veel vogels op de punt (05.30 - 10.00 uur) op de hei bij de camping (11.00 - 14.00 uur). 
We gaan op zoek naar Steen- en Visarenden in het binnenland. 
 Zaterdag 5 oktober gaan we met de veerboot van Trelleborg (vertrek 22.00 uur) naar Rostock 
(aankomst zondag 6 oktober om 05.00 uur). Aan boord zijn hutten beschikbaar. 
 Zondag 6 oktober terugreis naar Epe via enkele interessante vogelgebieden in Duitsland.  
Terug in Epe ca. 17.00 uur. 

 De prijs kan door de nodige onderhandelingen op het niveau van vorig jaar blijven - in ieder ge-
val beneden ƒ 900,- voor personen die al eens een reis hebben meegemaakt. Anderen betalen ongeveer 
tien procent meer. Bij aanmelding na 1 september is de prijs ook tien procent hoger. 
 In de kosten zijn begrepen: de vervoerskosten alsmede de veerkosten (inclusief de huur van een 
hut) naar de reisbestemmingen, evenals het vervoer ter plaatse. 
Het - zelfgemaakte - diner op 28, 29 en 30 september en op 1, 2 en 4 oktober; het -zelfgemaakte - ontbijt 
op 
29 en 30 september en op 1, 2, 3, 4 en 5 oktober. 

 N.B. Op 3, 5 en 6 oktober kunt U de maaltijd op de veerboot op eigen kosten gebruiken.  

De lunch maken we zelf klaar; meestal zijn er voldoende ingrediënten aanwezig. Koffie en thee is ook 
beschikbaar. Andere dranken en versnaperingen zijn voor eigen rekening. De ervaring is dat iedereen 
voldoende meeneemt voor eigen en vooral gezamenlijk gebruik. 
 
 U kunt zich aanmelden door overmaking van ƒ 100,- op gironummer 17 13 944 van H. van Die-
pen te Epe. Bij eventuele afmelding vóór 1 september wordt het inschrijfbedrag teruggestort. Het totale 
reisbedrag dient voor de aanvang van de reis betaald te zijn. 
 Aan de hand van het aantal aanmeldingen op 1 augustus 1996 wordt het definitieve reisbedrag 
vastgesteld. Het aantal deelnemers is op dit moment circa zes. 
Een deelreis hoort tot de mogelijkheden. 

De deelnemers ontvangen regelmatig aanvullende reisinformatie 
Harry van Diepen, 

Troelstrastraat 2, 8161 DS Epe. 
Tel. 0578 - 615114 (‘s avonds). 



IN MIJN TUIN GEZIEN 

Kans van één op . . . . ? 

 Het was 29 maart 1996 - er was sneeuw voorspeld, maar die kwam pas een dag later. Deze 
ochtend   lag in de stralende zon en het was mooi omhoog kijken, naar de dennenkruinen, die zo prachtig 
afstaken tegen het schier korenblauw van de hemel.   
 Ik zag wat bewegen, nog hoger dan de boomtoppen: een grote vogel met iets raars in zijn bek - 
een vreemde tak . . .of zo . . .?  En terwijl ik ernaar keek zag ik het ding zwikken, stuiptrekken leek het 
wel. 
Het ging allemaal heel snel en er waren maar een paar plekken blote hemel tussen de bomen. Toch ben ik 
er bijna zeker van dat die rare tak iets “slangigs” was. En de vogel? Ik weet van een Sperwer-, een 
Buizerd- en een Havikdomicilie vlak in de buurt, maar toen ik me eenmaal op dat merkwaardige “ding” 
geconcentreerd had, dat daar hoog boven me weggevoerd werd, heb ik naar de vogel niet meer gekeken. 
Hij kwam van de richting Renderklippen en vloog met een speervaart linea recta de Norelholtkant op.  
 Als een vogel een horst aan het bouwen is - lijkt mij - zoekt hij het materiaal toch dichter bij zijn 
(toekomstig) huis? En heeft hij dan ook zo’n vliegende haast? 
Als ik werkelijk gezien heb wat ik dénk gezien te hebben, dan vind ik het leuk me te realiseren hoe klein, 
statistisch, de kans is, dat je als doordeweekse  huisvrouw een blik uit het slaapkamerraam omhoog werpt   
en uitgerekend op dát moment een roofvogel een serpent ziet vervoeren. (Of een amfibie). 

 En op een avond niet veel later zat ik opnieuw in zo’n merkwaardige toevalstreffer. Een lichte 
bons op het raam verraadde de aanwezigheid van een forse nachtvlinder. Een grote. Een móóie! In de 
trillende fladdervleugels domineerde Pimpelmeesblauw en ik haastte me om hem van dichtbij te kunnen 
bekijken, nog voordat ik aan een vangpotje dacht.  
Het zou toch vergeefse moeite geweest zijn. Ik stond bijna pal voor de ruit, toen er vlak achter de vlinder 
een geruisloze, zoefsnelle schim opdoemde. Een fractie van een moment keek ik recht in een 
onvoorstelbaar vals bekkie, rimpelig opengesperd en afgestampt vol spitse tandjes. Een vleermuis. Het 
ging te snel en te ge  
luidloos voor een schrikeffect, maar verrast was ik wel. 

 “Ons” Ros woelmuisje was eind mei - voor het blote oog zichtbaar - hoogzwanger. Tot m’n 
vertedering zag ik haar tussen de struiken bezig met wol vergaren. Een flinke knoedel, die ik diezelfde 
morgen van het balkom omlaag had laten zeilen werd precieus uit elkaar gepulkt en de geschoonde 
pluisjes werden met behulp van kleine elleboogjes en onderarmpjes tegen het lijfje van de aanstaande 
moeder aangedrukt, om vervoerd te kunnen worden. Het was niet alleen kostelijk om te zien, maar ook 
komisch, omdat de wol afkomstig was van onze poes.  

Zou er iets mis zijn met der woelmuizen instincten?  

M. Haselhoff-Marsman. 

 
 



MELDEN ROOFVOGELVERVOLGING  
EN HET VINDEN VAN DODE ROOFVOGELS/UILEN 

 Nadat de Werkgroep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland (WRNON) in maart 1994 een 
landelijke vereniging werd en omgedoopt in de Werkgroep Roofvogel Nederland (WRN) worden er 
jaarlijks vele honderen gevallen van roofvogelvervolging, nestverstoring en eierroof gemeld. In 1995 is 
het aantal meldingen zelfs hoger dan ooit tevoren. 
 Om overzicht te houden op die gegevens en om ze snel en gemakkelijk toegankelijk te maken is 
met ingang van 1 januari 1996 begonnen met een centrale registratie van roofvogelvervolging en 
doodsoorzaken van roofvogels en uilen. 
In Brabant heeft men het afgelopen jaar proef gedraaid met een computerprogramma dat speciaal voor dit 
doel is ontwikkeld. Het programma biedt velerlei mogelijkheden om gegevens op te zoeken, te sorteren 
en overzichtelijk te presenteren. Zo is het ook mogelijk om op de kaart van Nederland of van een 
provincie de plaatsen te markeren waar vogels gevonden zijn. 
 Het tellen en vastleggen van gegevens van broed- en trekvogels is bij de Nederlandse vogelaar 
goed ingeburgerd. Door SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) worden 
deze gegevens verwerkt en in rapporten vastgelegd. Aan de hand van deze inventarisaties verkrijgt men 
zicht op aantalsontwikkelingen, biotoopkeuze, trektijd, broedgegevens, etc. etc. 
Deze gegevens worden onder andere gebruikt bij het vaststellen van beheersplannen voor natuurgebieden 
en het beschermen van vogelsoorten, waar nodig. 
 Naast de centrale registratie van roofvogelvervolging worden eveneens alle dood gevonden 
roofvogels en uilen, ongeacht hun doodsoorzaak, geregistreerd. De verwachting is dat er met het 
verzamelen van deze informatie meer inzicht verkregen wordt in de doodsoorzaken van vogels, de 
plaatsen waar ze overlijden (bijvoorbeeld verkeers- en raamslachtoffers) en de leeftijd die ze behalen. De 
informatie is mogelijk bruikbaar bij het vaststellen van wegbermenbeheer, het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, etc. 
 Om een goede registratie te waarborgen zijn er meldingsformulieren ontwikkeld die aangevraagd 
kunnen worden op onderstaand  adres.  
Gegevens uit het programma zullen vastgelegd worden in jaarverslagen, die eveneens op dat adres te 
bestellen zijn. 
 Voor meer informatie gelieve U contact op te nemen met: 

Harry van Diepen, 
Troelstrastraat 2, 

8161 DS  Epe. 
Tel. 0578 - 615114. 



Het Vossenbroek 
 In het jubileumnummer van Natuurklanken hebt U in een artikel van Jan van Zellem kunnen le-
zen over het wel en vooral het wee met betrekking tot het natuurgebied Vossenbroek. Aansluitend aan dit 
artikel werd verslag gedaan over een KNNV-excursie in dat terrein, ondertekend door “een opnieuw 
bezorgde excursieganger”, omdat een zo waardevol gebied duidelijk niet het beheer kreeg dat het ver-
diende. Ze vroeg zich af of wij, als KNNV, niet opnieuw in actie zouden moeten komen. 
 Goed nieuws: dit hoeft niet, want er zijn veranderingen op til. Nu al is er ten oosten en ten wes-
ten van de A50, zevenentwintig hectare grasland in beheer bij Het Geldersch Landschap, en aankoop van 
nog eens drieëntwintig hectare is in voorbereiding. Dit betreft tien hectare landbouwgrond en dertien 
hectare bos en houtwallen.  
 De reële overdracht zal niet voor komende herfst aan de orde zijn, maar daarna worden er vè-
rstrekkende veranderingen verwacht. Er hebben al enige inventarisaties plaats gehad, de waterhuishou-
ding zal onder de loep genomen worden . . . en dat zal wellicht het begin zijn van het omvormen van 
grasland naar elzenbroekbos, kortom van een Vossenbroek naar oude trant. 
 Het plan dat hiervoor opgesteld wordt krijgen wij te zijner tijd ter inzage en aan de hand daarvan 
zult U binnen niet al te lange tijd opnieuw kunnen lezen over 

Het Vossenbroek 
Red. 



 HET WISSELSEVEEN ZOALS IK HET BELEEF 
 
 
Een koude start en veel kleurigs. 

 Op 9 maart van dit jaar, na een nacht met -2oC, zit ik anderhalf uur lang op een viskrukje in het 
open veld. Ik beleef heel intens dit nieuwe landschap van het Wisselseveen, ontstaan na een forse ingreep 
van de Stichting het Geldersch Landschap. Ze plagde grote stukken land af om de oude landbouwgrond 
te verwijderen. Het twee jaar geleden daardoor nog letterlijk kale zand bleef over. 
 Nu geven riet, biezen en lisdodde goud-okergele en warm rossige tinten aan deze plek bij een 
nieuw plasje, niet ver van de kampeerboerderij. Het water is een donkerblauw oog onder een blauwe 
voorjaarslucht. In het kleine stroompje naast me zitten nog ijsranden, maar de elzen en een wirwar van 
braamstruiken erlangs geven me beschutting genoeg bij mijn poging al dat moois voor me in pastel weer 
te geven. 
 Heerlijk is het, een poos lang zo intens dit nog winterse landschap van het Wisselseveen te 
ervaren. De enige geluiden zijn die van wind en vogels. Telkens vliegt er wat over. Niet dat ik die 
vogeltjes ook aldoor zie, maar hun geluidjes zijn onmiskenbaar. Trekkende leeuweriken en Graspiepers, 
een troepje Sijsjes  
dat fijne geluidjes maakt in de elzen naast me. Ringmussen verderop in de bramen. 
Naast die fijne geluidjes is er dan ineens de onmiskenbare grogstem van een Raaf. Of hij het is die de 
eenzame reiger doet opvliegen? 
 Ondanks de langdurige koude winter is er al wat groens in het waterloopje. Is het Sterrekroos of 
heel prille Kleine watereppe, daar bij het ijszoompje? Even rondstruinen door het afgeplagde gebied 
levert later op die dag enkele prille plantjes struikheide op. Zal hier ooit een natte heide ontstaan, met 
alles wat daar aan planten en dieren bij hoort? Nu overheerst nog de Pitrus. 
 We krijgen nog veel koude dagen na die maartdag. Maar ongeveer een maand later, op 4 april, 
zijn we er weer. In het landschap is nog niet veel veranderd na al die koude. Nu is er wel een grote groep 
Kramsvogels in de bomen bij de Veenweg. Wel vijftig van die “tjakkers” vliegen beurtelings de bomen 
in en dan weer omlaag, waar ze in het veld hun kostje opscharrelen. Een paar Koperwieken zitten er ook 
tussen. 
 Bij de Boerweg, waar die naar het heidegebied van Tongeren afdraait, lopen we even “achterom” 
(zo noem ik dat), om de eerste plasjes van het grote afgeplagde stuk dichterbij te bekijken. Het is middag 
en dan is het licht daar het meest gunstig. Vanuit de bosjes kijk je, ongezien voor wat zich daar bevindt, 
het veen in. De eenzame reiger heeft gezelschap gekregen van een soortgenoot, maar beide zijn het toch 
eenlingen. Behalve Wilde eenden zit er vandaag niet veel. Wel zien we holletjes van gravende insecten in 
het hier en daar kale zand. Graafbijtjes of graafwespjes? De tijd zal het leren. Het is nu veel te kil en te 
grauw om zich aan ons te vertonen. 
Als oogst nemen we daar vandaan een forse overjarige Ruitjesbovist mee, die daar in het zand ligt, als 
een beker van prehistorische bewoners.  
We steken het bos van Tongeren door naar de spreng. In die periode zijn er in en om Epe grote 
concentraties Kepen en Vinken. Ook bij de spreng van de Tongerense beek achter het veen wemelt het 
ervan. We schatten hun aantal daar op zeker duizend! En maar roepen en zingen; het lijkt één grote 
volière! Daar zijn de krassende Zwarte kraaien die in de bomen bij het land van Jonker met z’n zestienen 
verblijven maar  niks bij! 
Op 7 april zijn we er weer, nu om een vlindermonitoringroute te bedenken. Vlinders zijn er, op één 
kleumende Kleine vos na, niet. Wel weer veel vogels. Nu is het een troepje Koperwieken dat een concert 
geeft in hoge elzen en een oude eik bij de Papenstraat, voor ze vertrekken naar Noordelijker landen.  
 Bij elkaar noteer ik deze dag drieëendertig vogelsoorten, waarbij voor mij Boerenzwaluw, 
Tjiftjaf, Zwarte roodstaart en Boompieper de eersten van dit jaar zijn.  En natuurlijk wil ik even de twee  
Witgatjes  
vermelden, die rond de plasjes heen en weer vliegen. het aantal Wilde eenden daar is nu gegroeid tot 

acht. 

Op de 11e april komen we er weer terug, nu om de definitieve vlinderroute te bepalen. Chris van Swaay 
van de Vlinderstichting begeleidt dit project, dat we samen met hem uitzetten. Het Geldersch Landschap 
werkt mee, door ons toe te staan de bordjes “niet betreden” te negeren. Mia Leurs, die mee gaat helpen, 



en Ep de Haan lopen die ochtend mee. Een paar wilgjes beginnen te bloeien, maar verder is er, behalve 
aan de elzen, nog niet veel bloeiends te ontdekken. Maar weer genieten we van het mooie landschap. We 
soppen door het zeer natte stuk achter het land van Jonker, lopen een groen wegje door de weilanden in 
en bedenken een stukje route door het gebied bij de plasjes, waar alles nog zeer kaal oogt. Het 
kwelwater, dat uit het Veluwemassief hier zijn weg naar beneden zoekt, huppelt dartel over het mini-
stroomversnellinkje van keitjes, voor het echt een beek wordt: de Verloren beek, een van de meest 
waardevolle beekjes van onze streek.. 
Als de volle twintig secties zijn “uitgepast” door Chris, en genoteerd op het kaartje, horen we de 
Veldleeuwerik zingen. 
Mooie wortelrozetten van de Kale jonker hebben we gezien, waardevolle nectarplanten voor de echte 
zomervlinders. Maar zo ver zijn we nog niet, als Mia en ik op 5 april een Kleine vos zien fladderen. 
 We verbazen ons over de zeer grote schaapskudde die is ingezet op het grote afgeplagde veld. 
Wat gaat er met onze piepjonge heideplantjes gebeuren? Later vertelde de Heer Rondeboom van Het 
Geldersch  
Landschap ons, dat dit gebeurde om de massa’s Pitrus te bestrijden. Als die schapen dat ook maar weten!  

 In de weken daarna lopen we, wanneer het weer gunstig is, een paar maal de vlinderroute, maar 
daar tussendoor kom ik er ook nog wel. Een echt “werkbezoek” voor de vlinders valt of staat met zonnig, 
warm weer en dat vallen gebeurt meer dan het staan in april en mei. De late wilgensoorten, zoals de 
prachtige oude, half omgevallen Kraakwilg langs het zandpad, bloeien nu volop, maar alleen hommels 
met hun dikke pelsjassen komen op de honing af. Maar mooi dat het ook nu weer is. Het water in de 
plasjes blinkt zilver, Paardebloemen kleuren de cultuurweiden goudgeel, Pinksterbloemen leggen 
guirlandes van teer wit in het ouderwetse hooiland. Van de vele Oranjetipjes die er nu moeten zijn zien 
we er maar enkele. Het is gewoon te grauw en àls de zon schijnt te koud voor ze om actief te zijn.  
De Gagel, dat aardige struikje dat hier en daar nog langs de graspaadjes voorkomt, is uitgebloeid voor we 
er erg in hebben. Even zo’n geurig blaadje afplukken: ik kan het nooit laten dat kruidige luchtje in mijn 
zak  
mee naar huis te nemen! 
De IJsheiligen, half mei, hebben ons nog behoorlijk in hun greep, als we op 12 mei twee 
Groenpootruiters bij de grote plas horen en zien.  
Op 15 mei hoor ik de Zomertortel roepen. Zomer?? 
Maar ondanks de koude zingen ook Bosrietzanger, Tuinfluiter en een Geelgors. Wat de planten verder 
betreft: veel Reigersbekjes hebben hun kans schoon gezien en zich gevestigd op kale zandige stukken bij 
de Boerweg. Het ziet nu roze van hun vele bloempjes. Ook Zachte ooievaarsbek zit er tussen. Mooi voor 
een plantencursus om die zo naast elkaar te zien! 
 Mei blijft koud, maar als verrassing biedt zich een onlangs vernieuwd slootje vol Montia aan. 
Het minieme plantje heeft grote, heldergroene kussens gevormd in het ondiepe water. De Kleine 
watereppe vult de overblijvende stukjes water op. Dat is achter het Land van Jonker, waar we eerst kleine 
Bruine kikkers en eind mei kleine Groene kikkertjes zien rondspringen. 
 Als Mia en ik onze route lopen voor vlinders krijgen we van een jongetje een mooie harige rups. 
Hij heeft hem op ons verzoek uit een biezenpol “geplukt”. Het is de rups van de Rietvink; een leuke 
vondst voor dit gebied. 
 Op 21 mei hoor ik tijdens een tekenexpeditie in de nieuwe rietkraag bij een plasje een Rietgors 
zingen, een eveneens voor mij nieuwe vogelsoort in het Wisselseveen. Als ik even later een paartje hevig 
alarmerende Roodborsttapuiten ontmoet weet ik dat ook deze leuke vogel hier moet broeden. 
 Er komen eind mei op de afgeplagde velden Zomp-vergeet-mij-niet, Kruipende boterbloem, 
Klimopbladereprijsjes en Kleine klaver in bloei. De Rolklaver maakt grote groene plekken op de grauwe 
bodem en zal straks goudgeel gaan bloeien. 
 Op 10 juni is er alweer meer kleur hier gekomen. Grote stukken bij de plasjes geuren van de 
bloeiende Witte klaver, die zijn uitlopers naar alle kanten heeft gestuurd om zijn vestiging te handhaven. 
Zal het Icarusblauwtje nu op onze lijst gaan verschijnen? Dat zou leuk zijn. 
 Bij het grappige stroomversnellinkje wacht me een verrassing: Er staan twee waterraderen tussen 
de stenen. Ze zijn ruim vijftien centimeter en draaien dat het een lust is! Op het hek staat een 
windmolentje te draaien. Werk van een groep in de kampeerboerderij? 
Grappig dat ze in de Verloren beek staan. Deze beek die zijn naam ontleent aan het feit dat het water 
ervan  
“verloren” ging, dat wil zeggen dat er geen watermolens van profiteerden! Dat is nu dus veranderd! 



Els Koopmans-Grommé. 

 

 

Vogel bij het land van Jonker     
In de grauwe ochtend, kil en koud 
Zingt orgelend een vogel in ‘t kale hout. 

Zijn luide lied doet ons doodstil staan 
En speuren naar waar komt dit zingen vandaan?  

In de elzen beweegt het, een grijze plek, 
Een donker oog, vaag een oranje vlek: 

Een Roodborst zingt bij het biezenland; 
Wij luisteren geboeid aan de greppelrand.  

Achter ons wordt de lucht al lichter 
Maar de ochtendkoude omringt ons dichter. 

We staat daar en voelen ons nauw verwant 
Met de zingende vogel aan de waterkant. 

Geen mens kan ons later dit beeld ontroven: 
De zingende Roodborst, de nevel erboven . . . .  

     Alnus. 

 
 

 

 
 (HISTORISCH):  VRAAG EN ANTWOORD: 
 
 TIJDENS EEN EXCURSIE IN KNNV-KAMP ZWITSERLAND VRAAGT EEN DEELNEMER:  
   “HOE HERKEN JE EEN STEENAREND?” 
          EXCURSIELEIDER:  “NOU GEWOON, HET IS GEEN VINK, EN ALS JE DIE AFSTREEPT HOUD JE EEN  
       STEENAREND OVER.” 
 



Werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie 

 De NBC heeft op haar laatste vergadering van dit seizoen de volgende data en projecten 
voor het seizoen 96/97 vastgesteld:  
 12 oktober : Opschonen van twee gedeelten van een spreng aan de Bijsterbosweg te Epe. 
 16 november : Herstelwerkzaamheden aan een nog nader te bepalen houtwal te Epe. 
 14 december : Snoeiwerkzaamheden in een nog nader vast te stellen hoogstamfruitboomgaard 
te      Veessen/Vorchten. 
 18 januari : Idem, zie hierboven. 
 15 februari  : Wilgen knotten - project nog niet bekend. 
   8 maart : Verdere onderhoudswerkzaamheden aan de spreng, Bijsterbosweg te Epe. 
     De werktijden zijn weer van 08.30 - 12.00 uur.  
 De vrijwilligers zullen tijdig via Natuurklanken, de pers en/of de coördinator van de NBC van de 
definitieve locaties of eventuele wijzigingen in programma of tijd op de hoogte worden gesteld. 
 Het Jeneverbessenterrein te Vaassen is in het seizoen 96/97 niet in het programma opgenomen. 
Hernieuwde activiteiten op dit terrein zijn doorgeschoven naar het seizoen 97/98. 
 Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren 
werkzaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBV heeft in het afge-
lopen seizoen veel geld uitgegeven voor voorlichting, materiaal en voor koffie- en lunchpauzes. Hoewel 
de bodem van de kas nog niet in zicht is vindt het bestuur van de NBC het alleszins redelijk dat van par-
ticulieren een tegemoetkoming in de kosten wordt verlangd. De overheden zijn ook niet meer zo scheutig 
met het verlenen van subsidies. 
 Het aantal vaste vrijwilligers van de NBC was in het voorbije seizoen eigenlijk te klein. Zij hoopt 
dat zich voor het nieuwe seizoen meer vrijwilligers opgeven voor het klein landschapsonderhoud. Jong of 
oud, man of vrouw, het maakt niet uit: eenieder is van harte welkom. Het is bovendien gezond werk. 
En . . . . het gaat er op de werkdagen altijd heel gezellig aan toe; er heerst een uitstekende sfeer. Voor 
koffie met koek wordt gezorgd. 
 Aanmelden voor een werkdag steeds graag bij de coördinator (zie binnenzijde achterblad van 
Natuurklanken). 

Bertus  Hilberink. 
 
Plantenwerkgroep 

Jaarthema 1996  de IJssel 

ma. 19 aug. Inventariseren km.hok 27-15-54, Wapenveld. Leiding Mariet van Gelder. 
 Verzamelen:  Restaurant De Keet, Heerde 

                  
om 19.00 uur. 

za. 24 aug. Dagexcursie naar de omgeving van Wilp. We gaan o.a. kijken in de 
Wilperwaarden. Leiding Egbert de Boer. 
 Verzamelen: VVV-kantoor, Pastoor Somstraat, Epe. 
 Meenemen: laarzen, evt. regenkleding, lunchpakket, koffie, etc.
   Opgeven bij Mariet: 

           
                        
om  09.30 uur.                    

wo. 4 sept. Windesheim onder leiding van Henk Menke. 
 Verzamelen: VVV-kantoor, Pastoor Somstraat, Epe 
   Restaurant De Keet, Heerde 

De excursies op maandag gaat door tot het donker wordt; die van woens-
dag tot ongeveer 12.00 uur en op zaterdag kan hij tot in de middag duren, 
afhankelijk van het weer en de vondsten. 

Let op de aanvangstijden! 
  Nog vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024. 

 

\  \  \  \  \  

 

 
om 09.00 uur 
om 09.10 uur 



Insectenwerkgroep  

Het programma ziet eruit als volgt:  
zaterdag  27 juli EXCURSIE GORTEL - KROONDOMEIN, voor vlinders en sprinkhanen, onder  
  leiding van Bertus Hilberink. 
   Verzamelen:  10.30 uur. Elburgerweg, nabij Gortel (waar auto’s niet 
     verder mogen). 
Vrijdag  2 augustus/ NACHTVLINDERS KIJKEN EN DETERMINEREN bij de familie Haselhoff. 
zaterdag 3 augustus  Verzamelen: 22.00 uur. Belvédèreweg 3, Epe (zijweg Dellenweg). 
  Het kan tot na middernacht uitlopen. Eventueel warme kleding, zaklantaarn,  
  potjes en boekjes meebrengen. 
Donderdag 8 augustus FIETSEXCURSIE WISSELSE VEEN, EPE, voor vlinders en sprinkhanen, onder  
  leiding van Els Koopmans-Grommé.  
  We hebben dan toegang tot afgesloten terreingedeelten. 
   Verzamelen: 10.30 uur. Parkeerterrein VVV, Epe (fiets). 
Zaterdag  17 augustus EXCURSIE RENDERKLIPPEN EPE/HEERDE, voor sprinkhanen, onder leiding van 
  Henk van Woerden.  
   Verzamelen: 14.00 uur. Parkeerplaats Schaapskooi, Heerde. 
Donderdag  22 augustus EXCURSIE KIEVITSVELD, gravende insecten en sprinkhanen, onder leiding van 
 Els Koopmans-Grommé /Bertus Hilberink. 
  Verzamelen: 14.00 uur. Trafostation Zwarteweg/hoek Achterdorpweg, 
    Vaassen. 
Vrijdag  30 augustus NACHTVLINDERS KIJKEN MET ANDEREN. 
 De vlinderwerkgroep N.W. Veluwe nodigt ons uit voor een nachtvlindergebeu-
ren  op landgoed Oldenaller bij Nijkerk (Putten), bij de werkschuur van Natuur Mo
 numenten. 
  Leiding Harm Werners, tel. 341 - 35629 (wil bericht). 
  Verzamelen:  21.30 uur. Postkantoor Harderwijk. 
Zaterdag 7 september SPRINKHANENEXCURSIE  
  Locatie wordt aan de werkgroepleden bekend gemaakt. 
  Voor inlichtingen bellen: Els Koopmans-Grommé  - tel. 578 - 612083. 
Donderdag 19 september SPRINKHANENEXCURSIE RENDERKLIPPEN, bij de grote trap. 
  Verzamelen: 13.30 uur. Parkeerterrein Schaapskooi, Heerde. 
 Voor deze laatste twee excursies wordt de leiding nog nader bekendgemaakt. 
   

\  \  \  \  \  
Vogelwerkgroep 
14 september LANDGOED WELNA  o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst. 
    Verzamelen om 08.00 uur.bij Restaurant ‘t Soerel, Tongerenseweg, Epe.
  
    Einde excursie rond 12.00 uur. 
13 oktober Let op! gewijzigde datum! 
 ZEEVOGELS CAMPERDUIN o.l.v. een zeevogeldeskundige van de Vogelwerkgroep  
 Alkmaar.  
   Verzamelen om 05.00 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat Epe. 
   Einde excursie rond 12.00 uur. 
30 november HEERDERSTRAND? KIEVITSPLAS? WELSUMMER WAARDEN? 
  Of nog een ander interessant vogelgebied - we weten het nu nog niet. 
  Noteert U de datum. Op een later tijdstip krijgt U alle bijzonderheden. 

Informatie over alle bijeenkomsten en excursies bij Harry van Diepen. Bij extreem slechte weersomstan-
digheden kunnen excursies afgelast worden. Tot ongeveer tien minuten vóór de vertrektijd kunt U nog 
bellen: 
  Telefoon 0578 - 615114. 

Harry van Diepen. 
\  \  \  \  \  



 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AHS=Agnès Herweijer-Smit; BAE=Bep en Albert Elich; BHi=Bertus Hilberink; 
DK=Dik Koopmans; EV=Elly Vosselman; HvD=Harry van Diepen; HM=Henk Menke; JH=Joop 
Haselhoff; LW=Louk Witkamp; MB=Menno Boomsluiter; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; 
PB=Paula Baan; RK=Rowan Koster; SR=Susan Remmelts-Geerlings; W/SvS=Wouter en Suze van Soest. 
Verder Mevrouw  A.L. Bakhuis, de Heer Boomsma, Mevrouw Brinkhuis, Mevrouw De Jong, de Heer Kelly, 
Mevrouw Van Loon, J. Mosterd, Mevrouw De Ridder. 

 
 
 

Appelvink 
21/05 2 exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Boerenzwaluw 
12/04 Weergekeerd op Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
14/04 Weer terug op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
15/04 3 exx. aan de Meenseweg, Heerde. W/SvS.  
19/04 Boven Kanaal Wapenveld. AE. 
30/04 4 exx. eind Revelingseweg, Wapenveld. AE. 
Bonte vliegenvanger 
10/05 Gehoord, Vemde. AE. 
19/05 Idem, bij  v.d. Brink,  
 Petrea, Wapenveld. AE. 
21/05 Jongen uitgevlogen in  
 tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
28/05 Omgeving Haelberg, Epe. LW. 
Boomleeuwerik 
19/04 Heitje Zwolse bos, vak 11, Wapenveld. AE. 
13/06 Zingend. Tongerense heide, Epe. EKG.  
Boompieper 
19/04 Heitje Zwolse bos, vak 11 Z.Oost), 
 (Wapenveld. AE. 
21/04 Bij laatste P Zwolse bos, Wapen- 
 veld, op heitje. AE. 
24/04 Petrea Witte Berg (westkant),  
 Wapenveld. AE. 
12/05 Gezien en gehoord op Render- 
 klippen, Heerde. AHS/BAE. 
12/05 Petrea, Witte Berg, Wapen- 
 veld,noordkant. AE. 
19/05 Diep in het bos, Petrea, Witte 
 Berg, Wapenveld. AE. 
Boomvalk 
10/05 + Gehoord, Petrea bij Molenweg, Wapenveld.   
22/05 (twee maal roep). AE. 
Bosrietzanger 
06/05  2 exx. Zang gemaal Ottershopen. AE.  
11/05  Weetering, Wapenveld. AE. 
12/05 1 ex. zingend, Wisselse Veen Epe. EKG.  
 
19/05 Weetering, Wapen- 
 veld, voorbij Ziebroek- 
 seweg. AE. 
Bosuil 
24/04 luid “kwikkend”,  
 Elburgerweg, Heerde. 21.40 uur. RK.  
Braamsluiper 

26/04 Zang in tuin Lagestraat Wapenveld. AE. 
21/04 + In het vogelbad, tuin Lagestraat, Wapenveld, 

en op 
29/04 idem; beide waarnemingen van AE. 
Brandgans 
09/04 In water ijsbaan van Zalk. W/SvS. 
Buizerd 
22/04 2 exx. Zwolse bos, vak 11, Wapenveld. AE. 
Fitis 
29/03 Weer terug op "Waterland",  
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
07/04 In achtertuin, Wapenveld en 
08/04 ook in voortuin. W/SvS. 
12/04 Terug bij Immenhof,  
 Oude Oenerweg, Epe. EV. 
16/04 Langs de Weetering  
 bij gemaal Ottershopen, Wapenveld. AE. 
17/04 3 exx. in vak 11 Zwolse bos, Wapenveld. 

AE. 
25/04 Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
Fluiter 
19/05 Zang, in afgesloten gebied bij Ennerveld, 

Petra, Wapenveld. AE. 
23/05 Gehoord. Gortelseweg ten westen van 

Vierhouten. RK  
23/05 Gehoord. Kruising 

Koekenbergweg/Kamperweg, Epe. RK  
27/05 Bij eerste P in vak 12, Zwolse bos, 

Wapenveld. AE. 
28/05 2 exx. Omgeving Haelberg, Epe. LW. 
Geelgors 
12/05 1 ex. zingend, Wisselse Veen Epe. EKG.  
Gekraagde roodstaart 
26/04  Wapenveld, rand Witte bergheide-zuid, en 
27/04 idem -  West. AE. 
30/04 Vak 10, Zwolse bos, Wapenveld. AE. 
 
(Vervolg Gekraagde roodstaart) 
09/05 Bij werkschuur SBB, vak 12, Zwolse Bos, 

Wapenveld. AE. 
14/05 Gehoord. Norelholtweg, Epe. RK. 
18/05 Norelholtweg, Epe, LW. 
19/05 Heide van Welna, Epe. RK  
19/05 Bosgebied tussen Gortelse heide en 

landgoed Duyveland, Epe. RK  
Gierzwaluw 
06/05 3 exx. boven school langs  
  het Kanaal, Wapenveld. AE. 
14/05 Enige exx. Boven straat, Wapenveld. 

W/SvS. 
21/05 4 exx. boven tuin Lage- 

Vogels 
 



 straat, Wapenveld. AE. 
Goudvink 
12/06 `  + a  Elburgerweg, Tongeren, Epe. RK   
22/06 `  voert 2 jongen in prunus, Pelzerpark, 
 Epe. AHS.  
Grasmus 
11/05  Ziebroekseweg, Wapenveld. AE.  
13/05 1 ex. zingend, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
19/05  Zang bij Weetering, Wapenveld. AE 
Grauwe gans 
13/05 Grote V van 45 exx. vliegend van oost naar 

west, boven Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Grauwe vliegenvanger 
02/05 Terug op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
05/05 Tepelenbergweg, Tongeren, Epe. BHi. 
08/05 Paartje in tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
Groene specht 
11/05 Ericaweg, Wissel, Epe. RK. 
13/05 1 ex. roepend bij kampeerboerderij  
 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
15/06 Weitje Pelzerpark Epe. A.L. Bakhuis. 
Groenling 
06/05 Paartje in vogelbad, tuin Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
Groenpootruiter 
03/05  3 exx. Bloemendaalseweg, Emst. BHi. 
13/05 2 exx. plasje Wisselse Veen, Epe. EKG.  
15/05 2 exx. plasje Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Grote bonte specht 
02/04 In tuin Wapenveld. W/SvS. 
12/06 Vader voert jong met resten gesmolten 

frituurvet, die na de winter op de planten 
gelekt zijn. Sindsdien komt het jong er 
zelfstandig naar zoeken. Tuin Belvédèreweg, 
Epe. MHM.  

24/06 2 juv. in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Grote gele kwikstaart 
11/04 Bij Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
15/04 `  ex. Op richel van omgeploegd land aan de 

Weerdhofweg, Vorchten. W/SvS.  
Grutto 
16/04  Baltsend bij de  
 Weetering, Wapen- 
 veld. AE. 
30/04 idem. Zie hierboven. 
 
 
Havik  
19/04 Gehoord. Luid  
 kekkerend in vak 11, Zwolse bos, 

Wapenveld. AE. 
Keep 
15/06 Vader zat jong te voeren. Conclusie:  

inderdaad broedpaar in/om tuin 
Belvédèreweg, Epe! Vogels zijn erg schuw; 
slechts twee maal voedering gezien. MHM.  

Kleine bonte specht 
24/05 Tuin 

Belvédèreweg, 
Epe. MHM.  

05/06 Zat om 06.00 u. 
midden op straat 

(Dellen-weg, Epe t.h.v. Werkschuur 
Geld.Landsch.) en liet zich uitvoerig 
bekijken. MHM.  

Kleine karekiet 
13/06 Rietkraag bij kampeerboerderij Wisselse 

Veen, Epe. Zingend. EKG.  
Kneu 
16/04 Groepje bij gemaal Ottershopen, Weetering, 

Wapenveld. AE. 
Koekoek 
03/05 2 exx. Bloemendaalseweg, Emst. BHi. 
13/05 "Waterland",  Weteringdijk, Vaassen. PB.  
25/05 Voor het eerst na jaren gehoord en gezien. 

Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Koperwiek 
11/04 Massale zang in hoge populier, Wisselse 

Veen, Epe. EKG.  
16/04 Enige exx. tussen Kramsvogels langs 

Ziebroekseweg, Wapenveld. AE. 
Kramsvogel 
16/04 Nog ± 25 exx. langs Ziebroekseweg, 

Wapenveld. AE. 
Kuifeend 
08/04 Aan de rand van de IJssel. W/SvS.  
Mandarijneend  
17/04 `  + a  in nieuw plasje bij beek 

Plekweverweg. Epe. EKG.  
Nijlgans 
11/05 4 exx. baltsend in weiland bij de Weetering 

(Wapenvelder Broek). AE. 
Purperreiger 
19/05 Plasje Wisselse Veen, Epe. Hr.Kelly. 
Raaf 
25/04 overvliegend, westrand  
 Renderklippen, Epe. RK. 
28/05 Verscheidene exx., omge- 
 ving Haelberg, Epe. LW. 
12/05 3 exx. gehoord en gezien,  
 Renderklippen, Heerde. AHS/BAE. 
Rietgans 
09/04 In water ijsbaan, Zalk. W/SvS.  
Rietgors 
21/05 `  zingend in rietzoom Wisselse Veen, Epe, 

nabij kampeerboerderij. EKG.  
04/06 Nog steeds aanwezig, Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
Rietzanger 
15/05 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Roodborst 
20/05 2 gestippelde jongen op platje. Vanwege kat 

in de tuin in vogelhuisje gezet met 
universeelvoer en water. Wat later met 
ouders meegevlogen.  Pelzerpark, Epe. AHS.  

Roodborsttapuit 
19/05 Heide van Welna, Epe. RK. 
20/05 Heide langs Van Manenspad, Epe. Bhi. 
21/05  `  + a   alarmerend. Ruig landje Wisselse 

Veen, Epe, tussen Veenweg en Lage 
Veenweg. EKG.  

28/05 Enkele exemplaren, zuidwesthoek Wisselse 
Veen, Epe. RK  

Scholekster 
08/04 Aan de rand van de IJssel. W/SvS.  

 



18/05 Broedend op twee eieren.  Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

Slobeend 
09/04 12 paren aan het paren. Kolk aan de 

Zalkerdijk, Zalk. W/SvS.  
Smient 
09/04 Enige exx. in uiterwaarden, Zalk. W/SvS.  
Sperwer 
12/04 Jagend, Klepperweg, Epe,  bij sparrenbosje 

(slaapbosje Houtduiven). EKG.  
Spotvogel 
07/05 Weer terug op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
Spreeuw 
04/06 Honderden exx. in pas gemaaid hooiland, 

Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Staartmees 
25/04 Paartje in tuin Wapenveld. W/SvS.  
Steenuil 
14/05 In boomgaard, Dijkhuizerweg, Epe. RK. 
18/05 Houtweg/IJsseldijk, Oene. Vliegt overdag 

heen en weer. A.L. Bakhuis. 
Tafeleend 
08/04 Diverse exx. aan de rand  
 van de IJssel. W/SvS.  
30/04 2 paartjes in het Kanaal, 
 tussen Heerde en Vemde. 

AE. 
Tapuit  
15/04 `  Aan de Meenseweg, Heerde. W/SvS.  
Tjiftjaf 
20/03 Lagestraat, Wapenveld. AE. 
01/04 Paartje baltsend, Hogestraat Wapenveld. 

AE. 
03/04 Weer terug op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
07/04 parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
13/04 Tuin Wapenveld. W/SvS.  
Tuinfluiter 
11/05 Bosje Breeweg, Wapenvelderbroek. AE. 
18/05 Gehoord, Norelholtweg, Epe. LW. 
19/05 Bij v.d. Brink, Petrea, Wapenveld. AE 
28/05 1 ex. Omgeving Haelberg, Epe. LW. 
Tureluur 
20/03 Gehoord, Weetering, Wapenveld. AE. 
Witte kwikstaart 
11/03 Weer terug op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
IJsvogel 
? /04 Plasje bij beek Wisselse  
 Veen, Epe. Hr. Kelly. 
Zanglijster 
12/04 Dood exemplaar, erf Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
24/04 2 exx. vak 11 Zwolse bos 
Zomertaling 
06/05 `  In de Weetering, Wapenveld.  
 Gaat snel op de vlucht. AE. 
Zomertortel 
15/05 Zingend, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
28/05 Gehoord, Omgeving Haelberg, Epe. LW. 
Zwarte kraai 

12/05 Doet mislukte aanval op jonge rat. 
Dorpsebeek, Vaassen. BHi.  

Zwarte roodstaart 
05/04 a  Heitje Petrea, Wapenveld. AE. 
Zwarte specht  
23/05 `   Van Manenspad, Tongeren, Epe. 
28/05 Gehoord, Haelberg omg. Epe. LW.. 
29/05 In tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Zwartkop 
21/04 `   Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
27/04 Gehoord en gezien, Parkweg, Wapen- 
 veld. AE 
28/04 2 of 3 exx. Zang in Kloosterbos, Wapenveld. 

AE. 
09/05 Werkschuur SBB, vak 12 Zwolse bos, 

Wapenveld. AE. 
 
Op een niet nader te achterhalen ogenblik in 1995 is 
er een heel bijzondere waarneming gedaan, die 
jammer genoeg niet eerder bijons bekend was.  
Het betrof de  

GROTE TRAP, 

waarvan Mevrouw De Ridder twee exemplaren zag 
op de Renderklippen, Heerde. 
 
 

 
 
Argusvlinder  Lasiommata 

megera 
05/05 In tuin Wapenveld. W/SvS.  
19/05 Copulerend in tuin Wapenveld. W/SvS.  
Bont zandoogje  Pararge aegeria 
25/04 Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
26/04 Eerste maal dit jaar bij Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
07/05 tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
20/05 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Boomblauwtje Celastrina argiolus 
25/04 Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
Citroenvlinder  Gonepteryx Rhamni 
21/03 meerdere exx. Parkstrookje langs S9, ZW-

Epe. SR.  
16/04 Meerdere exx. op "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
20/04 In tuin Wapenveld. Afgevlogen exemplaar. 

Had lichtbruine  vlekken op de vleugels. 
W/SvS.  

22/04 Eerste maal dit jaar bij Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

20/05 5 exx. Niersenseweg, Vaassen. BHi. 
Dagpauwoog  Inachis io 
07/04 1e ex. dit jaar op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
16/04 Eerste ex. bij Immenhof, Oude Oenerweg, 

Epe. EV. 
16/04 Een afgevlogen exemplaar in tuin 

Wapenveld. W/SvS.  
19/04 Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
Dennespanner  Bupalus piniaria 

 

Vlinders 



03/06 Opvallend veel exemplaren, zelfs in huis! 
EKG.  

Distelvlinder  Cynthia cardui 
06/06 Eerste ex. in tuin Epe. Die dag nog 11 exx. 

gezien op Schokland! EKG.  
10/06 t/m 17/06 3 exx. in tuin Norelholtweg, Epe. 

LW.  
Gammauiltje  Autographa gamma 
03/06 Overal veel exemplaren  
 van deze trekvlinder. EKG.  
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
01/05 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Grote vos  Nymphalis polychloros 
03/06 Vaassen (Z.W.) in tuin. MB. 
Icarusblauwtje  Polyommatis icarus 
24/04 Enkele exx. "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
26/04 Meer dan 20 exx. "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
10/06 2 ` `  Platvoet, Epe. Op klaver. (Verdwijnt 

onder nieuwbouw). EKG.  
Klein geaderd witje  Pieris rapae 
19/04 Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
27/04 Eerste maal dit jaar, Immenhof, Oude Oener 

weg, Epe. EV. 
Kleine vos  Aglais urticae 
17/02 In huis, Immenhof, Oude Oenerweg,  
 Epe. EV. 
20/03 3 exx. Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
04/04  Bij Immenhof, nu buiten, Oude Oenerweg, 

Epe. EV. 
14/04 Vers ex. tuin Wapenveld. W/SvS. 
16/04 Meerdere exx., "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
17/04 Nu afgevlogen ex. tuin Wapenveld. W/SvS.   
Kleine vuurvlinder  Lycaena Phlaeas 
20/05 2 exx. Heide Van Manenspad, Tongeren, 

Epe. BHi. 
Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 
15/06 In tuin Norelholtweg, Epe. LW.  
Kooluil  Manestra brassicae 
08/04 In huis, Bongerdplein, Epe. DK. 
Landkaartje  Araschnia levana 
28/04 Eerste ex. dit jaar (voorjaarsvorm), 

Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
12/05 Voorjaarsvorm, eerste maal dit jaar, 

"Waterland", 
Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

28/05 Voorjaarsvorm in tuin Norelholtweg. LW.  
Mi-vlinder  Callistege mi 
10/06 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Oranjetipje  Anthocharis cardamines 
16/04 Eerste ex. van dit jaar "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
28/04 `  Eerste ex. dit jaar, Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
28/04 Ongeveer 10 exx. "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
07/05 Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Piramiderups  Amphipyra pyramidea 
05/06 In tuin Epe, op bladeren van toorts. EKG.  

Rietvink of Rietspinner Philudonia potatoria 
19/05 (rups) Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Roestje  Scolioptrix libatrix 
03/05 (Nachtvlinder) in huis, Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
Rouwmantel  Nymphalis antiopa 
15/04  Op  wilgenkatjes, in tuin achter zwembad. 

Vaassen. Mevrouw De Jong. 
16/04 In bos, Elspeterweg, Gortel. J. Mosterd. 

16/04 Burg. Renkenlaan, Epe. Hr. Boomsma. 
17/04 Eekhoornweg, Epe. Mevrouw Brinkhuis. 
17/04 Tussen Oldenbroek en ‘t Harde. Mevrouw 

Van Loon. 
17/04 Bospad in berken + heide, Gortel. 

(wrn.onbekend). 
31/05 Zittend op de Kamperweg nabij Vuursteen- 
 weg, Epe. Vloog op z’n gemak weg. MHM.  
 Plus een waarneming waarvan nadere 

bijzonderheden ontbreken, gedaan door  
HvD en één op het terrein van “Windewaai” 
in Hoenderloo op 12/06 van MHM.  

02/06 Tauvlinder  Aglia tau 
02/06 a  Kroondomein Gortel. BHi. 

 
 
  

 
Aardhommel 
07/04 7 exx. in tuin Wapenveld,  
 om 13.00 uur. W/SvS.  
16/04 Koningin. Parkstrookje  
 langs S9, ZW-Epe. SR.  
Akkerhommel 
16/04 Parkstrookje langs S9, ZW-Epe, op 

Vingerhelmbloem. SR.  
16/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Meikever 
30/05 Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Platbuiklibel 
16/06 In tuin Norelholtweg, Epe (geelbruin). 
  Volgende dag ook nog. LW. 
Tuinhommel 
13/4 In tuin Wapenveld. W/SvS.  
16/04 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
28/04 `  Parkstrookje langs S9, ZW-Epe. SR.  
Weidehommel 
10/04 In tuin Wapenveld. W/SvS.  
  
 
 
 
Bunzing 
23/04 Overdag in de wei,  
 "Waterland", Wetering- 
 dijk, Vaassen. PB.  
Edelhert 
19/05 3 hinden, opgeschrikt door aan de grond 

geraakte luchtballon, heide van Welna RK.  
Ree 
26/05 500 m. achter Ossenstal, Epe. AHS.  
Vleermuis 

Insecten 

Zoogdieren 



15/04 1 exx. Eerste maal weer rondfladderend 
gesignaleerd rond Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

16/04 3 exx. rond Immenhof, Oude Oenerweg, 
Epe. EV. 

Vos  
28/05 Tongeren, Epe. RK.  
Wezel 
20/03 Dood exemplaar, Immen- 
 hof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Wild zwijn 
01/06 Zandpad overstekend, C-weg, Kroondomein, 

Gortel. RK. 
26/05 Zeug met vijf pyjama-jongen achter 

Ossenstal, Epe. AHS.  
 

 
19/05 Heikikker, kwaakconcert van enige 

honderden exemplaren, plassen 
zuidwesthoek Wisselse Veen, Epe. RK  

 
 
 

Agrimonie 
12/07 IJsseldijk t.h.v. Smeestraat. Excursie 

plantenwerkgroep.  
Dotterbloem 
13/05 twee pollen, Hazersweg, Wissel, Epe. EKG.  
 
 
 
 
 

 
Gewone vogelmelk 
12/07 IJsseldijk t.h.v. Smeestraat. Excursie 

plantenwerkgroep.  
Goudhaver 
12/07 IJsseldijk t.h.v. Smeestraat. Excursie 

plantenwerkgroep.  
Hondsroos 
12/07 Prachtig bloeiend. Vorchterwaarden, 

Vorchten. Excursie plantenwerkgroep.  
Hondsviooltje 
24/04 Hei Zwolse bos,  
 Wapenveld. Er zijn  
 er elk jaar meer! AE. 
Karwijvarkenskervel 
12/07 Vorchterwaarden, Vorchten. Excursie 

plantenwerkgroep. 
Kattendoorn 
12/07 IJsseldijk t.h.v. Smeestraat. Excursie 

plantenwerkgroep.  

Kleine ruit 
12/07 Vorchterwaarden, Vorchten. Excursie 

plantenwerkgroep.  
Knolboterbloem  
12/07 Vorchterwaarden, Vorchten. Excursie 

plantenwerkgroep.  
Montia 
13/05 Hele kussens, scheiding slootje achter Land 

van Jonker bloeiend. Wissel, Epe. EKG. 90 
Muursla 
13/06 Berm Le Chevalierschool Tongeren, Epe. Ik 

telde 50 planten! EKG.  
Schildereprijs 

13/06 Vrij zeldzaam 
witbloeiend 
ereprijsje. Wisselse 

Veen, afgeplangd stuk bij Boerweg, Epe. 
EKG.  

Veldsalie 
12/07 In bloei. IJsseldijk t.h.v. Smeestraat.  
 Excursie plantenwerkgroep.  
 
 
Blauwplaatstropharia  Stropharia ferrei 
29/05 Na één dag wat regen in de heel droge 

meimaand weer exemplaren aan de 
Emmastraat, Epe. EKG.   

14/06 Meer dan 40 exx. in groenstrook op 
houtsnippers, aan de Dr. Meysstraat, Epe. 
EKG.  

Dooiergele mestzwam  Bolbitius vitellinus 
   (vermoedelijk) 
29/05 Wisselse Veen, Epe. HM. 
Hazepootje  Coprinus lagopus 
02/07 Grote groep aan Beukenlaan, Epe. JH. 

Zadelzwam  (Lat.? ?) 
14/06 Op oude stronk van een Iep, bij de 

Wildkamp, Epe. EKG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paddestoelen 

Vissen, Amfibieën, Reptielen 

Planten 

 

Ver na sluitingstijd kwamen er nog twee leuke waarnemingen van Truus Deerenberg, 
beide gedaan in haar tuin, hier in Epe. De eerste betreft een jonge Grote bonte specht 
die zich op 8 juni op de voederplank door zijn moeder liet voeren. En op 9 juni raakte er 
een jong egeltje in de soep. Om zeker te zijn dat z’n broertje niets uit het kommetje kon 
krijgen, waar een restje soep in zat, ging hij er maar in zitten. En at zich rond. 
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