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Misschien vindt U dat wij U te weinig tijd gunnen, 
maar voor ons is die tijd nog korter. 

Bovendien bent U met een heleboel, dus . . . . 
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VOORWOORD 
 Verrassing! In tegenstelling tot wat in het vorige voorwoord stond verschijnt dit blad op de nor-
male tijd en niet in februari. Dit houdt direct verband met de kleine cursus Geologie, die we anders niet 
hadden kunnen aankondigen. We hebben er in december dus nog maar een schepje bovenop gelegd, met 
goed succes. Hierbij zij vermeld dat dit voor een groot deel te danken is aan de  geweldigde  medewer-
king  van onze auteurs in het veld. De meeste kopij royaal op tijd binnen en veel aanleveringen op disket-
te. Voorwaar een luxe!  
 Januari dus. Een uitgelezen tijd om U allemaal een heel goed en gelukkig nieuwjaar te wensen. 
Wàt 1997 ook mag brengen, wij hopen in elk geval dat wat U verlangt zo goed mogelijk in vervulling zal 
gaan. Verlangt U ook zo naar een zonnige zomer? (Niet tè droog!) 
 Ons begin is alvast heel goed, want de redactie is dan toch uitgebreid, nee verrijkt, dank zij onze  

illustere  Oeti Slot ! ! 
We zijn er heel erg blij om, en dat niet alleen omdat we de hulp zo goed kunnen gebruiken, maar vooral 
om haar zelf. De verwachtingen rond haar inventiviteit zijn hoog gespannen en we zijn ervan overtuigd 
dat we met veel plezier zullen samenwerken. 

U vindt in dit blad verder nog de gebruikelijke “jaarstukken”, en we hopen dat er een heleboel 
onder U zijn die ingaan op de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 17 fe-
bruari a.s. Op het moment dat dit voorwoord geschreven wordt staat nog niet helemaal vast hoe de avond 
ná die vergadering ingevuld zal worden. Naar alle waarschijnlijkheid door een dia-presentatie van één 
van onze eigen leden. Als U nog niet ervaren hebt hoeveel meesterschap zich daaronder bevindt, is dat 
een reden te meer om er kennis mee te maken. 
Nu nog iets over die jaarstukken. Ze nemen ontzettend veel plaats in, waardoor enkele van onze schrij-
vers slachtoffer geworden zijn van ons luxeprobleem. In tegenstelling tot een heleboel andere “krantjes” 
hebben wij nog nooit te kampen gehad met gebrek aan kopij. We prijzen ons daar buitengewoon gelukkig 
om, maar in een situatie als die van nu, komt het erop neer dat we moeten schiften. En splitsen.  
We hopen dat het lukken zal de volgende Natuurklanken nog in maart a.s. te laten uitkomen, waarmee we 
misschien nog iets kunnen goedmaken. Als er net zo veel diskettes binnenkomen als voor dit blad, zou 
dat wel heel plezierig zijn! 
 Op het moment dat U dit leest zitten wij lekker uit te rusten van deze Natuurklanken. We hebben 
ons best weer gedaan en hopen en verwachten voor het komende jaar opnieuw op Uw bijdragen te mogen 
rekenen. Als altijd veel dank en nog maar eens 
 

Gelukkig Nieuwjaar, en  
tot ziens op de nieuwjaarswandeling en/of -koffie ! ! 

 
Redactie. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Het bestuur wenst alle leden een gelukkig 1997. We hopen dat U dit jaar ruim de gelegenheid 
hebt om van de natuur te genieten en dat U ook tijd “schept” om wat dieper op diverse onderdelen in te 
gaan. Natuurstudie, zogezegd. 
 U ziet dat de cursus geologie doorgaat (3 en 10 februari). Een enkeling kan er nog bij. Degenen 
die zich al opgaven krijgen bericht. Zie verder het bericht van Bauke Terpstra in dit blad. 
Voor een te starten vlinder/rupsencursus hebben we nog geen aanmeldingen binnen. U moet zich nu ech-
ter wel snel - bij het bestuur - opgeven, indien U daaraan wilt meedoen. 

Vorige keer schreven we over de verandering voor de Zoogdierwerkgroep. Er is nu besloten de 
werkgroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen-Amfibieën-Reptielen voor wat betreft de algemene coöordi-
natie samen te voegen tot één werkgroep “Vozovar”. (U ziet: ook zelfs bij ons een fusie!!) Voor de diver-
se onderdelen, die ieder hun eigen coördinator houden, maakt dat weinig verschil. Excursies en dergelij-
ke worden apart gehouden, maar de algehele organisatie berust bij Harry van Diepen.     

Het bestuur doet een voorstel om weer eens een groot project aan te pakken met alle gezamenlij-
ke werkgroepen (of individuele onderzoekers), bijvoorbeeld iets soortgelijks als indertijd “Schaveren”.  
Elke werkgroep zal dan op zijn gebied een bijdrage leveren aan het onderzoek en de beschrijving van een 
bepaald gebied. Graag suggesties voor wat hiervoor in aanmerking komt (Sprengen? Voormalige vuil-
stort Emst?). Voor de komende zomer lukt dat niet meer, maar te beginnen in herfst ’97 en het jaar ’98 
zou moeten kunnen. Is dat een goed idee? 

 Het bestuur denkt er ook over om aan nieuwe leden - bij het welkomstpakket - een lijstje van alle 
werkgroepen met hun doelstelling en programma te geven, met de vraag of er voor een bepaald onderdeel 
speciale belangstelling bestaat. Over die specifieke werkgroep kan het nieuwe lid dan enige tijd alle uit-
komende documentatie krijgen. 

Nu een vraag die de Gelderse Milieufederatie ons stelde en die wij hierbij doorgeven: Is er ie-
mand die namens de KNNV kandidaat wil worden gesteld voor een plaats in het bestuur van het Water-
schap Veluwe? Om concurrentie tussen “groene” kandidaten te voorkomen wil de GMF in elke kieskring 
één sterke kandidaat steunen per belangencategorie. Er wordt gezocht naar iemand (boven de achttien 
jaar) die in staat is natuur- en milieubelangen goed naar voren te brengen in het bestuur en daarnaast 
bereid is zich in algemene zin in te zetten voor het waterschap. Overtuigingskracht, goede contacten in de 
streek en bestuurlijke ervaring zijn daarbij gewenst. Verder moet hij/zij voldoende tijd hebben om onge-
veer tien keer per jaar (meestal overdag) te vergaderen en deze vergaderingen voor te bereiden. In de 
verkiezingsperiode moet de bereidheid bestaan actief campagne te voeren. Bekendheid met de water-
schapstaken strekt tot aanbeveling.  
Henri Slijkhuis heeft zich beschikbaar gesteld namens Milieuzorg en indien er zich geen KNNV-er op-
geeft willen wij zijn kandidatuur graag steunen. 

Tenslotte: Bij de Vertegenwoordigende Vergadering heeft het hoofdbestuur besloten om nog 
geen contributieverhoging door te voeren, maar de noodzakelijke bezuiniging met name uit het minder 
vaak uitgeven van “Natura” te halen. U vindt dus ingesloten de bekende acceptgiro met hetzelfde bedrag 
voor de contributie 1997.  

Heel vervelend al die acceptgirokaarten in deze tijd van het jaar, maar ja, Uw KNNV is toch wel 
even wat anders, nietwaar? 

       Namens het bestuur: 
Marianne Faber. 



    BLOEMLEZING 
(VONDSTEN VAN BIJZONDERE PLANTEN IN DE GEMEENTE EPE IN 1996) 
 
Dit artikel is een vervolg op eerder verschenen overzichten in 
NATUURKLANKEN (1992-1996). Ook dit seizoen zijn er binnen de 
gemeente Epe weer verschillende leuke vondsten gedaan. En er zijn 
zelfs weer nieuwe soorten aan de Eper lijst toegevoegd.  
 
(AA = Algemene aandachtssoort; RL = Rode Lijst-soort) 
 
Een overzicht: 
 
0048 AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA - Alsemambrosia 
27.54.45 Gatherweg, Vaassen, wegberm. 
 
0062 ANTHEMIS ARVENSIS - Valse kamille 
27.34.51, Epe, ruderaal terrein achter sportschool Ten Tije.  
Te onderscheiden van Echte en Reukeloze kamille aan de (vrij brede) 
stroschubben in het bloemhoofdje. Het is opvallend dat je deze soort 
vaker binnen, dan buiten de bebouwde kom tegenkomt. 
 
0112 ASPLENIUM RUTA-MURARIA - Muurvaren   AA 
27.35.43 op een muurtje in een weiland bij de IJssel. 
 
0128 AZOLLA FILICULOIDES - Grote Kroosvaren 
27.44.13 droogvallende poel, langs Plekweversweg, Epe, een vondst 
van Els Koopmans. 
27.54.22 Vaassen, Grift, ook vondst van Els Koopmans.  
 
0171 BUTOMUS UMBELLATUS - Zwanebloem   AA 
27.54.25 slootkant Veluwsedijk. 
 
0205 CARDAMINE PRATENSIS PLENUM - Gevulde pinksterbloem 
27.54.24 slootkant Geerstraat. 
 
0204 CARDAMINE IMPATIENS - Springzaadveldkers 
27.34.41 Epe, langs Vuursteenweg, onverharde weg.  
 
0262 CAREX SPICATA - Gewone bermzegge 
27.45.41 berm Veluwsedijk, Oene. 
 
0273 CASTANEA SATIVA - Tamme kastanje  
27.52.23 Kroondomein. 
 
0743 CHAENORRHINUM MINOR - Kleine leeuwenbek  
27.52.23 Kroondomein, berm Poolweg. 
 
0358 CORONOPUS DIDYMUS - Kleine varkenskers  
27.34.51 bebouwde kom Epe. Steeds meer vindplaatsen, voornamelijk 
in akkers, ruderale plekken, tussen stoeptegels.  
 
0380 CUSCUTA EUROPAEA - Groot warkruid   RL 
27.35.43 langs de IJssel op Grote brandnetel (Urtica dioica). 
 
0384 CYNODON DACTYLON - Handjesgras 
27.35.43, 27.35.53 en 27.35.54 langs de IJssel. 
 



0400 DESCURAINIA SOPHIA - Sofiekruid 
27.54.34 Gatherweg, berm.  
 
0431 ECHIUM VULGARE - Slangekruid   AA 
27.34.51 bebouwde kom Epe, na uitzaai in bermen? 
 
0432 ELATINE HEXANDRA - Gesteeld glaskroos   RL 
27.54.12 Na (schijnbare) afwezigheid van bijna twee jaar in november 
1996 weer teruggevonden in de visvijvers bij Emst. 
 
1762 ERAGROSTIS PILOSA - Straatliefdegras 
27.44.12 bebouwde kom, Epe. 
 
0524 FILAGO MINIMA - Dwergviltkruid   AA 
27.52.23 en 27.52.33 berm Poolweg in Kroondomein. 
 
0557 GALIUM VERUM - Geel walstro   AA 
27.44.35 berm Weteringdijk, Oene. 
 
0588 GNAPHALIUM SYLVATICUM - Bosdroogbloem    AA 
27.34.21 vrij veel langs een bospad oost van de Dellenweg. 
 
0612 HIERACIUM LACTUCELLA - Spits havikskruid   RL 
Spits havikskruid was bekend uit drie kilometerhokken tussen Emst 
en Oene, maar al enige tijd niet meer gemeld. Zelf kende ik de soort 
van één plek buiten de gemeente bij Nijbroek in de jaren 70. Die 
verdween echter, nadat het fietspad met een tegel werd verbreed. 
Nu vond ik hem onder soortgelijke omstandigheden onder 
prikkeldraad, waarschijnlijk op een nog niet bekende groeiplaats 
bij Oene. Ik heb geprobeerd de drie oude plekken terug te vinden. 
Eén plek was er niet meer, op de tweede was niets te vinden (of 
niet goed genoeg gezocht natuurlijk). De derde plek leverde alleen 
Muizeoortjes op, maar daartussen stonden stelen met meer hoofdjes. 
Inmiddels heb ik ontdekt dat dit zou kunnen wijzen op de bastaard 
van Hieracium pilosella en Hieracium lactucella --> H. x schulte-
sii, zodat ik er volgend jaar nog eens op bezoek zal gaan. (Volgens 
Henk Menke zou de laatste plek eens de rijkste vindplaats van Spits 
havikskruid in deze omgeving zijn geweest). 
 
0625 HIERACIUM UMBELLATUM - Schermhavikskruid  
27.43.32 langs de Steenderbultweg, Schaveren. 
 
0638 HOTTONIA PALUSTRIS - Waterviolier   AA 
27.44.35 bermslootje Weteringdijk, Oene;  
27.45.41 bermslootje Veluwsedijk, Oene. 
 
0646 HYPERICUM HUMIFUSUM - Liggend hertshooi   AA 
27.52.23 en 27.52.33 berm Poolweg, Kroondomein. 
 
0695 ILLECEBRUM VERTICILLATUM - Grondster   RL 
27.34.41, zijweg Dellenweg; 27.42.53 Gortelsche Bosch; 
27.52.23 en 27.52.33 berm Poolweg in Kroondomein, hier en daar 
massaal. Hiermee is het aantal kilometerhokken binnen de gemeente 
Epe met Grondster, gestegen tot boven de 30. Onze minst zeldzame 
Rode Lijst soort? 
 
 
0669 JASIONE MONTANA - Zandblauwtje  



27.34.51 Epe, ruderaal terrein achter sportschool Ten Tije.  
 
0699 LACTUCA SERRIOLA - Kompassla 
27.44.11 bebouwde kom, Epe. 
27.54.35 bij brug aan einde Geerstraat naar Veluwsedijk. 
 
0733 LEPIDIUM RUDERALE - Steenkruidkers 
27.44.21 Epe, kruispunt S9 met Dorpenweg, tussen tegels.  
 
0790 MALVA NEGLECTA - Klein kaasjeskruid 
27.54.35 erf boerderij tussen Gatherweg en Veluwsedijk.  
 
0839 MYCELIS MURALIS - Muursla 
27.43.32 langs Langeweg, Schaveren, eerder al eens gemeld door Els 
Koopmans. 
 
0853 MYRRHIS ODORATA - Roomse kervel 
27.43.33 berm Woesterbergweg, Wissel.  
 
1819 PAPAVER SOMNIFERUM - Slaapbol 
27.54.15 berm Veluwsedijk. 
 
0940 PIMPINELLA SAXIFRAGA - Kleine bevernel 
27.44.35 berm Weteringdijk, Oene. 
 
0949 PLANTAGO MEDIA - Ruige weegbree 
27.44.11 berm St. Antonieweg, Epe. Verdachte plek: uitzaai of 
aanvoer met grond is waarschijnlijker, dan natuurlijk voorkomen. 
 
0987 POTAMOGETON BERCHTOLDII - Klein fonteinkruid 
27.52.23 in de Prinsenkuil, Kroondomein. 
 
0994 POTAMOGETON LUCENS - Glanzig fonteinkruid 
27.45.31, 27.54.25, 27.54.35, 27.54.55 in de Groote Wetering (op 
grens Epe - Voorst)  
 
0998 POTAMOGETON PECTINATUS - Schedefonteinkruid 
27.44.35 in de Nieuwe Wetering; 27.45.31, 27.54.25 in de Groote 
Wetering; 27.54.24 in de Halve Wetering. 
  
1050 RANUNCULUS HEDERACEAE - Klimopwaterranonkel     RL 
27.43.32 in het Wisselscheveen. Een vondst van Henk Menke. 
 
1106 SCIRPUS SYLVATICUS - Bosbies   AA 
27.54.25 langs de Groote Wetering, langs Veluwsedijk (planten-
werkgroep). 
 
1163 SCLERANTHUS ANNUUS - Eenjarige hardbloem 
27.34.51 Epe, ruderaal terrein achter sportschool Ten Tije; zelfde 
hok, massaal op speelterreintje bij sportschool. 
 
1183 SENECIO AQUATICUS - Waterkruiskruid   AA 
27.43.32 in het Wisselscheveen, een vondst van de plantenwerkgroep. 
 
 
1243 STACHYS ARVENSIS - Akkerandoorn  RL 
27.44.11 centrum Epe, onder struiken, een opmerkelijke Vindplaats 
voor deze vrij zeldzame soort. 



 
1246 STACHYS SYLVATICA - Bosandoorn 
27.34.41 Epe, berm Vuursteenweg. 
 
1258 SUCCISA PRATENSIS - Blauwe knoop   AA 
27.44.35 berm Weteringdijk; 
27.45.41, 27.54.25 berm Veluwsedijk. 
 
1268 TEESDALIA NUDICAULIS - Klein tasjeskruid 
27.34.51 Epe, ruderaal terrein bij sportschool Ten Tije; zelfde 
hok, massaal op parkeerplaats Wachtelenberg. 
 
1184 TEPHROSERIS PALUSTRIS - Moerasandijvie    AA 
27.35.54 alleen flinke kiemplanten (als andijviebladen) langs plas 
langs de IJssel. 
 
0427 THELYPTERIS PALUSTRIS - Moerasvaren   
27.43.32 Wisselscheveen, een vondst van de plantenwerkgroep.  
 
1295 TRIENTALIS EUROPAEA - Zevenster     AA 
Honderden exemplaren op de bekende plek, omgeving Van Manens-pad. 
 
1296 TRIFOLIUM ARVENSE - Hazepootje   AA 
27.34.51 Epe, ruderaal terrein bij sportschool Ten Tije; 
27.52.33 Kroondomein. 
 
1362 VERONICA SCUTELLATA - Schildereprijs    AA 
27.43.32 en 27.43.33 allebei in het Wisselscheveen, vondst Els 
Koopmans en plantenwerkgroep. 
 
1391 VISCUM ALBUM - Maretak    RL 
Een vondst van B. te Linde, vermeld in Gorteria, deel 22, nr 3/4, 
(Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 1993, 1994 en (ten dele) 
1995), voor 27.54, die ik vanuit een ooghoek ook al eens had gezien, 
maar nog nooit had bezocht. In 27.54.31, op ± 6 m hoogte in een 
populier in een houtwal, omgeving Eierstreekweg, Vaassen. Een 
exemplaar met een doorsnee van meer dan een meter. De groeiplaats 
lijkt natuurlijk. 
 
1392 VULPIA BROMOIDES - Eekhoorngras   RL 
27.34.51 Epe, ruderaal terrein bij sportschool Ten Tije. 
 
2469 XANTHIUM STRUMARIUM - Late stekelnoot 
27.35.43 langs de IJssel. 
 
Inmiddels hebben alle kilometerhokken in de gemeente Epe één of 
meer bezoekjes gehad. In bovenstaande lijst staan 15 soorten die 
nieuw zijn op mijn lijstje voor Epe, zodat het totale aantal nu 
op 619 staat. 
Iedereen die op de één of andere manier een vondst heeft doorgegeven, 
wordt hierbij hartelijk bedankt. Aanvullingen en kritische 
opmerkingen blijven van harte welkom. 
         Egbert de Boer  
         tel. 0578-572292 
 
 
 
 



 Een één-vrouws-excursie naar het burlen-

de Edelhert 
 Nog nooit had ik het burlen van het Edelhert gehoord, hoewel ik in deze streek zogezegd geboren 
en getogen ben! Telkens als er vanuit de KNNV een excursie naartoe was, was ik verhinderd. Zo ook 
deze keer. De volgende avond kon ik echter wèl en ik dacht: “Komaan, wat let mij om alleen te gaan!” 
 Daar ik geen idee had wáar de burlende herten zich zouden bevinden, reed ik maar wat rond! 
Tenslotte parkeerde ik de auto aan het begin van de Elspeterweg, bij de “hoge duvel” dus, daar wande-
laars mij verzekerden dat daar elke avond woeste gevechten plaats vonden op een open plek in het bos. 
 Ik begon de wandeling; het was nog licht, maar werd al snel schemerig. Na de eerste heuvel “ge-
nomen” te hebben zag ik rechts van mij een wild zwijn met vier gestreepte, al grotere biggen. Verder 
lopend links van mij, dook daarna een grote zwarte keiler uit het bos op, hetgeen ik minder leuk vond. 
“Vluchten kon niet meer”; ik was veel te ver van de auto af! 
 De wandelaars waren allen uit mijn oog verdwenen en het begon nu snel donker te worden! De 
tweede heuvel had ik al genomen, toen ik even op een boomstronk ging zitten om uit te rusten en van de 
stilte te genieten! En wat hoorde ik daar?! Burlende herten, waarvan het geluid me sterk deed denken aan 
het loeien van koeien, maar dat kon het niet zijn, zo midden in het bos. 
Ik besloot de derde heuvel ook te nemen; ergens moest toch de open plek in het bos zijn! Alles was dood-
stil en wat bang was ik ook wel! Vroeger zwierf ik urenlang alleen of te paard door de bossen, maar nu is 
het helaas toch wat anders, en terug moest ik ook nog! 
 De maan kwam op en daar was de open plek, mèt twee vechtende herten in de maneschijn. Ik 
hoorde hun geweien kletteren en keek ademloos toe. 
Maar . . . . toen hoorde ik nog iets: het geluid van een auto, die met gedoofde lichten naderde. “Stropers!” 
dacht ik, en ik zal al een bloedbad van de herten voor mijn ogen. En waar zou ik  wegduiken? Ik stond op 
de weg, dus ze hadden me toch al gezien! 
De auto stopte naast me en wat zag ik? Het waren boswachters, op zoek naar stropers! 
“Mevrouw, wat doet U hier zo laat alleen - onverantwoord,” zeiden ze. Ik zei dat ik voor de Edelherten 
was gekomen, maar ze bekeken me hoofdschuddend en vroegen me in te stappen en mee te rijden naar 
het einde van de weg. Dit leek me een heerlijke oplossing  van het feit de  hele “hoge duvel” nog eens te 
moeten aflopen, alleen en in het pikdonker! De herten had ik nu toch gehoord en gezien. 
 Een volgend jaar ga ik echter toch liever met jullie excursie mee - als er niet wéér iets tussen 

komt! 

           Alida Bakhuis. 

 



De vreemde witte spinsels op 
Esdoorn 

(door Els Koopmans-Grommé)  
Al enkele malen werden we tijdens een herfstvakantie met de KNNV in het 
zuiden des lands geconfronteerd met afgevallen Esdoornblad, dat aan de 
achterkant vol witte stippen zat. Bij beter kijken bleken de stippen 
langwerpig te zijn (iets minder dan een centimeter lang). Telkens zocht ik 
naar de veroorzakers of bewoners van deze spinsels. Ze zijn gemaakt van 
een wat wasachtige draad, hol van binnen, met een open uiteinde. Nooit 
vond ik er enig teken van leven in, maar gezien de duidelijk gesponnen 
structuur van de hulsjes moest het toch van een dier zijn en geen zwam. 
Onverwacht vond ik de oplossing van dit raadseltje in het blad “Veelpoot” 
van de landelijke insectengroep van de KNNV. “Onze” spinsels leken veel 
op beschrijving en afbeelding hierin van iets dergelijks. Het zou gaan om 
de eizakjes van een dopluizensoort uit het geslacht Pulvinaria. Ik stuurde 
wat materiaal op naar de schrijver, Maurice Jansen, van de sectie 

Entomologie van de Plantenziektenkundige dienst in Wageningen. Prompt kwam er een telefoontje 
daarvandaan met de bevestiging van mijn vermoeden: de witte spinsels waren inderdaad de eizakjes 
waarin een dopluiswijfje haar eieren verpakt, door middel van wasachtige afscheiding uit haar lichaam. 
Het ging om de eizakjes van de soort Hydrangeae-dopluis (Pulvinaria hydrangeae). De luisjes waren de 
wereld in getrokken. Hij, Maurice Jansen, had ze ook wel in Epe gevonden. Wie ook? 
 Jan Polman vertelde me een aardige bijzonderheid: Het bespuiten van kamerplanten tegen 
dopluis gebeurt met spiritus en zeep. De spiritus dient om de was van de dop waaronder het dier leeft op 
te lossen! 
 Verder hieronder een paar stukjes uit het relaas van Maurice Jansen zelf in “Veelpoot”: 

“ Dopluizen vormen een groep van insecten waar in Nederland weinig over geschreven is en waaraan 
niet veel aandacht wordt besteed. Het best zijn ze gekend als aantasters van kamerplanten. Over hun 
voorkomen op wilde planten is weinig bekend. Doorgaans zijn leden van deze groep klein en 
onopvallend. De vier inheemse soorten van het 
genus Pulvinaria daarentegen zijn tot acht 
millimeter lang. Hiermee behoren ze tot onze 
grootste dopluizen. De wijfjes vormen in de loop 
van het seizoen een spierwitte eizak, waardoor ze 
maximaal een centimeter lang worden en dus 
behoorlijk opvallen. Drie soorten vormen soms een 
plaag in het openbaar groen. 
DETERMINATIE 
De wijfjes. Larven en volwassen wijfjes zijn plat en 
breed van vorm, ongevleugeld en in het bezit van 
poten. Kop, borststuk en achterlijf zijn tot een 
geheel versmolten, dat is bezet met verschillende 
typen microscopische stekels, buisjes en poriën. 
Een betrouwbare determinatie kan alleen worden 
gemaakt met behulp van microscopische preparaten. 
Daarbij wordt onder meer gelet op vorm, lengte, 
aantal en verdeling van de buisjes en poriën. Deze 
vormen de uitgangen van wasklieren, waarmee de 
waslaag op het lijf gevormd wordt en die de 
wasdraden afscheiden voor de bouw van de eizak. 
Lettend op de combinatie van de waardplant, de 
vorm van de eizak en de vindplaats op de plant (zie 
hieronder) is het echter vrij eenvoudig om met 

 
    Pulvinaria vitis     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulvinaria hydrangeae, volwassen vrouwtje. De randen zijn 
voornamelijk met diverse typen stekeltjes (s) bezet, de 
boven- en onderzijde bezitten buisklieren (b) van 
verschillende vorm en lengte en verschillende typen 
wasporiën (o). De ogen (van gen taxonomisch belang) 
bevinden zich op of langs de rand van het lichaam en bestaa 
uit één lensje. Tekening gewijzigd naar Hamon & Williams 
(1984). 



enige zekerheid de soort te bepalen. Het betreft echter polyfage soorten, die soms op minder gewone 
voedselplanten worden gevonden, zoals P. hydrangeae, die af en toe van Taxus gemeld is. Daarom blijft 
het noodzakelijk om een identificatie te laten bevestigen. Larven kunnen met de huidige kennis 
nauwelijks met zekerheid geïdentificeerd worden. 
De mannetjes. De mannetjes vormen weer een verhaal apart. Deze lijken totaal niet op de wijfjes, maar 
eerder op minuscule muggen, omdat ze in het bezit zijn van vleugels en niet een breed en plat- maar een 
langwerpig lijf bezitten (zie afbeelding naast de titel). Ze hebben geen monddelen en leven doorgaans 
niet langer dan enkele dagen.  
Bij P. floccifera, P. hydrangeae en P. regalis zijn mannetjes heel zeldzaam. Bij. P. vitis zijn deze soms 
wel massaal aanwezig.  

De overblijfselen van het laatste larvale stadium zien er heel anders uit dan van 
de wijfjes en kunnen in compacte groepen op de takken worden gevonden. De 
voortplanting bij deze groep verloopt daarom vrijwel geheel 
parthenogenetisch, dat wil zeggen zonder bevruchting. 
Economisch belang. 
Pulvinaria-soorten treden massaal op in steden en 
dorpen en veroorzaken daar overlast doordat struiken 

dood gaan, zwaar aangetaste en verzwakte bomen veel later uitlopen en 
honingdauw produceren, die snel overgaat in roetdauw, waarmee trottoirs en 
auto’s bedekt worden. Meldingen uit de noordelijke helft van ons land zijn relatief 
schaars. Slechts een ervan is van origine inheems: P. vitis (Linnaeus), de andere 
drie, P. floccifera (Westwood), P. hydrangeae (Steinweden) en P. regalis (Canard) 
moeten ooit met planten van elders zijn meegekomen. Over het voorkomen in meer 
natuurlijke situaties, zoals bossen en houtwallen, is weinig bekend. De drie van 
origine niet inheemse soorten lijken in meer of mindere mate beperkt te zijn tot 
urbane gebieden. Van P. regalis is nog nooit een populatie buiten het openbaar 
groen van een stad of dorp waargenomen, terwijl P. hydrangeae in toenemende 
mate optreedt in semi-natuurlijke vegetaties, zoals in bosranden bij een stadsrand. 
Dit jaar is P. floccifera voor het eerst in natuurlijke vegetaties gevonden op 
Blauwe bosbes in de bossen van De Kampina en in de bossen rond Ede. 
 De Pulvinaria hydrangeae - de Hydrangeaea-dopluis - is sinds 1987 uit ons land bekend (Burger, 
1988) en heeft zich de laatste vijf jaar in tal van dorpen en steden van Zuid Nederland ontwikkeld tot een 
grote plaag in het openbaar groen. De soort leeft op tientallen soorten bomen en struiken, maar linde, 
esdoorn en hortensia behoren tot de vaste waardplanten. De volwassen wijfjes kunnen uitsluitend op de 
bladeren worden aangetroffen. De halfvolwassen larven overwinteren op de uiteinden van jonge twijgen 
en gaan zodra de knoppen weer uitlopen naar het blad. De eizak is vrij lang en lijkt op die van P. 
floccifera. (zie tekening hieronder).” 
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Geologie voor iedereen 
 De term “Geologie” heeft nog steeds voor veel mensen een heel zware lading.  De streng weten-
schappelijke benadering ervan, wis- en natuurkundige modellen, mijnbouw, oliewinning en andere moei-
lijk toegankelijke deelgebieden weerhouden vaak onze nieuwsgierigheid richting dit boeiende onder-
werp. 
Geologische onderwerpen die ons door middel van TV, krant en dergelijke bereiken spelen zich vaak 
continentaal en/of in verafgelegen streken af. Vulkanische uitbarstingen, aardbevingen, onderzoek aan 
diepzeebodems, Midatlantische ruggen en plaattektoniek, grote ijsbedekkingen aan de polen of op ver 
gelegen exotische bergruggen, staan ondanks hun vaak bijzonder spectaculaire karakter ver van ons bed. 
Vaak zijn deze zaken dermate fragmentarisch behandeld, dat ze ons niet blijvend kunnen boeien. Titani-
sche krachten en bewegingen liggen vaak ten grondslag aan al deze processen, waardoor ze vaak moeilijk 
voorstelbaar zijn. 
 Toch is het mogelijk een stukje interesse te wekken voor veel dingen die ons omgeven en geolo-
gisch van oorsprong zijn. Vragen die bij ons opkomen tijdens een wandeling, over een gevonden steen, 
een bodemprofiel of verschillende landschappelijke bijzonderheden, voor diegene die wat ruimtelijker 
wil kijken. Vragen over “Hoe, wat, waar en waarom?” Vragen zoals “Welke steen is dat?” en “Hoe is het 
ontstaan?” Op veel van deze vragen is een goed antwoord te geven en ze passen heel goed in de grote 
geologische legpuzzel. 
Inmiddels beleven vele duizenden mensen veel genoegen aan deze buitengewoon plezierige hobby, onder 
de slogan: “Een steen kan veel verhalen, mits een verstandig persoon hem ondervraagt.” 
 Begin volgend jaar (1997), om precies te zijn op 3 en 10 februari, wil ik met een groep geïnteres-
seerde mensen op deze avonden proberen dit onderwerp open te breken en bereikbaar te maken. In elk 
geval de Geologie benaderen vanuit huis en tuin in onze eigen omgeving, die ons daarvoor vele moge-
lijkheden ter beschikking heeft gesteld. 
Op deze avonden zullen we ons actief bezighouden met bovengestelde vragen en bijzonderheden.  
Toch zullen we niet helemaal ontkomen aan de behandeling van een aantal bijzondere basisbegrippen; 
deze moeten echter gezien worden als ondersteuning en verduidelijking. 
Alle deelnemers worden van harte uitgenodigd hun eigen vondsten en vragen op deze bijeenkomsten mee 
te nemen. Deze Geologiesessie zal verder in het voorjaar worden afgesloten met een excursie, waarvoor 
nadere afspraken zullen worden gemaakt. 
 Graag tot ziens. 

Bauke Terpstra. 
 

Wie wil deelnemen aan deze kleine cursus moet zich zo spoedig mogelijk opgeven bij Marianne Faber, 
tel. 0578 - 627167. We hebben al een flink aantal deelnemers, maar er kan nog wel wat bij. 



De Gierzwa-

luw 
Ieder jaar verheug ik me weer op de 
komst van de Gierzwaluwen. Hun 
mystieke en boeiende levenswijze 
hebben me nieuwsgierig gemaakt. 
De Apus apus L. is helemaal bruin-
zwart met een lichte keelvlek. Zwar-
te en witte veren zie je ook veel bij 
zeevogels; deze zijn minder onder-
hevig aan slijtage. 
De vleugels van de Gierzwaluw zijn 

zeer lang: ze reiken in samengevouwen toestand tot drie-eneenhalve centimeter voorbij hun staart. Ze zijn 
zo lang omdat de vogels er moeiteloos mee moeten kunnen vliegen en een groot deel van hun leven in de 
lucht moeten doorbrengen. Ze jagen op voedsel in de lucht en het zijn lange afstandtrekkers.  
Hun ogen zijn groot en liggen diep in de kassen, die aan de snavelkant voorzien zijn van borstelige veer-
tjes. Bij hoge snelheden zijn hun ogen hierdoor goed beschermd tegen uitdrogen en zwevende stofdeel-
tjes. 
De snavel is kort en breed; de eigenlijke mondopening is veel groter dan de breedte van de snavel.  
De poten zijn kort, met vier sterk naar voren gerichte tenen, waarmee ze zich aan een muur kunnen vast-
klemmen, het zogenaamde aanhaken. 
De Gierzwaluw heeft een gestroomlijnd, torpedo-vormig lichaam. 
 Gierzwaluwen vliegen energiezuinig, namelijk in glijvlucht, dat wil zeggen: zweven met uitge-
strekte vleugels, afgewisseld door series vleugelslagen. De duur van de glijfase hangt af van windsnel-
heid en windrichting, en de series vleugelslagen zijn nodig om hoogte en snelheid te herwinnen, die tij-
dens het glijden verloren gaan. 
Gierzwaluwen reizen snel tijdens de trek, waarschijnlijk als gevolg van het feit dat ze in de lucht slapen. 
Gierzwaluwen boven de Alpen, die vanuit een zweefvliegtuig werden gevolgd, dreven in cirkelvormige 
patronen in de lucht en maakten maar af en toe vliegbewegingen. Op de radar was te zien dat de groepen 
slapende vogels door kerktorens en dergelijke obstakels werden “opgelicht” en zich door de wind per 
nacht dertig tot vijftig kilometer lieten verplaatsen. 
Berichten over grote concentraties Gierzwaluwen in het noorden van de Golf van Guinee in november-
maanden, nadat ze Europa hadden verlaten, geven aanleiding tot het vermoeden dat de vogels zich drie 
maanden door het intertropische weerfront laten meenemen. Als het front naar zee trekt vallen de Gier-
zwaluwen Oost-Afrika binnen en brengen de rest van de winter door op de savannen van oostelijk Afrika. 
 Waarom trek? Waarom blijven ze niet in Afrika? Omdat dan grote gebieden met voedselaanbod 
in het noorden gedurende een bepaalde periode onbenut blijven. 
Leefwijze in Europa. 
 De Gierzwaluwen zijn rotsbewoners. Het grootste deel van het jaar brengen ze vliegend door. 
Alleen om te broeden komen ze naar hun nestplaats. Mogelijk gebruikten ze vroeger oude spechtennesten 
in bomen aan de rand van de bossen. Later, toen de mens “kunstmatige rotsen” gingen bouwen in de 
vorm van versterkte nederzettingen, breidden de mogelijkheden om een holte te vinden zich enorm uit. 
Ook ontdekten de vogels waarschijnlijk al snel dat boven mensenconcentraties altijd grote hoeveelheden 
insecten zwermen. 
Vooral ‘s morgens en ‘s avonds vliegen ze in grote troepen, die elkaar lijken te achtervolgen. Ze maken 
daarbij een gierend geluid, vandaar de naam “Gierzwaluw”. 
 Zelf heb ik waargenomen dat vlak voor de grote trek naar het zuiden het gierend geluid van een 
troep Gierzwaluwen enorm toeneemt. Ze hebben dan geen reden meer om een nestplaats te zoeken. Vol-
gens mij is dit een soort training voor hun grote tocht naar het zuiden. Ze vliegen dag en nacht. Ze eten 
vliegend, paren vliegend (ook wel op het nest), ze drinken scherend over het wateroppervlak. Tegen de 
avond verzamelen groepen zich in de lucht en stijgen dan samen op naar drieduizend meter, om ‘s mor-

 



gens, rustend in een soort halfslaap, met trage vleugelslag drijvend op de lucht en de wind in grote spira-
len langzaam naar beneden te komen. 
 
Nestbouw. 
 Gierzwaluwen zitten alleen op het nest om te paren, eieren te leggen, te broeden en de jongen te 
verwarmen. Ze maken nesten in bestaande holtes en spleten in gaten in muren, en achter dakgoten. Eind 
mei leggen ze hun eitjes. 
Broedzorg. 
 De ouders broeden om beurten en na drie weken komen de jongen uit. De ouders hebben een 
keelzak om vliegende insecten te verzamelen tot een bal, die ze aan hun jongen voeren. De inhoud van 
zo’n bal is weleens uitgeplozen en men trof daarin behalve honderdnegenenveertig vliegen ook bladlui-
zen, gevleugelde mieren, spinnetjes en kevers aan. In totaal vijfhonderddrieënvijftig insecten. Op een 
mooie zomerdag brengen de ouders voor een broedsel van drie jongen wel dertig ballen naar het nest. Dit 
opgeteld bij de insecten die ze zelf eten laat zien dat een Gierzwaluwgezin per dag twintigduizend insec-
ten vernietigt. Bij goed weer zijn er voldoende insecten. De jongen zijn in staat om enkele dagen zonder 
voedsel door te komen. Ze raken in een soort verdovingstoestand: energiebesparend. En ze teren nog op 
een vetlaagje. Dit kunnen ze maximaal vijf dagen volhouden. 
Onder normale omstandigheden blijven jonge Gierzwaluwen zes weken op het nest. Tijdens regenachtige 
koude zomers kan dit oplopen tot acht weken. Als ze eenmaal uitvliegen keren ze niet meer terug op het 
nest en nemen de eerste avond al deel aan de slaapvlucht. Ze moeten meteen kunnen opstijgen naar drie-
duizend meter.  
De jonge zwaluwen moeten bij het verlaten van het nest perfect kunnen vliegen. Als alles gaat zoals het 
moet, zullen ze anderhalf jaar aan een stuk door blijven vliegen. Ze zullen pas weer op het nest landen als 
ze op tweejarige leeftijd geslachtsrijp zijn. 
 Uit onderzoek van Erich Kaiser en anderen blijkt dat er twee groepen Gierzwaluwen zijn, name-
lijk de broeders en de niet-broeders. De broeders hebben een nestplaats en nemen deze elk jaar weer in 
bezit. De niet-broeders hebben geen nestplaats en zijn soms ook wel drie à vier jaar oud. 
De niet-broeders gaan s morgens en ‘s avonds in groepjes op bezoek bij de broedende kolonie om naar 
vrijgekomen nestplaatsen te zoeken. (Dit is het gierend trekken rondom huizen, hetgeen je ‘s zomers 
hoort en ziet). 
Ook hebben Kaiser en andere onderzoekers ontdekt dat de broeders en de niet-broeders elk hun eigen 
overlevingsstrategie hebben. De broeders zoeken in de buurt van hun nest hun voedsel. Dit kan ook hoog 
in de lucht zijn, maar in de buurt van hun nest.. Ze komen bij aanhoudend slecht weer niet van hun nest 
af; gaan met opgezette veren zitten. Dit om energie te besparen. ‘s Avonds, bij beter weer, worden ze 
actief en gaan avond-insecten vangen. Houdt het slechte weer aan, dan teren ze op een vetlaagje en is ook 
dit opgeteerd, dan sterven ze. Hun overlevingsstrategie heeft gefaald. 
De niet-broedende populatie zal dan de plaats innemen van de dode Gierzwaluwen. Existentie van de 
soort? Hier is dan sprake van een reservepopulatie. De niet-broedende populatie kan dit doen doordat ze 
een andere overlevingsstrategie heeft, namelijk: deze zwaluwen vliegen gewoon soms wel duizend kilo-
meter ver weg, naar waar wel insecten zijn. 
Er blijven nog voldoende vragen over de Gierzwaluwen onbeantwoord: Hoe zouden zij in de lucht Afrika 
bereiken? 
1.  Landschapsherkenning? 
2.  Maken ze gebruik van het sterren- en/of zonnestelsel? 
3.  Maken ze gebruik van bepaalde luchtstromingen? 
4.  Maken ze gebruik van aardmagnetisme? 
5.  Beschikken ze over geprogrammeerde informatie door middel van genetische overdracht door de ou-

ders? 
 Hoe zou hij het fysiologisch voor elkaar krijgen om levenslang zulke inspanningen te verrichten? 
Kortom, het zou razend interessant zijn indien er nog vele vragen beantwoord zouden kunnen worden 
over de levenswijze van de Gierzwaluw. Eigenlijk zouden ze onderzoek moeten doen met hele kleine 
zendertjes op de Gierzwaluwen, waardoor ze gedurende hun hele leven gevolgd kunnen worden. 

 Cintia Wedemeijer.  
Literatuur: De wereldatlas van De Vogeltrek. Elphick, Jonathan. 
 Vogeltrek. Burton, Robert. 
 Apus, jaargang 2, nr 2, april 1969, Uitg. Stichting Gierzwaluwenwerkgroep Nederland. 
 Apus, jaargang 1 nummer 1, winter 1994-1995. Uitg. Stichting Gierzwaluwenwerkgroep Nederland. 
 Gierzwaluwen onder dak. Gierzwaluwenwerkgroep Amsterdam. 



   Herfstkamp 1996 
van 19 t/m 25 oktober 1996 

     (Algemene, soms gedetailleerde, impressie 

van een nieuweling, deel I) 
 Of ik het algemene verslag wilde maken van 
het Herfstkamp, werd mij na afloop gevraagd. Niet zo 
eenvoudig als je tijdens de bewuste week niets op 
papier hebt gezet. Achteraf dus proberen om je alles zo 
goed mogelijk weer te herinneren, daarbij gelukkig ge-
holpen door Els die een handvol tref- en steekwoorden 
op papier had gezet over allerlei waarnemingen.  
Ondanks dat het terugroepen naar mijn mening redelijk 
gelukt, is verontschuldig ik mij toch bij voorbaat als er, 
bijvoorbeeld op de volgorde waarin allerlei 
gebeurtenis-sen plaatsvonden, het een en ander valt aan 
te merken. 
 Het was er voor mij om allerlei redenen nog 
nooit van gekomen om mee te gaan met het kamp. 
Inmiddels als VUTter nu bij mezelf in dienst zijnde 
moest het er na twintig jaar maar eens van komen. De 
sterke verhalen van eerdere herfstkampen hadden daar-
voor ook al wel wat losgemaakt.   
 We zouden naar de omstreken van Hombourg 
gaan, waar dat ook mocht zijn. Interessant was de lijst 
met benodigdheden die een deelnemer geacht werd 
mee te nemen. Naast de nodige zaken voor het 
verblijven en gereedschap voor het beoefenen van de 
veldbiologie moest je ook in het geniep een voorwerp 
meenemen dat je aan de herfst deed denken. Verder 
waren spelletjes welkom.    
 Zaterdagmorgen gingen we, dat wil zeggen 
Bertus en ik, vanuit Vaassen op pad. Er was wisselend 
weer voorspeld, maar gelukkig waren de mooie stukken 
voor ons gereserveerd. De zon scheen, er waren wolken 
en er waaide een koude wind. Langs de kortste weg 
zijn we zuidwaarts gereden, dus via Arnhem, 
Nijmegen, Venlo, Roermond, en daarna de autoweg.  
 Het was een mooie tocht. De bomen langs de 
weg Nijmegen-Venlo langs de Maas hadden prachtige 
kleuren en ook de wolken deden mee aan de mooie 
uitzichten. Tegen etenstijd waren we in de buurt van 
Swalmen en vonden aan een zijweg een goede 
eetplaats.  
Het verkeer stroomde goed door, tot Linne waar we 
stilstaand zeer uitgebreid naar een wegopbreking kon-
den kijken. Met de snelweg begonnen ook de files. 
Kennelijk reed hier het vele vakantieverkeer waar we 
voor gewaarschuwd waren.  
Bij Maastricht beginnen de heuvels. Het werd steeds 
mooier naarmate we het drukke Noord-Zuidverkeer de 
rug toekeerden door de weg naar Margraten te nemen. 
Prachtige herfstkleuren van bomen op de hellingen 

waar we het uitzicht op kregen.  

 



   Met de Belgische Michelinkaart en de routebe-schrijving van Wim en Paula reden we in een keer goed 
naar "le Moulin" van Hombourg, net over de Belgische grens en ook dichtbij de Duitse grens. Het was 
een drietal gebouwen waarin een aantal grote leefruimtes inclusief keukenvoorzieningen. Daarboven 
waren de slaapkamers. Door het niet bezet zijn van de belendende leefruimte bleek de KNNV te kunnen 
beschikken over twee naast elkaar gelegen ruimtes, compleet met twee keukens en een afwasmachine. 
Doordat het gebouw op een heuvel was gebouwd woonden wij aan de straatkant op de eerste verdieping 
en achterin op de begane grond. Zonder ervaring met herfstkampen en als tentkampeerder, die eigenlijk 
nooit in zoiets overnacht, was dit in mijn ogen een zeer riant verblijf.   
 Toen we aankwamen waren veel deelnemers nog aan het verkennen. Veel overreding tot 
verkennen was voor ons ook niet nodig vanwege het mooie heuvelende, afwisselende landschap en het 
weer. We bleken vlak bij een spoorbaan met een verlaten station te wonen. Het gebouw was overgroeid 
met Klimop en ook met een grote druivenstruik compleet met (al aardig eetbare) druiven. Op de rails een 
oude locomotief met wat goederenwagens. De kennelijke eigenaar bleek een Duitser te zijn die bezig was 
met het opknappen ven het materieel. Uiteindelijk wilde hij in het nog op te knappen station gaan wonen. 
Dat dit hoog gegrepen doel hem ernst was, bleek toen verderop langs de baan nog een viertal 
spoorwegliefhebbers bezig was met het opknappen van de sterk verwaarloosde spoorbaan. Het enkele 
spoor liep dwars door een bos en was plaatselijk sterk verdiept en opgehoogd. Het was omzoomd door 
vele soorten bomen waaronder veel essen. Jammer, in de veronderstelling dat de bladeren er af zouden 
zijn bedacht ik mij dat ik geen bomenboek had meegenomen.  
 In een poging om aan de spoorwerkers de weg naar huis te vragen was Frans ditmaal de voertaal. 
Hoewel volgens opgehangen blaadjes papier de toegang tot de te doorkruisen heuvels vanwege jacht op 
dat moment verboden was, namen we aan dat de jagers gezien het late uur wel ergens achter het bier met 
hap zouden zitten, en zijn onzes weegs gegaan, door beken en over prikkeldraad, tot we om half zes thuis 
waren. Onder het genot van koffie met koek werden daar de verkenningsavonturen uitgewisseld. Er bleek 
vlakbij een Dassenburcht te zijn en bij de beek was een Gele kwik.    
 Tijdens de voorbereidingen voor het eten bleek voor ons pas hoeveel voorwerk Paula en Wim al 
gedaan hebben om het Herfstkamp tenminste organisatorisch te laten slagen. Het eerste eetresultaat was 
geweldig. Ook moeten de kunsten van Jolien en Jauke Plat worden genoemd die het klaarmaken van het 
dessert verzorgden. Het is een kunst om, zonder wat over te houden, uit een gegeven hoeveelheid 
grondstof vijftien borden met dessert te produceren.  
Voor het eerst van mijn leven maakte ik kennis met een afwasmachine. Gelukkig waren er heel wat 
kampdeelnemers met allerlei "tips en tricks" om zo'n ding optimaal te gebruiken, dat wil zeggen optimaal 
te vullen. Heel zinvol als je de achtereenvolgens de koffie- en maaltijdvaat van (toen nog) vijftien 
mensen in zo weinig mogelijk rondjes wilt afwerken. 
 Na het eten liet Gerard Plat fraaie, vaak zonovergoten dia's zien van het gebied waar we de 
volgende dag gingen wandelen.  
ZONDAG. 
Afgelopen nacht waren er een paar forse buien gevallen. Heerlijk geslapen door afwezigheid van 
verkeerslawaai en het goede (harde) bed. Het ontbijt was om half negen, voor mij een "luie" tijd. Buiten 
zag het er somber uit. Het was nat en af en toe viel er wat bij. Om een uur of acht kwam er nog een forse 
bui naar beneden. De opgespoorde zender met de weerberichten was somber. Het zou bewolkt zijn, er 
was veel wind en er kwamen buien.      
 Vandaag gingen we naar Henri-Chapelle, een plaatsje in de buurt, en wandelden langs de Gulp 
naar Teuven ,een dorpje tussen ons en de Nederlandse grens. 
In Henri Chapelle kruisten wij een optocht compleet met de fanfare en ruiters in kleurige tenue, een leuke 
compensatie voor de sombere en dampige atmosfeer op driehonderdvierenvijftig meter boven zee, in het 
centrum. We begonnen bij een oud hotel, "La Couronne", waar Napoleon zou hebben gelogeerd. Direct 
buiten het dorp kwamen we langs de oorsprong van de Gulp, in het schuine land van een boerderij.  We 
gingen we verder, eerst naar boven het bos in. Het pad was afwisselend door bos en open land, omhoog 
en omlaag. De potentieel mooie uitzichten gingen verloren in een grauwsluier van natte lucht en 
motregen, die ons een groot deel van de tocht ten deel viel.  
In de hogere gebieden zagen we brem, Valse salie en Blauwe bosbes, planten van gebieden waar veel 
kalk is uitgeloogd.  Wat lager kwamen we Bosrank en Zoete kers tegen, maar ook Haagbeuken, Hazelaars 
en veel, soms hele oude, essen. We kwamen ook  langs meidoornhagen met van alles ertussen, zoals 
Hondsroos, Spaanse aak en kornoelje.  



   De vogels hielden het vandaag voor gezien. Dit gold met name voor de Buizerds die hier veel zouden 
voorkomen. Maar ja, er was ook eigenlijk negatieve thermiek vandaag.  
Vlak bij Teuven zagen we het grote spoorwegviaduct, veertien bogen lang, veertig meter boven de grond. 
's Middags werd het droog. Het zicht werd iets beter maar we misten toch heel wat herfstkleuren omdat 
de heuvels naar boven toe gewoon in niets overgingen.  
Optimist zijnde viel te constateren dat de wandeling door deze omstandigheden heel geschikt was om wat 
nader met iedereen kennis te maken.  
Een interessante plant, die we later nog veel zouden zien, was het Bezemkruiskruid, volgens Els vanuit 
Zuid-Frankrijk tot in Nederland doorgedrongen.  
Helaas ook opvallend was het voorkomen van allerlei weggegooide (grote) rommel in het bos op 
onverwachte plaatsen ver van de weg. Om dit hier te dumpen moest duidelijk moeite worden gedaan. 
Omstreeks vier uur waren we weer bij de auto’s en daarmee snel weer thuis, waar inmiddels ook Jan 
Hofstede en zoon Henk waren gearriveerd. We hadden die dag ongeveer twaalf kilometer gelopen en de 
meesten hadden dat na de eerste dag voelbaar in de benen.  
 Na het bijkomen met koffie en een heerlijke maaltijd liet Dick een deel van zijn dia's zien, die bij 
een eerdere gelegenheid in deze omgeving waren gemaakt. Net als bij die van Gerard was het ons na deze 
dag duidelijk hoe belangrijk de zon is bij het ondergaan van alle schoonheid van deze omgeving.                
MAANDAG. 
 Deze dag leek al wat nodig te poetsen koper in de mond te hebben; heel wat beter dus dan 
gisteren. Het landgoed Altembrouck bij 's Gravenvoeren stond op het programma. Dit landgoed is 
onlangs door Natuurmonumenten in samenwerking met een Belgische natuurorganisatie aangekocht en 
ligt voor ongeveer twee/derde deel in België.  
Verder gingen we 's middags naar St. Maartensvoeren om paddestoelen te kijken. We moesten nu wat 
verder rijden met de auto om er te komen. Daarbij reden we vanaf Teuven ongeveer westwaarts door het 
golvende heuvellandschap van de Voerstreek, bekend van krant, radio en TV door de activiteit van de 
immer Frans sprekende burgemeester Happart. Het uitzicht was een stuk beter dan de vorige dag, dus alle 
kleuren vielen al veel beter op.   
We begonnen midden in 's Gravenvoeren, een  mooi oud plaatsje, voor de kerk.  We staken de beek over 
en begonnen aan een pad naar boven langs het bos. Zowaar, na tien minuten vielen de eerste gaten in het 
wolkendek en een half uur later liepen we in de zon!  
Langs de weg naar boven stond Marjolein en nog bloeiende Knautia. In de bomen langs het pad veel 
maretak. Ook mooie uitzichten vanaf het pad. Verder verschillende akkers en boerderijen lagen langs de 
weg, waarvan het niet duidelijk was of ze bij Altenbrouck hoorden. Er waren machinaal aardappels 
gerooid en van de achtergebleven hoeveelheid zou je tot in lengte van jaren KNNV-ers op Herfstkamp 
kunnen voeden. Onderweg vielen de grote hoogteverschillen (tot honderd meter volgens de boeken) in dit 
landgoed op. Op weg naar het landhuis door het bos steil naar beneden. Onderweg oude Beuken en essen 
Onderaan de helling was er ineens het grote witte landhuis. Bomen en een grote vijver ervoor. Overal bos 
rondom.  Alles bewoond.  In een van de gebouwen erachter zit een handel en reparatiebedrijf in 
landbouw-trekkers. De weg om het landhuis heen loopt weer omhoog. Prachtig coulissenlandschap met 
uitzichten, nog steeds in de zon.  
 We aten ons brood op onder een grote solitaire Beuk met handige zitwortels en uitzicht rondom. 
Daarna weer terug naar 's Gravenvoeren. Hier splitste zich de groep. Een aantal vond het welletjes 
vandaag en wilde aftaaien. Er moesten ook boodschappen worden gedaan in Slenaken, en Dick en Els 
hadden allerlei tekengenieke plekken ontdekt in de buurt van ons tijdelijke huis, waar ze hun kunsten op 
wilden botvieren. De rest verlegde het bivak naar St. Maartensvoeren. Het is een klein dorpje op een 
helling gelegen met een mooi uitzicht op een dal; op de voorgrond een klein kasteeltje. We liepen de 
helling verder op en kwamen terecht in een bos, aangeplant met verschillende soorten bomen zoals 
berken en verderop verschillende soorten coniferen. Onze niet hooggespannen verwachtingen om veel 
paddestoelen te zien bleken terecht.  Het was te lang droog geweest.  We namen van de grotere aantallen 
paddestoelen er een mee om die op naam te brengen.  Daarna weer terug naar de auto en op naar de 
molen. Ik was blij dat ik er was want ik had de hele dag flink last van mijn voeten, net of mijn voeten 
uitgezet of de laarzen gekrompen waren. Later zou blijken waarom.  
 Dankzij de goede zorgen en de keuze en de kookkunsten van Wim en Paula plus nog een aantal 
vrijwilligers konden wij ons een goed maal goed laten smaken. Els bleek tijdens haar tekenactiviteiten 
nog uitgebreid aanspraak aan een Hombourger te hebben gehad. Bij het tekenen van een Beuk bij de kerk 



   vond hij dat er te veel Beuk en te weinig kerk op de tekening kwam. Hij wilde de pastoor er bij halen om 
haar te overtuigen dat de Beuk eigenlijk niet zonder kerk kon, maar die bleek niet thuis te zijn. Jammer 
voor Els, want ook het oefenen in de Franse taal baart kunst, nietwaar?  
Na het eten eerst een generale repetitie waarna we op een muziekrecital werden onthaald door Els 
(dwarsfluit), Paula (blokfluit) en Dick (viool). Daar is even hard aan gewerkt om dit trio zo te laten op-
treden. 
 We bleken toch nog wel wat bijzondere paddestoelen te hebben gevonden. Zo waren er de 
Peervormige stuifzwam, de Kastanjeboleet, de Bruine berkenboleet, een Judasoor, de Vliegenzwam, de 
Grote stinkzwam en een honingzwam. 
Al met al hadden we nu een fraaie en welbestede dag te pakken. Dik Koopmans heeft gedurende deze 
wandelingen nijver opgetekend wat er aan dieren en planten gezien werd. Een opsomming van dat alles 
vindt U op bladzijde      
Dit relaas krijgt een vervolg in Natuurklanken 2, maar hieronder volgt wat Bertus schreef over dinsdag, 

op Herfstkamp 1996 Hombourg(de Molen van Medael) 
België 

 De vierde dag van ons verblijf in Hombourg, dinsdag 22 oktober, steken we de grens over richting 
Nederland. Vandaag staat een wandeling langs de benedenloop van de Gulp, de route Slenaken - Gulpen - 
Slenaken op ons programma.  
Het weer laat zich van zijn goede kant zien: wolkenvelden met telkens weer de zon die om een hoekje komt 
kijken. ‘s Middags krijgt de zon zelfs de overhand. 
 We parkeren de auto op de parkeerplaats bij een restaurant in Slenaken. Vanaf de parkeerplaats 
lopen we dan via een klein, met veel meidoorn begroeid laantje al slingerend door het landschap naar 
beneden. We volgen de Gulp, die nu eens links en dan weer rechts van ons in grote en kleine lussen door het 
landschap kronkelt. We wringen ons door de klaphekjes en kruisen een aantal keren de Gulp. Door de 
overvloedige regen van de afgelopen nacht is het pad hier en daar erg modderig en glibberig en het kost ons 
moeite op de been te blijven. Het landschap is hier duidelijk wat kleinschaliger dan in België, maar juist 
daardoor erg boeiend, door de afwisseling van weiden, akkergronden, singels en bosjes.  

We lopen dwars door een weiland dat omzoomd is met onder andere Eik, meidoorn, knotwilg, 
Hazelaar, els en es. Op vele plaatsen zijn struiken en bomen overwoekerd door de Bosrank. Hier en daar 
staan bremstruiken langs de Gulp. We komen langs hoge Populieren, waarin we Mistletoe (of Maretak) 
ontdekken. Om ons heen horen en zien we Zwarte kraaien, Roodborstjes en een Winterkoning. 
 We verlaten voor een moment de Gulp en gaan over een 
holle weg langzaam omhoog. Op een in een weiland liggende 
boomstam zien we Geschubde bundelzwammen.  
Door een bosje met veel vlier, waarop we de Judasoor ontdekken, 
lopen we opnieuw richting Gulp. We passeren kleine weitjes met 
hoogstamfruitbomen en steken boerenerven over. Beneden ons 
vangen we steeds weer een glimp van de Gulp op. We lopen over 
een smal en erg modderig paadje door een opgroeiend essenbosje. 
Hans en Mien voorzien zich hier van een paar stevige essenhouten 
wandelstokken. De koffiepauze houden we op een idyllisch plekje 
aan de Gulp.  

We vervolgen dan onze wandeling door het glooiende 
Limburgse landschap. Soms wijkt de Gulp terug. Het landschap wordt dan weidser en geeft ons uitzicht op 
de hoger liggende hellingen met mais- en bietenvelden, weiden en bossen. De bomen zijn nu met hun 
prachtige herfstkleuren op hun mooist.  
Langs weer een meidoornhaag met aan onze linkerkant een paar heel mooie huizen, bereiken we via een 
asfaltweg het dorpje Euverem. Op een bordje vlak voor het dorp lezen we enige informatie over de Gulp. De 
Gulp ontspringt in België bij het plaatse Hombourg (niet ver van ons onderkomen aldaar vandaan!!!), loopt 
voorbij Slenaken richting Gulpen en mondt buiten Gulpen uit in de Geul. 
 Vanaf Euverem gaan we weer omhoog over een smal pad langs een aantal keurig op één lijn staande 
kleurrijke Amerikaanse eiken, met daarvoor een meidoornhaag. Boven ons cirkelen drie Buizerds en we zien 

 
 

Geschubde bundelzwam 



   tevens een zeppelin overkomen. Net voor kasteel Neuborg kruisen koeien ons pad, op weg van het ene 
weiland naar het andere.  
Het pad leidt ons verder langs het in 1950 gerestaureerde kasteel Neuborg. Het kasteel is helaas niet voor het 
publiek opengesteld. In de tuin van het kasteel staat een Pimpernoot. Het is een sierstruik, afkomstig uit de 
Kaukasus. Hij draagt merkwaardige vruchtjes op korte steeltjes. We gaan door de prachtige Beukenlaan bij 
het kasteel richting Gulpen. Nadat we nog een watermolen met een onderslagrad zijn gepasseerd nuttigen we 
de lunch op een parkeerplaats bij het “Mosaqua” in Gulpen. 
 Dan gaan we weer verder. We verlaten voorlopig de Gulp en gaan omhoog over een holle weg 
richting Pesaken. We horen Pimpelmezen. Buiten Pesaken hebben we een erg mooi uitzicht op het achter 
ons liggende landschap met zijn fraai gekleurde hellingbossen, akkers, weilanden en boomgroepen. Heel in 
de verte loopt de weg Maastricht-Vaals. 
Vervolgens gaat de tocht door een gemengd bos met o.a. Zomereik, Berk, Hazelaar en vlier. Als 
onderbegroeiing zien we onder andere Adelaarsvaren, braam, Valse salie, Grootbloemige muur, Akkerkool 
en nagelkruid en - niet te vergeten - brandnetel. Even verderop genieten we weer van een mooi uitzicht op 
grazige weilanden, enkele akkers en tussen bomen en struiken weggedoken boerderijen. Boven ons zien we 
overvliegende Kneutjes en we horen de slag van de Vink. Het laatste stuk van de wandeling gaat langs 
omgeploegde mais-, bieten- en knollenvelden, afgewisseld door weitjes met hoogstamfruitbomen. In een 
bosje naast het pad staat nog de Kardinaalsmuts met zijn roodgele vruchtjes te pronken. Naast meidoorn, 
vlier, Vuilboom en Hazelaar heeft ook de Haagbeuk hier een plekje gevonden. Over de “Flabberweg” lopen 
we tenslotte terug naar Slenaken, waar we op een terrasje nog wat nagenieten. Spectaculaire waarnemingen 
hebben we op deze dag niet gedaan, maar het was desalniettemin een prachtige wandeling. 

 Bertus Hilberink. 

 



KNNV-Jaarverslag 1996. 

 Het aantal activiteiten, georganiseerd en uitgevoerd door het afdelingsbestuur en de werkgroepen 
bedroeg minimaal drieëntachtig (zie activiteitenoverzicht. Het is mogelijk dat niet alle werkgroepactivi-
teiten hierin opgenomen zijn).  
Het aantal deelnemers loopt doorgaans nogal uiteen, maar aan enthousiasme is nooit gebrek.   

De bestuurssamenstelling is ongewijzigd, dus: 
   Marianne Faber   voorzitter   
   Micky Haselhoff-Marsman secretaris; 
   Erik Murris   tweede secretaris 

Jenny Sondorp   penningmeester 
   Lous Heine   lid - coördinator afdelingsactiviteiten; 
   Harry van Diepen  lid. 

Statutair moet het aantal bestuursleden oneven zijn, maar het is vooralsnog niet gelukt aanvulling 
te krijgen.  Er zal op de jaarvergadering 1997 zeker weer een beroep op het publiek worden gedaan. 
 Voor de activiteiten van de Natuur Beschermings Commissie, de diverse werkgroepen en de bi-
bliotheek wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen zoals die verderop in dit blad zijn opge-
nomen. 
Natuurklanken. 
  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum op 11 mei 1996 is er een extra editie van dit blad ver-
schenen.  Het totaal aantal pagina’s van de zes Natuurklanken bedroeg tweehonderdeenenzeventig.  
Naast de vaste rubrieken en bijdragen van bestuur en redactie komt er altijd veel kopij binnen van lezers, 
en ook van buitenstaanders die op de een of andere manier “Natuurklanken” in handen kregen. De redac-
tie ervaart dat als vleiend en hoogst aangenaam. 
Idske Mulder heeft het redactieteam verlaten, maar met ingang van dit nummer is Oeti Slot-Batteram 
begonnen de redactionele gelederen te versterken. Agnès Herweijer-Smit, Hilary Jellema-Brazier, Wim 
Bijlsma en Micky Haselhoff-Marsman zijn gewoon aangebleven, en voor incidentele hand- en spandien-
sten kan teruggevallen worden op diverse correctors en andere hulpverleners. 
Het bijhouden en printen van de verzendlijst en het “garen en nieten” wordt gedaan resp. gecoördineerd , 
door Wim en Paula Bijlsma. De bezorging wordt grotendeels verzorgd door vrijwilligers die de bladen 
rondbrengen. Ook nu weer hartelijk dank aan al die hulpvaardige mensen!  
Tussen heuvels en rivier. 

De honderd verzamelde artikelen uit deze rubriek hebben - gebundeld - geresulteerd in een bij-
zonder aardig boekje. Van de vierhonderd exemplaren die onze afdeling in de verkoop had is intussen 
meer dan de helft verkocht.   
Jubileum. 
 De feestelijkheden rond het 50-jarig jubileum op 11 mei 1996 kunnen zonder meer buitengewoon 
geslaagd heten. Er is een heleboel werk voor verricht, met veel inzet en enthousiasme. Herhaalde dank 
aan alle werkgroepen èn de mensen die zij hebben kunnen rekruteren, mag hier zeker niet achterwege 
blijven.  

Deze bijzondere dag werd ook benut om twee bijzonder trouwe afdelingsleden in het zonnetje te 
zetten, met name Els Hendriks, werkster van het eerste uur, en Henk Menke die op een paar dagen na 
vijfenveertig jaar lid was. Ze hebben zich onderscheiden door hun bijzondere inbreng en specialismen, 
hetgeen hun de titel “Lid van verdienste” opleverde.  
Leden. 
 Het ledental stond op 1 januari 1996 op tweehonderdzes (honderdachtenvijftig leden,  zevenen-
veertig huisgenootleden en één erelid). Op 1 januari 1997 was het totaal honderdvijfennegentig (tweeën-
vijftig leden, tweeënveertig huisgenootleden en één erelid). 
Natuurpad. 
Voor de vervanging van de tekstborden langs het Natuurpad is meer tijd nodig gebleken dan voorzien 
was. 
Een kleine werkgroep onder leiding van Erik Murris en Harry van Diepen is bezig nieuwe plannen uit te 
denken.  
Er wordt bij de provincie subsidie aangevraagd, en ook van derden is ons subsidie toegezegd. 
Men is momenteel bezig met het uitwerken van de nieuwe plannen en een kostenbegroting. 
Vertegenwoordigingen. 
 De afdeling was in het verslagjaar vertegenwoordigd in: 



• de Stichting Behoud Epe; 
• de Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen Epe/Heerde; 
• de Welzijnsraad te Epe; 
• de Gelderse Milieufederatie te Arnhem (Marianne); 
• het Gewest IJsselstreek van de KNNV; 
• de Werkgroep Bermbeheer te Epe; 
• de Begeleidingscommissie landschapsbeleidsplan gemeente Heerde; 
• het Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe. 
• de Gelderse Milieufederatie. 
Inspraakprocedures. 
De KNNV afdeling Epe/Heerde heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt in de volgende zaken: 
• Inspraakprocedure wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het stichten van een manege in Vaas-

sen (Plan Weultjes). 
• Inspraakprocedure bestemmingsplan Eper beken (Waterschap). 
• Inspraakprocedure ontwerpnota herinrichting Epe/Vaassen West en Oost. 
• Continuering formatieplaats voor Natuur en Milieu van de gemeente Epe. 
Activiteiten in 1996. 
Op de hieronder volgende lijst zijn, aan de hand van de ons verschafte gegevens, opgenomen de: 

KNNV-afdelingsexcursies, lezingen en bijeenkomsten in 1996 

7 januari Nieuwjaarswandeling  33 
9 januari Braakballen pluizen (gecomb. Zoogdieren/Vogels) Frans Bosch 6 
21 januari Ganzenexcursie naar Friesland, Vogelwerkgroep Harry van Diepen 14 
25 januari Licht en kleur in de atmofeer Hans Wever 20 
29 januari Plantenwerkgroepavond (microscoop) Ria Engberts 7 
11 februari Vogelen in Flevoland - Vogelwerkgroep Harry van Diepen ? 
18 februari Inspectie vleermuiskelder Zoogdierwerkgroep Frans Bosch 4 
22 februari Jaarvergadering en dia-presentatie  vogelwerkgr. Lezing Harry van Diepen 28 
24 februari Eekhoornnesten zoeken Frans Bosch 4 
24 februari Installatie paddenscherm, werkgroep VAR Gert Jan van Dijk ? 
26 februari Thema-avond met dia’s van Dik Koopmans Plantenwerkgroep 15 
29 februari Werkgroepavond Paddestoelen  Micky Haselhoff-Marsman 10 
feb,/maart Paddenoverzetactie VAR Gert Jan van Dijk e.a. 5-7 
5 maart Coördinatievergadering werkgroepen Marianne Faber 8 
7 maart Bijeenkomst Vogelwerkgroep Leo v.d. Berg 14 
7 maart Bosuilen luisteren en kijken Rowan Koster 33 
13 maart Werkgroepavond VAR met video Harry van Diepen 4 
14 maart Dialezing Ecologie en rentmeesterschap R. Murris 29 
21 maart Huiskameravond/Nachtvlinders, Insectenwerkgr. Els Koopmans-Grommé  8 
23 maart Voorjaarswandeling Petrea Henk/Mariet van Gelder 8 
30 maart Excursie Ravenswaarden Plantenwerkgroep ? 
31 maart Excursie Polder Oosterwolde, Vogelwerkgroep A. Mõrzer Bruyn 10 
1 april Huiskameravond Zoogdierwerkgroep Marianne Faber (gastvrouw) 4 
4 april Dia-presentatie “Van zee tot zee” D. van Veen  23 
10 april Sprengkoop Heidebeek geschoond Plantenwerkgroep 5 
13 april Vogelwerkgroep excursie Duurse waarden Harry van Diepen 9 
14 april Wandeling in het Vossebroek Bauke Terpstra 25 
april Ringslangenexcursie, werkgroep VAR Harry van Diepen ? 
22 april Excursie Zalkerbos Plantenwerkgroep 12 
2 mei Kleine cursus vogelzang herkennen Wim van Waveren Hogervorst 11 
4 mei Gravende insekten en Groentjes, Insectenwerkgr. Els Koopmans-Grommé  2 
4 mei Vroege vogel-excursie Kievitsveld Wim van Waveren Hogervorst 12 
5 mei Exc. Groentjes en gravende insecten Insectenwerkgroep 2 
6 mei Inventariseren Wapenveld Plantenwerkgroep ? 
7 mei Fietsen/wandelen met Els en Dik Koopmans Els en Dik Koopmans 3 
11 mei 50-jarig jubileum afd. Epe/Heerde Bestuur 175 
15 mei Excursie Den Nul Plantenwerkgroep 8 



17 mei Bijeenkomst Vogelwerkgroep (bijzondere vogels) Jan van Duinen 10 
18 mei Excursie Bargerveen, Vogelwerkgroep Harry van Diepen 12 
20 mei Inventariseren Oene Plantenwerkgroep ? 
1 juni Excursie Cortenoever bij Brummen Plantenwerkgroep 4 
4 juni Avondexcursie bermen en plantsoenen J.H.F.M. Thijssen 6 
6 juni Excursie boomkikkers (VAR) Harry van Diepen 7 
12 juni Excursie Vorchterwaarden Plantenwerkgroep 4 
12 juni Avondexcursie IJssel, Vogelwerkgroep Adrie Hottinga 15 
17 juni Inventariseren Vaassen Plantenwerkgroep ? 
1 juli Inventariseren Epe Plantenwerkgroep ? 
8 juli Inventariseren Kloosterbos, Wapenveld Plantenwerkgroep ? 
15 juli Inventariseren Vaassen Plantenwerkgroep ? 
27 juli Excursie Gortel/Kroondomein, Insectenwerkgroep Bertus Hilberink ? 
augustus Excursie VAR - Knoflookpadden Harry van Diepen 6 
2 augustus  Nachtvlindernacht, Insectenwerkgroep Els Koopmans-Grommé  7 
8 augustus Fietsexcursie Wisselse Veen, Insectenwerkgroep Els Koopmans-Grommé  5 
17 augustus Excursie Renderklippen, Insectenwerkgroep Henk van Woerden  10 
19 augustus Inventariseren Wapenveld Plantenwerkgroep ? 
22 augustus Excursie Kievitsveld, Insectenwerkgroep Bertus Hilberink  4 
19 augustus Inventariseren in Wapenveld Plantenwerkgroep ? 
22 augustus Insectenexcursie Kievitsveld Bertus Hilberink 4 
24 augustus Excursie naar Wilp Plantenwerkgroep 6 
30 augustus Nachtvlinders kijken, Insectenwerkgroep Met Vlinderwerkgr.N.W. Veluwe ? 
4 september Excursie naar Windesheim Plantenwerkgroep (Henk Menke) 5 
11 september “Vakantiedia’s -foto’s en -verhalen” Vogelwerkgroep 13  
12 september Sex bij planten F.J. Siemensma 20 
14 september Wandeling door Welna (Vogelwerkgroep) Wim van Waveren Hogervorst 10 
18 september Werkgroepavond VAR, dialezing zoetwatervissen Harry van Diepen 5 
19 september Sprinkhanenexcursie Renderklippen Els Koopmans-Grommé  2 
29/9 - 6/10       Müritz, Rügen, Falsterbo Zeearenden en Kraanvo-

gels 
Harry van Diepen 6 

30 oktober Determineeravond Plantenwerkgroep 8 
10 oktober  Carboonfossielen Piesberg Hans Steur 23 
12 oktober Opschonen spreng  Natuurbeschermingscommissie ? 
13 oktober Excursie zeevogels Camperduin, Vogelwerkgroep Harry van Diepen 9 
17 oktober Evaluatie zomerseizoen Els Koopmans-Grommé  ? 
20 oktober Paddestoelenwandeling  Janus en To Crum-Hendriks 3 
28 oktober Determineeravond Plantenwerkgroep ? 
2 november Paddestoelenwandeling Janus en To Crum-Hendriks 4 
3 november Geologische excursie Schaveren Marianne Faber 9 
13 november Dialezing Vogels van de Veluwe (Vogelwerkgroep) Aart Smit 16 
14 november Video- en filmavond over afdelingsevenmenten Bestuur 26 
21 november Dia- en werkgroepavond (Insecten)  Henk van Woerden 10 
23 november Excursie Geologisch Museum Velp Lous Heine 9 
25 november Determineeravond  Plantenwerkgroep ? 
1 december Excursie Rondje Veluwemeer  (Vogelwerkgroep) Adrie Hottinga 9 
14 december Herstel houtwal Natuurbeschermingscommissie  
 



Jaarverslagen werkgroepen: 
Paddestoelen 

Op 29 februari kwamen we bijeen om plannen te maken en dia’s te bekijken van soorten of 
groeivormen die je niet zo gauw te zien krijgt. Wat de plannen betreft zou geprobeerd worden om bij een 
excursie ook de deskundigheid van niet-werkgroepleden te betrekken. 

Op 11 mei had ook onze werkgroep een goed verzorgde stand op de tentoonstelling ter gelegen-
heid van het jubileum van de afdeling. 

Door diverse samenlopen van omstandigheden begonnen de excursies te laat in het seizoen, ter-
wijl de nachtvorst ook nog het seizoen abrupt beëindigde. Bovendien was één keer het aantal afzeggingen 
zo groot, dat de excursie om die reden niet doorging (30 november). Uiteindelijk bleven er maar twee 
excursies over: 
• op 20 oktober naar Gortel (omgeving grafheuvels), aantal deelnemers: vier; 
• op 2 november naar de polder ter hoogte van Elburg, aantal deelnemers: vier. 
 De werkgroep bestond per 1 december 1996 uit negen leden; dan kun je ook niet veel verhinde-
ringen hebben. Enige uitbreiding van het aantal leden is dus wel gewenst. 
 Wat de plannen betreft wordt er gedacht aan een verdieping van de activiteiten door ook de mi-
croscopie erbij te betrekken. Daarbij kan gekozen worden voor een bepaald geslacht, bijvoorbeeld Myce-
na. 
Dit onderwerp zal op de slotavond in februari 1997 aan de orde komen. 

To en Janus Crum. 

Insecten 
 De groep telde aan het eind van 1996 veertien leden. 
Als jaarthema werd Sprinkhanen gekozen. De huiskamerbijeenkomsten waren voor een deel hieraan ge-
wijd, waarbij diverse leden informatie over het onderwerp verzamelden. In augustus en september volg-
den excursies met dit thema. Daarvóór kwamen allerlei andere insecten aan bod. 
 De hele zomer door werden individueel vlinders genoteerd, welke informatie naar De Vlinder-
stichting werd doorgestuurd. Ook leden buiten de groep stuurden gegevens in. 
Een belangrijk feit was, dat er in het seizoen 1996 van april tot in september wekelijks drie vlindermoni-
toringroutes zijn gelopen: 
• Hilary Jellema nam een route in Heerde op zich, met als assistente en vervangster Mariet van Gelder. 
• Els Koopmans “bemande” met Mia Leurs de Wisselse Veen route, en 
• Bertus Hilberink liep een route in het Kievitsveld met als assistent en vervanger Jan Polman. 
 Chris van Swaay van De Vlinderstichting had in april met de lopers de drie routes uitgezet. 
 Hilary en Els bezochten een landelijke contactdag voor vlinderwerkgroepen en verscheidene 
leden namen deel aan de landelijke vlinderdag in Ede. 
 Els hield in Nijmegen een lezing met dia’s over vlinders voor de Vereniging van Huisvrouwen en 
assisteerde Erik Murris bij een lezing over de Eper plantsoenen voor de Imkervereniging in Epe. Beide 
malen op eigen titel, hoewel de KNNV telkens uitdrukkelijk werd genoemd. 
PROGRAMMAOVERZICHT 1996: 
20 januari Hilary en Els bezochten de Landelijke contactdag voor vlinderwerkgroepen van De Vlin-

derstichting in Oud-Beijerland (twee deelnemers). 
 8 februari Huiskamerbijeenkomst, thema sprinkhanen (acht deelnemers). 
 2 maart Landelijke vlinderdag van De Vlinderstichting in Ede (vijf deelnemers). 
21 maart Huiskamerbijeenkomst. Plannen 1996 + sprinkhanen, met o.a. geluidsband en dia’s (acht 

deelnemers). 
11 april Uitzetten vlindermonitoringroutes: Heerde, Epe, Vaassen, met medewerking van Chris 

van Swaay van De Vlinderstichting. 
 4 mei Excursie Tongerense heide en Smitsveen voor Gravende insecten en Groentjes (twee 

deelnemers). 
11 mei Deelname Insectenwerkgroep met stand op de Jubileumviering KNNV Epe/Heerde 50 

jaar. Veel medewerking werkgroepleden! 
27 juli Excursie Kroondomein Gortel onder leiding van Bert Hilberink. 
 2 augustus Nachtvlinders kijken bij Micky Haselhoff-Marsman (zeven deelnemers). 



 8 augustus Excursie Wisselse Veen voor o.a. sprinkhanen, onder leiding van Els Koopmans-
Grommé (zes deelnemers). 

17 augustus Excursie sprinkhanen Renderklippen onder leiding van Henk van Woerden (tien deelne-
mers). 

22 augustus Excursie sprinkhanen en andere insecten Kievitsveld, onder leiding van Bertus Hilberink 
en Els Koopmans-Grommé (vijf deelnemers). 

19 september Excursie Renderklippen voor sprinkhanen (twee deelnemers). 
Els Koopmans-Grommé. 

Zoogdieren 
 Hoewel het jaar met de nodige activiteiten begon, is het een beetje in mineur afgesloten. Ik heb 
het bestuur namelijk te kennen gegeven niet meer als coördinator van de werkgroep te willen functione-
ren, omdat ik onvoldoende energie en zin heb - naast een veeleisende baan - de vaart in de werkgroep te 
houden of te krijgen. Er vinden nu tijdelijk geen activiteiten plaats. Harry van Diepen neemt in eerste 
instantie de taak over, maar feitelijk is er een vacature. 
 In de vier eerste maanden van het jaar zijn er zes bijeenkomsten geweest. Driemaal ging het uit-
sluitend om de braakballen van een Kerkuil. Er werd een analyse van de prooidieren gemaakt in het ka-
der van een landelijk onderzoek. Het is de bedoeling dat dit jaarlijks herhaald wordt. 
 Tweemaal werd er naar Eekhoornnesten gezocht. Ook dit was een onderdeel van een landelijk 
monitoringsonderzoek. We vonden onvoldoende nesten om er geïnspireerd mee door te gaan. De eerste 
keer was het weer zo slecht dat we als alternatief slechts de vleermuiskelder geïnspecteerd hebben. 
Op 1 april werd er uitsluitend over zoogdieren gesproken. Van de voorgenomen plannen is niet veel te-
recht gekomen. Er waren gemiddeld vier leden aanwezig. 
 Aan een driejarig Dassenonderzoek van de VZZ kwam deze zomer een einde. Van de zeventien 
door mij onderzochte burchten in de gemeente Epe, Heerde en Hattem zijn er dertien minstens een deel 
van de tijd bewoond geweest. 
 De vleermuiskelder heeft het jaar weer niet geheel ongeschonden doorstaan. Een vernieling en 
wat (mislukte) pogingen tot brandstichten hebben niet kunnen verhinderen dat er minstens acht vleermui-
zen overwinterd hebben. En eind november was de eerste bewoner voor het seizoen 96/97 al aanwezig.  
De plannen met het terrein worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zoals het nu lijkt blijft de kelder 
bestaan,  in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, waarbij sloop noodzakelijk was. Er was wel een 
nieuwe kelder op het terrein gepland. 
 Er werd gestart met een rondzendmap met tijdschriften en informatie over zoogdieren. De map 
circuleert traag. De tweede zelfs zo traag, dat het start- en eindpunt nog niet bereikt is. (Hierbij een 
vriendelijk verzoek aan degene die de map thuis heeft, de ronde te vervolgen of de map bij Frans te be-
zorgen. 
 De werkgroep kende op papier tien leden. 

Frans Bosch. 

Planten. 
Ledenaantal: vijftien. 
JAARTHEMA: DE IJSSEL. 
Binnenactiviteiten: 
We hebben vijf maal een binnenactiviteit georganiseerd, te weten: 
• Lezing over stuifmeel onder leiding van Ria Engberts. Deelname zeven personen. 
• Dia’s van de IJssel, met name de flora, gemaakt en getoond door Dik Koopmans. Deelname vijftien 

personen. 
• Twee maal determineren van zelf meegenomen planten. 
• Dia’s van de Kanaaleilanden. Henk en Lenny hebben afgelopen zomer een KNNV-excursie naar deze 

eilanden geleid. Wij mochten deze avond bekijken wat we allemaal hebben gemist. 
Ter voorbereiding van het jubileum hebben we één maal een bijeenkomst gehad. 

Inventarisaties: 
In het groei- en bloeiseizoen hebben we verschillende maandagavonden geïnventariseerd. Floron kreeg 
zeven ingevulde streeplijsten van ons. 
Excursies: 
10/04 In plaats van begraafplaats Den Nul sprengkop van de Heidebeek geschoond van onder andere 

kiemplanten van de Amerikaanse vogelkers, berk, Amerikaanse eik en wilg. Vijf personen. 



13/04 Ravenswaarden niet laten doorgaan wegens aanhoudende kou en weinig plantengroei. 
22/04 Zalkerbos. Tien personen. Eindelijk mooi weer: 25o !  

Blauwe druifjes in bloei, verspreid door het bos. Veel Gewone vogelmelk, massaal Slangelook en 
waarschijnlijk hier en daar Moeslook; beide rode lijst 3. Veel Kardinaalsmuts (al in blad). Klim-
opereprijs. Eén vindplaats ongeveer drie m2  van het Maarts viooltje. Schaafstro, massaal op ver-
schillende plaatsen. Gevlekte dovenetel één vindplaats. Langs het weilandje onder de afrastering 
onder andere Zandraket, Hoenderbeet en Paarse dovenetel in bloei. Verder langs de bosrand 
Look zonder look, Heksenmelk, veel Fluitekruid. In het bos één grote vindplaats Salomonszegel. 
Her en der verspreid bij “het bergje” Gulden boterbloem en verderop een plek waar het massaal 
voorkomt. Uitgebloeide Sneeuwklokjes en bloeiende Bosanemonen en Vingerhelmkruid.  

15/05 Nu voor Den Nul gekozen. Acht personen. 
Veel planten voor schrale grond, onder andere Lathyruswikke, Knolboterbloem, Muurpeper, 
tijm, Akkerhoornbloem, Ruw vergeet-me-nietje, Zandmuur, Zandhoornbloem, Knautia en Voor-
jaarsganzerik. Gezocht, maar helaas niet gevonden: Heelbeen.  

01/06 Cortenoever bij Brummen, een kronkelwaard aan de IJssel. Vier personen.  
Langs de weg: veel Gewone vogelmelk, haag met onder andere Eenstijlige meidoorn, Rode kor-
noelje, Hondsroos, Hop en Kardinaalsmuts. Graanakker: Grote- en Ruige klaproos, Witte krodde, 
Echte kamille, Veldlathyrus, Hoenderbeet, Gewone steenraket, Handjesereprijs, Kromhals, Ak-
kerviooltje. Verder langs de weg Kleine bevernel, Heggewikke, Kruisdistel, Knoopkruid, Sikkel-
klaver, één Veldsalie, Knolboterbloem, Brede ereprijs, Cypreswolfsmelk, Ruige weegbree, Hek-
senmelk, Grote ratelaar.  

12/06 Vorchterwaarden, vier personen. 
 Gezien onder andere Karwijvarkenskervel, Echte kruisdistel, Sikkelklaver, Kleine ruit, Poelruit, 

Heksenmelk, Vijfvingerkruid, Akkerkers, Bitterzoet, Knoopkruid, Echt walstro, Krulzuring, 
Knolboterbloem en Dolle kervel. 

 De mooi bloeiende hagen met Hondsroos waren erg opvallend. In de buurt van de Smeestraat 
langs de IJsseldijk: Gewone vogelmelk, Valse voszegge, Kraailook, Goudhaver, Gewone agri-
monie, Veldsalie, Slipbladige ooievaarsbek, Kattedoorn en Akkerwinde. 

24/08 Wilperwaarden. Zes personen. 
 Klein vlooienkruid, drie soorten tandzaad, te weten Zwart-, Veerdelig- en Knikkend-. Late ste-

kelnoot, Moerasandijvie, Slijkgroen, Rode waterereprijs, Beekpunge, Liggende ganzerik, Rode- 
en Zeegroene ganzevoet, Platte rus, Moeraskruiskruid, Zwanenbloem, Mattenbies en Watergenti-
aan. Meest opmerkelijke vondst: Distelbremraap. 

04/09 Windesheim. Vijf personen. 
 Bosgedeelte met onder andere Rode kamperfoelie, Alpenbes, Noorse esdoorn, Gewone esdoorn 

en Spaanse aak. Zeldzame grassen: Bosgierstgras en Boskortsteel. Korrelganzevoet en een onder-
soort van de Ridderzuring, de Boszuring. In de berm tussen bos en IJssel onder andere Kroon-
tjeskruid, Bitterkruid en Heelblaadje. 

Heimanshof, de heemtuin in Vierhouten op de Paasheuvel: 
Acht werkmiddagen gepland. helaas weinig animo. 

Mariet van Gelder. 
 

Natuurbeschermingscommissie 
 De NBC heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd. Op vier zaterdagen werd er aan een natuur-
project gewerkt. Op één zaterdag (16 november jl.) gingen door omstandigheden de werkzaamheden niet 
door, en de laatste werkdag van dit jaar zal plaatsvinden op 14 december a.s. 
 Verder werd er op 9 januari ’96 een cursus “snoeien van hoogstamfruitbomen” gegeven in Oene, 
in samenwerking met de SLG. 
 De volgende onderwerpen kwamen tijdens de vergaderingen onder andere ter sprake: 
a. Subsidiemogelijkheden met betrekking tot het Jeneverbessenterrein aan de Elspeterweg te Vaassen. 
b. Samenwerking met Het Geldersch Landschap met betrekking tot het onderhoud van door Het Gel-

dersch Landschap beheerde terreinen. 
c. De Leemkuil op het landgoed Welna en een eventuele medewerking van de NBC aan het opschonen 

van deze leemkuil. 
d. Medewerking Rotaryclub Vaassen-Epe aan een project van de NBC. 
e. Voorbereidingen op het KNNV-jubileum van mei 1996. 



f. Evaluatie uitgevoerde projecten en voorbereiding en bespreking nieuwe projecten. 
g. De financiën van de NBC, aanschaf en onderhoud van materiaal. 
h. Het aantal vrijwilligers en de mogelijkheden tot uitbreiding hiervan. 
i. Samenwerking met de scoutinggroep “Brunhold” te Vaassen, ten aanzien van het Jeneverbessenter-

rein te Vaassen. 
  De cursus “snoeien hoogstamfruitbomen" op 9 januari 1996, in samenwerking met het SLG, was 
een groot succes. Er waren  veel belangstellenden. De hierop volgende praktijkdag in een hoogstamfruit-
boomgaard te Veessen, op 13 januari, weer met het SLG, verliep ook uitstekend. Naast het vaste groepje 
vrijwilligers was ook een aantal cursisten aanwezig. 
 Op 24 februari vond er een vervolg plaats op de locatie te Veessen. Vanwege het minder goede 
weer en de op die dag helaas geringe mankracht kon er slechts “gesnipperd” worden. Nieuwe boompjes 
werden op een later datum geplant. 
 Op 9 maart 1996 werd in samenwerking met de Rotaryclub Vaassen-Epe te Vorchten een aantal 
wilgen geknot. De animo was die dag bijzonder groot. De eventuele medewerking van de Rotaryclub zal 
ook bij toekomstige projecten op prijs worden gesteld. 
 In het nieuwe seizoen werd op 12 oktober ’96 begonnen met het opschonen van twee stukken van 
een spreng aan de Bijsterboschweg te Epe.  
•  Op 14 december zullen herstelwerkzaamheden aan een houtwal aan de Badweg in de buurtschap 
 Vemde-Norel worden uitgevoerd. 
• Op 18 januari 1997 is een hoogstamfruitboomgaard te Veessen gepland. 
• Op 15 februari 1997 wilgen knotten - locatie nog niet bekend. 
• Op 8 maart zal het seizoen worden afgesloten met opnieuw onderhoudswerkzaamheden aan de 
 spreng Bijsterboschweg, te Epe. 
Meer gegevens over de NBC staan in het november/decembernummer van Natuurklanken,  bladzijde 8. 

Bertus Hilberink. 

Vogels 
Aantal leden: 26 (- 1) 
Bijeenkomsten: 
 7 maart Leo v.d. Berg: Wilde Ganzen 14 deelnemers. 
 17 mei Jan van Duinen: Bijzondere vogels 10 deelnemers. 
 11 september “Vakantiedia’s, foto’s en verhalen” 13 deelnemers. 
 13 november Aart Smit: Vogels van de Veluwe 16 deelnemers. 
Excursies: 
 21 januari Harry van Diepen: Ganzen Friesland 14 deelnemers. 
 31 maart A. Mörzer Bruyn: Polder Oosterwolde 10 deelnemers. 
 13 april Harry van Diepen: Duurse waarden 9 deelnemers. 
 18 mei Harry van Diepen: Bargerveen 12 deelnemers. 
 12 juni Adrie Hottinga: Langs de IJssel 15 deelnemers. 
 14 september Wim van Waveren Hogervorst: Welna 10 deelnemers. 
 29 september/ Harry van Diepen: “Müritz, Rügen en   
 6 oktober  Falsterbo: Zeearenden en Kraanvogels:  6 deelnemers.  
 13 oktober Harry van Diepen: Camperduin 9 deelnemers. 
 1 december Adrie Hottinga: Veluwemeer 9 deelnemers. 
Activiteiten: 
Inventarisatie   Huiszwaluw: Frans Bosch, Rudie Heideveld, Adrie Hottinga, Marcel Langevoort 

en Harry van Diepen. 
Inventarisatie  Kerkuil: Harry van Diepen, Gert Jan van Dijk, Gert de Vos, Wim van den Bergh. 
Vogelopvang  Harry van Diepen. 
Wintervoedering  Harry van Diepen. 
Grote Rivierentelling Adrie Hottinga. 
Steenuiltelling  Adrie Hottinga. 
IJsvogelbescherming  Jan van Duinen 
Externe contacten: 



Overleg vogelwerkgroepen, Vogelbescherming Nederland, Ledenraad Vogelbescherming, Sovon, Werk-
groep Roofvogels Nederland, Kerkuilenwerkgroep, Dierenbescherming Epe en Dierenbescherming 
Heerde: Harry van Diepen. 
Activiteitencommssie: Wim van Waveren Hogervorst, Rudie Heideveld, Harry van Diepen. 
Middelen: Er is een tas gekocht voor de telescoop. 
Algemeen: Er is een vaste kern van deelnemers aan werkgroepavonden en excursies. 

Vissen, Amfibieën, Reptielen 
Aantal leden: 6 (+1). 
Bijeenkomsten: 
 13 maart  Harry van Diepen: Video 4 deelnemers. 
 18 september  Harry van Diepen: Zoetwatervissen 5 deelnemers. 
Excursies: 
 6 juni  Harry van Diepen: Boomkikkers 7 deelnemers. 
augustus  Harry van Diepen: Knoflookpadden 6 deelnemers. 
Activiteiten: 
februari/maart  Paddenoverzetactie Koekenbergweg: Marianne Faber, Bert en Rowan Koster, Gert 

Jan van Dijk, Harry van Diepen, e.a. 
   Inventarisatie nieuwe poelen: Gert Jan, Rudie, Jan en Harry. 
Externe contacten:  Stichting Ravon, Ravon Gelderland, Knoflookpaddenwerkgroep, OVB, Dierenbe-

scherming Epe, Gemeente Epe, Het Geldersch Landschap, werkgroepen en parti-
culieren. Harry van Diepen. 

Harry van Diepen. 
 
 



Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
 

 Tja, er is nu wel een speciaal hoekje voor jullie in Natuurklanken, maar we weten nog 
steeds niet of jullie het leuk vinden. Er is geen enkele reactie ontvangen door de redactie. 
Maar we geven de moed niet zo gauw op: 
 
VOGELS  IN  DE  WINTER. 
 Zou er wel eens een dag voorbij gaan, waarop we geen vogels zien of horen?  We letten 
er misschien niet altijd op.  Als het koud is kunnen we de vogels wel een beetje helpen.  En wel in 
je eigen tuin. 
Bodemvogels (dat zijn vogels die op de grond hun voedsel zoeken) krijgen het moeilijk als er 
sneeuw ligt of als de grond bevroren is.  Schep de sneeuw weg en strooi daar voedsel.  Zaad, 
brood, bessen, appels en kaaskorstjes (zonder plastic). Net als mensen hebben vogels voorkeur 
voor bepaalde soorten voedsel. Bij mij in de tuin komt steeds een merel om kaas vragen.  Hij kijkt 
door het keukenraam of ik er ben en dan begint hij luidkeels te tjekkeren.  Voor brood haalt hij zijn 
snavel op. Hij gaat net zo lang door tot er kaas op de plank komt. 
 
INSECTENETERS  (dat zijn de vogels met de fijne puntige snaveltjes) hebben aanvullend vet 
nodig.  Een vetbol kun je zelf maken.  Smelt voorzichtig een stuk vet in een pannetje op het vuur. 
Roer er daarna zaad doorheen. Giet het in een plastic bekertje, nadat je dat met water hebt 
omgespoeld. Als het vet half gestold is, kun je er een (ijzer)draadje in hangen. Als het vet 
helemaal gestold is, haal je het plastic bekertje er omheen weg en hangt de vetbol  buiten op. 

 
  
Ook leuk is het om een dennenappel met zonnepitten te vullen. Steek de pitten tussen de 
schubben en leg de dennenappel een poosje in het water, zodat de schubben zich sluiten.  De 
vogels moeten er wel wat voor doen om een maaltje te bemachtigen. 
 Zo"n dennenappel is net een weerhuisje. Bij mooi weer gaan de schubben helemaal open 
en bij regen weer dicht. 
 
STAPPEN  OF  HIPPEN? 
Neem een oude krant. Leg die 
op het tuinpad. Bedek de krant 
met een laagje vochtig wit zand. 
Maak het oppervlak mooi glad 
met een plankje of deegroller. 
Strooi wat voer op het vochtige 
zand.  Ga binnen zitten kijken 
wat er gebeurt. Hippen of 
stappen de vogels die op het 
voer afkomen?  
Als de vogels uitgegeten zijn ga 
je hun sporen eens bekijken. 
Misschien heb je sommige 
vogels herkend? Zit er een 
onbekende vogel  bij, probeer die dan in een vogelboek op te zoeken.  Heb je geen vogelboek ? 
In de bibliotheek van de KNNV zul  je zeker een vinden. 
Laat je het ons weten als jede  naam gevonden hebt? 

O. Slot. 
 
 

Roodborstjes eten het liefst ongekookte 
havermout en bessen; voer dit onder een  
struik  (het Roodborstje is eigenlijk een  
insecteneter. 
 
 
Spreeuwen en mussen eten alles wat je 

 



geeft;  het zijn alleseters. 
 
Merels eten rotte appels, bessen en vet. 
‘s Zomers is de Merel een vleeseter. 
 
Mezen eten graag ongebrande pinda’s. 
Rijg die aan een snoer. 
 
Vinken  eten het liefst zaden, pitten en 
bessen. 
 



Koffiepraat   

Waar kun je een Nederlander, vooral in de ochtend-
uren, gelukkiger mee maken dan met een kop koffie? 
Op internationale congressen met non-stopzittingen 
van negen tot twaalf beginnen zo rond half elf vele 
landgenoten elkaar vragend en enigszins smachtend 
aan te kijken, en iedereen begrijpt onmiddellijk dat het 
woord “koffie” alle verstandskanalen acuut verstop 
heeft. 
Blijkbaar dringt deze behoefte langzamerhand ook tot 
andere naties door, want de laatste tijd is de afroep 
“coffee break” ook in het programma van de 
congressen van de internationale vereniging tot 

onderzoek der geneeskrachtige planten een vast punt geworden. 
Wat is toch de macht en de kracht van dit donkerbruine vocht? 
 In een kroniek over koffie uit 1671 lezen we dat men “lang geleden” de monniken van het - in de 
heuvels van Jemen gelegen - klooster Schehodet, als zij ‘s nachts moesten waken en bidden, het aftreksel 
van zeer merkwaardige vruchten te drinken gaf. Deze waren afkomstig van een struik die aan de herders 
aldaar was opgevallen door zijn opwekkende werking op het vee. Als de dieren daarvan aten, bleven ze 
de hele nacht tierig en schenen geen enkele behoefte aan slaap te hebben. 
Het stamland van deze merkwaardige struik is met zekerheid het zuiden van Ethiopië, vandaar werd het 
product geïntroduceerd in Arabië en vond vervolgens zijn weg via Mekka naar de omringende landen. De 
Turken namen de Arabische drinkgewoonte over en in 1554 verrees het eerste koffiehuis in 
Constantinopel (Istanbul). Langzamerhand werd toen de koffie in Europa bekend en in Nederland maakte 
de Leidse professor Clusius - naar wie de bekende Clusiustuin in de Leidse Hortus is genoemd - in 1596 
als eerste kennis met de koffie. Toen de belangstelling voor deze exotische drank toe ging nemen, 
organiseerde de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1614 een oriënterende reis naar Aden, en 
in 1616 voerde de opperkoopman Pieter van den Broecke de koffie als handelswaar in Nederland in. 
Overal verrezen nu koffiehuizen als paddestoelen uit de grond, en in 1664 werd het Haagse koffiehuis 
onder auspiciën van de bekende schrijver Justus van Effen als eerste Nederlandse koffiehuis geopend. 
Via de cultures op Java vond overplanting naar Suriname plaats en vandaar uit verspreidde de 
koffiecultuur zich over geheel Midden Amerika en Brazilië, dat al snel het eerste koffieland ter wereld 
werd. 
 Geheel zonder slag of stoot heeft de koffie echter zijn leidende positie onder de dranken niet 
veroverd. In Arabische en Turkse kringen werd van medische zijde veel bezwaar gemaakt tegen het 
koffiegebruik. Maar ook van de zijde der overheden en religieuze groeperingen kwamen vele bezwaren 
tegen de morele en politieke gevolgen van het koffiehuis- of  cafébezoek. In 1524 moesten ze wegens 
relletjes in Mekka tijdelijk gesloten worden en Schotel beschreef in 1848 (“Letterkundige Bijdragen tot 
de Geschiedenis der Koffij”) de toestand in het Constaninopel van 1630 als volgt: 

De gelovigen bezochten de Moskeeën haast niet meer, maar “woonden” als het 
ware in de koffijhuizen, die welhaast verzamelplaatsen van ontevredenen met het 
Gouvernement werden, tonelen van tweedragt en oproer. Men twistte er over 
staatszaken en vormde er partijschappen. Dit kon de Sultan niet gedoogen. Op zijn 
bevel werden zij niet alleen gesloten, maar met den grond gelijk gemaakt.” 

 De Groot-Vizier van Constantinopel moest in 1655 opnieuw streng optreden en liet de 
onverbeterlijke koffiedrinkers in een leren zak naaien en in de Bosporus gooien! 
Maar ondanks veel verzet door de eeuwen heen is de koffie tot de ongekroonde koningin der dranken 
geworden. 
 Onder de vele Coffea-soorten zijn er drie die in de cultuur een belangrijke rol spelen, namelijk: 
Coffea arabica L. (syn: C. Vulgaris Moench), een uitgesproken bergplant uit het zuiden van Ethiopië; 
Coffea liberica Bull., een dalplant van de Afrikaanse westkust, en de als Cofea robusta bekende soort uit 
de voormalige Belgische Congo, botanisch Coffea canephora var. Laurentii geheten. 
 De Ethiopische koffiestruik is een kleine boom die tot zes meter hoog kan worden. In verband 
met het oogsten wordt de struik - evenals de tegenwoordige appelsnoeren - expres laag gehouden. 

 



Coffea behoort tot de familie der Rubiaceeën of Sterbladigen. Bekende Nederlandse vertegenwoordigers 
van deze familie zijn Asperula odorata (Lieve vrouwenbedstro) Rubia tinctorum (Meekrap) en 
Galiumsoorten (ook wel “walstro” genoemd). 
 De koffiestruik heeft langwerpige, leerachtige bladeren, die ongeveer twintig centimeter lang 
worden, met in de bladoksels witte, geurige bloemen in zogenaamde schijnkransen. Dit betekent dat er 
twee twee-assige bijschermen tegenover elkaar in zo’n bladoksel staan, waardoor de bloeiwijze een krans 
lijkt en de bloemen niet tegelijk bloeien.  
De vrucht, een steenvrucht, is eerst groen, later rood en tenslotte violet van kleur. Er zijn in deze vrucht 
twee steenachtige kernen aanwezig, die elk één zaad bevatten. De gangbare naam “koffiebes” is dus 
feitelijk botanisch onjuist. Die twee “stenen” liggen met de platte kanten tegen elkaar in de vrucht. 
In het derde jaar van de plant treedt de eerste bloei op en bij gezonde struiken kan er zo’n twintig jaar 
geoogst worden. 
 Op Java trad in 1880 voor het eerst de zo gevreesde koffiebladziekte op, tengevolge van een 
schimmelinfectie. De robustakoffie uit de Congo bleek tegen de infectie bestand, zodat de geteisterde 
Javaanse cultures op deze soort overgingen. Merkwaardig genoeg heeft Coffea arabica in Brazilië  
 totaal geen last gehad van deze koffiebladziekte, zodat men daar de cultuur van de zoveel betere arabica 
koffiesoorten heeft kunnen voorzetten. 
 Omdat de vruchten niet tegelijk rijp zijn is men gedwongen in drie periodes te oogsten: de 
zogenaamde vóór- hoofd- en napluk. Dan moet het vruchtvlees verwijderd worden teneinde de “bonen” 
te kunnen winnen. Dat kan door de vruchten in de zon te drogen, waarna door stampen de - nog in het 
zilvervlies gehulde - bonen bevrijd worden van bolster, vruchtvlees en hoornschil. Deze methode is 
echter voor een groot deel vervangen door de zogenaamde “natte” methode of Westindische bereiding. 
Deze koffiesoorten komen in de handen onder de aanduiding “gewassen” kwaliteit: in met water gevulde 
tanks worden eerst de onrijpe en slechte vruchten (die blijven drijven) verwijderd. In zogenaamde 
“pulpers” wordt dan het vruchtvlees gekneusd en voor het grootste deel verwijderd. De laatste resten 
raakt men door fermentatie kwijt. Vervolgens worden de slijmerige afbraakproducten van het vruchtvlees 
door intensief wassen afgespoeld en de bonen in de zon of droogapparaten gedroogd. Door een pelproces 
worden hoornschil en zilvervlies verwijderd en tenslotte wordt nog gepolijst. Na al deze behandelingen is 
er van de oorspronkelijke oogst nog slechts twintig procent overgebleven. Vervolgens wordt de koffie 
“gebrand”. Dit geschied in roterende trommels bij 150 - 220o C. Is dit gereed dan wordt de koffie in 
speciale bakken opgevangen en snel afgekoeld om te voorkomen dat deze door warmtestuwing toch nog 
gedeeltelijk verkoolt. De tegenwoordig overal toegepaste methode van vacuüm verpakken dient om 
achteruitgang van de kwaliteit door luchtoxydatie te verhinderen. Onderzoek heeft namelijk geleerd dat 
tijdens het branden koolzuurgas (CO2) ontstaat, dat bij bewaren van de bonen aan de lucht weer 
langzaam naar buiten gaat en wordt vervangen door lucht. De daarin aanwezige zuurstof begint een 
aantal scheikundige omzettingen, waardoor het karakteristieke koffie-aroma langzamerhand verdwijnt. 
Dit aroma wordt bepaald door de zogenaamde koffie-olie, die in een hoeveelheid van circa een kwart 
procent in de bonen voorkomt. Verdere bestanddelen van koffie zijn de alcaloïden coffeïne en 
trigonelline. Het is wel zeer merkwaardig dat de mens over de gehele wereld slechts zes planten heeft 
ontdekt, waarin coffeïne met zijn opwekkende werking voorkomt. Naast koffie zijn dat cacao, thee, 
colanoot, Maté-bladeren en de zogenaamde pasta Guarana. Sinds die oeroude ontdekkingen is er geen 
plantensoort meer bij gevonden met een percentage coffeïne dat duidelijk opwekkend werkt. Een 
schitterend voorbeeld van de oeroude menselijke intuïtie en speurzin! 
 Misschien herinnert U zich mijn vraag in het eerste deel van dit artikel: “Wat is toch de macht en 
de kracht van dit donkerbruine vocht?” 
Ik herinner me een anekdote van een bekende Nederlandse farmacoloog (dat is iemand die de werking 
van geneesmiddelen op een levend organisme onderzoekt), die - dwalend over een grote tentoonstelling - 
moe werd en verlangend rondkeek of er ergens een koffieterrasje was. Verheugd ontdekte hij dat en 
bestelde onverwijld een kopje van dat “opkikkertje”. Na enige tijd besloot hij weer verder te gaan, maar 
realiseerde zich dat hij eigenlijk helemaal niet het verwachte opwekkende effect bemerkte. Hij keek nog 
eens naar de plaats waar hij gezeten had en ontdekte toen pas dat hij gedronken had van een soort koffie 
die coffeïnevrij was gemaakt. Sindsdien sprak hij van “gecastreerde koffie”. Dit ter inleiding van de 
werking van koffie op ons lichaam. Hoewel het aanwezige coffeïne een zeer belangrijk aandeel heeft in 
de stimulerende werking van koffie, dient men toch ook de andere aanwezige bestanddelen in deze 
beschouwing te betrekken. 
Maar toch maar eerst iets over coffeïne (U leest ook vaak caffeïne of zelfs cafeïne, maar dit zijn 
overgenomen vertalingen en in de Nederlandse vakliteratuur niet gebruikelijk). 



1. Coffeïne versterkt de hartwerking, verwijdt de bloedvaten aan de buitenzijde van het lichaam 
(zogenaamde perifere vaten) - U krijgt het warm en wordt wat zweterig, iets waar violisten/cellisten 
een enorme hekel aan hebben - plus de kringvaten van het hart, terwijl juist de bloedvaten van het 
maagdarmkanaal vernauwd worden. Daarnaast heeft het op het centraal zenuwstelsel (CZS) een 
directe werking die zich openbaart in het bekende opwekkende effect. 

2. De koffie-olie bepaalt in de eerste plaats het aroma van de koffie, maar heeft daarnaast ook een 
onmiskenbare opwekkende werking. Dit kan men constateren in vergelijking met thee: in een kop 
koffie van honderdvijftig milliliter, gezet van acht gram gemalen koffie à gemiddeld 1,3 % coffeïne, 
zit ongeveer honderd milligram coffeïne; thee wordt meestal gezet in een concentratie van tien gram 
thee per liter water. Thee bevat gemiddeld 2,5% coffeïne en een kop van honderdvijftig milliliter 
aldus gezette thee bevat dus circa veertig milligram coffeïne. Uit de hoeveelheid coffeïne zou men 
verwachten dat de opwekkende werking van twee koppen thee te vergelijken is met één kop koffie, 
maar in de praktijk blijkt er toch nog een kwalitatief verschil dat de farmacologen toekennen aan de 
aanwezigheid van genoemde koffie-olie, dat ook in aparte experimenten van de geïsoleerde vorm 
opwekkend bleek te werken. 

3. Kleine hoeveelheden histamine, die waarschijnlijk ontstaan tijdens het branden van de koffie uit de 
aanwezige eiwitten, zijn zeer werkzaam bij de afscheiding van spijsverteringssappen. Het “kleintje 
koffie” na een copieuze maaltijd berust op deze werking. 

 Een punt van discussie - zeker in de kritische beschouwingen van deze tijd - is nog steeds de 
omstreden schadelijkheid van het koffiedrinken. Nog niet zo lang geleden zag een onderzoek uit 
Nijmegen het daglicht over een mogelijk bloeddrukverhogend effect ervan, en merkwaardig genoeg 
vielen de uitkomsten negatief uit. Ook zijn er onderzoekingen gaande in verband met een effect op het 
cholesterolgehalte van het bloed. Maar ook hier zijn er nog geen definitieve uitspraken gedaan. Wèl is 
het zo dat coffeïne in grote hoeveelheden (meer dan vijfhonderd milligram per keer) 
vergiftigingsverschijnselen kan veroorzaken. Met de bovenstaande berekening zou geconcludeerd kunnen 
worden dat vijf koppen koffie achter elkaar genuttigd dergelijke onprettige gevolgen hebben. Het door 
Blanckaert in 1700 aanbevolen gebruik van twaalf koppen koffie per dag zal zeker tot onaangename 
bijwerkingen hebben geleid, en dat was natuurlijk koren op de molen van al die geneesheren die destijds 
niets van de nieuwe drank wilden weten. 
 Tenslotte geldt ook voor koffie de stelling van Paracelsus dat de dosis bepalend is of een middel 
genezend werkt of het oordeel “vergiftig” over zich uitgesproken krijgt. 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 
 

P.S. VAN EEN PLANTERSDOCHTER. 

 Geboren en opgegroeid “in de koffie” heb ik bovenstaand artikel met extra veel plezier getypt.  
Zóveel wetenswaardigheid waar ik niets van wist, met daarnaast ook zoveel herkenning.  
En - zoals dat soms ineens kan toeslaan - door dat laatste kwamen herinneringen in een soort massief 
over me heen zwalpen. De vieze lucht van de rottende schillen en vliezen, die uit de smalle afvoersloten 
opsteeg (want ook wij leverden gewassen kwaliteit). En ondanks de penetrante bitterzure stank konden 
we het toch heel vaak niet laten in die steil aflopende goten te gaan staan, waar onderin een laagje 
snelstromend water voor vlotte afvoer zorgde. De kunst was niet te vallen, als je mee omlaag gesleurd 
werd. De vieze glibberigheid gaf nare vlekken op je kleren en waarschijnlijk was het ook dáárom een 
verboden spelletje, al waren wij het bangst voor het geurtje. Dat had ondanks grondig pootjebaden in de 
kali de vervelende gewoonte om je heen te blijven hangen.  
 Nog meer viezigheid schoot me te binnen. Iets wat me altijd met grote afschuw vervulde was het 
product waar de pluksters extra premies voor kregen, te weten Loewakpoep (in dit ene woord ligt voor 
mij alle afschuw die een kind maar vertolken kan). De Loewak, iets marterachtigs, ook wel koffierat 
genoemd, houdt van rijpe koffiebessen, maar beschikt niet over het soort darmkanaal dat ook de pitten 
verteren kan. Daarentegen heeft hij wel een delicate smaak, zodat hij alleen de fraaiste en rijpste bessen 
oppeuzelt. Dus: zijn uitwerpselen bestaan uit onverteerde topkwaliteit-koffiebonen, die dan ook altijd 
met extra égards behandeld werden. Ik kan het nog steeds niet fris vinden. 
 En voor wat betreft het kleine zinnetje over de “witte geurige bloemen” wil ik graag een stukje 
aanhalen dat mijn moeder, Harryet Marsman-van Deventer, in een van haar boekjes, vol herinneringen 
van een plantersvrouw, heeft geschreven. Over onze koffiebloesem, zal ik maar zeggen. 

De koffiebomen hadden zich in het nieuw gestoken. Hard, glanzend groen. De takken bogen door 
onder het gewicht van de vochtige bladeren en de feestelijke tooi guirlandes van wollig kant. 



Smetteloos wit met de geuren van hyacinten en honing. Wat een rijkdom, die honderen hectaren 
groen en wit . . . in eindeloze rijen. Het gonsde om ons heen, het roezelde en smoezelde van 
duizenden insecten. Van hommels en bijen die zich dronken zaten te drinken aan zoete nectar. Ze 
rollebolden over elkaar, tuimelden omlaag en bleven, met de pootjes graaiend in de lucht, liggen 
onder de bomen. Laveloos. 

(Micky Haselhoff-Marsman en de tekening is van een van mijn zussen: Non van Es-Marsman). 
 



K N N V  NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 1997 

 
K.N.N.V. Vereniging voor veldbiologie 
Afdeling Epe/Heerde 

gehouden te: Epe 
op 22 februari 1997 

Opsteller : Micky Haselhoff-Marsman Verslagjaar  1996 
 
Op de jaarvergadering van de afdeling Epe/Heerde van de KNNV waren tweeëntwintig leden en alle zes de 
bestuursleden aanwezig. Bericht van verhindering ontvangen van Jan Polman. 

1. OPENING. 
-  Marianne opent de vergadering met een welkomstwoord. Ze vestigt de aandacht op de presentielijst met de  vraag 

of die die door iedereen getekend is en maakt de bezoekers attent op de notulen en het financieel overzicht 1996. 
Daarvan liggen kopieën op de tafeltjes.  

 Ook liggen ter inzage de “KNNV-gids, leidraad voor besturen”, die het Hoofdbestuur aan de afdelingsbesturen heeft 
toegezonden en een aantal HB mededelingenboekjes. Geïnteresseerden kunnen e.e.a. inkijken en zo wat meer inzicht 
krijgen in de bestuurswerkzaamheden. 

- Op de agenda is een aantal keren een verkeerd jaartal ingevuld (twee maal bij de datum van de onderhavige  
ledenvergadering en eenmaal onder punt 6A “Verslag Penningmeester over 1994”, wat uiteraard 1995 moet zijn.  
Verder zal de Vertegenwoordigende Vergadering niet op 4- maar op 2 november 1996 gehouden worden. 

- Onder punt 9 wordt “Bestuursverkiezing” veranderd in JUBILEUM. 
2. NOTULEN  VERGADERING  VAN  23 FEBRUARI 1995. 
 Ook hierin staat een verkeerd jaartal in de aanhef, en de datum onder punt 2 moet zijn  24 februari 1994.  
 Verder heeft niemand nog iets aan de notulen toe te voegen. Ze worden goedgekeurd. 
3. INGEKOMEN STUKKEN. 
 Een uitnodiging van de Vereniging Milieuzorg Epe, voor de te houden jaarvergadering op 27 februari a.s.  
 Marianne licht het nut van deze vereniging toe en hoopt dat er onder de aanwezigen mensen zijn die zich er - zo ze het niet al 

doen - ook voor willen inzetten. 
4.   MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR. 

a.  Marianne deelt mee wat in het bestuur besloten is ten aanzien van het Natuurpad. Met het oog op de financiën is gekozen 
voor een afwijkende manier van bebording. In de plaats van de oude bordjes zullen er paaltjes komen, waarin een nummer 
gefreesd wordt, dat verwijst naar de tekst op een inlegvel in de Natuurpadgids. Van deze paaltjes mag verwacht worden 
dat ze beter bestand zijn tegen vandalisme en weersinvloeden, en de kosten liggen aanmerkelijk lager. Aan de Natuurpad-
commissie, samengesteld uit Erik Murris, Harry van Diepen en Henk van Woerden, zijn toegevoegd Will Millenaar, Lous 
Heine, Janus Crum en Gerard Rutten. Els Koopmans-Grommé wil - met name voor wat betreft het gidsje - wel adviseren. 
Behalve een aanvrage om Gemeentesubsidie - waarop de kans niet erg groot is, en waar bovendien veel tijd in gaat zitten - 
is er ook subsidie aangevraagd bij het Anjerfonds Gelderland. 

b.  De coördinerende vergaderingen van de werkgroepen hebben hun nut bewezen en blijven dan ook doorgaan. De 
eerstvolgende zal op 5 maart a.s. gehouden worden. 

c.  Het Hoofdbestuur vraagt voor het 100-jarig bestaan van de KNNV in 2001 alvast suggesties voor de  feestviering. 
Dit lijkt voorbarig, maar er zijn er wel degelijk zaken die jarenlange voorbereiding vragen. Het verzoek is dan ook: 
Wil iedereen er haar/zijn gedachten over laten gaan?  

d.  Met betrekking tot de door het HB voorgestelde verhoging van de contributie-afdracht met ƒ 5,- per lid, zet Marianne de 
standpunten van het afdelingsbestuur Epe/Heerde uiteen. 
Onze vertegenwoordigers bij de VV kregen advies van het bestuur om heel zorgvuldig alle argumenten te beluisteren, 
maar in eerste instantie niet vóór verhoging te stemmen. Ook in de Gewestelijke Vergadering en met Coen Knotters van  
het Hoofdbestuur is deze materie namens ons bestuur uiteengezet.   
Het voorstel tot verhoging kwam er op de VV niet door, omdat er evenveel stemmen tegen- als voor waren. 
Een van de redenen van ons tegenstemmen is, dat we onze afdracht relatief al erg hoog vinden (ƒ 27,50 van de  
ƒ 37,50 en  ƒ 2,50 van de  ƒ 12,50). Ook solidariteit met andere afdelingen heeft een rol gespeeld. Bovendien zijn er 
signalen gekomen van reëel ledenverlies ingeval van hogere contributie. Onze afdeling beschikt - dank zij “Tussen 
Heuvels en Rivier” - wel over financiële middelen, maar dit dient los gezien te worden van de contributie. Veel 
KNNV-ers over de hele linie bleken van mening te zijn dat het tijdschrift Natura in zijn huidige vorm een te grote 
aanslag op het budget pleegt. Des te droever, omdat - naar verluidt - het blad door veel leden niet- of slechts 
oppervlakkig gelezen wordt. Men is het er wel over eens dat Natura, als tijdschrift van het Hoofdbestuur,  moet 
blijven bestaan, maar een van de voorstellen was Natura iets minder vaak  - bijvoorbeeld zes maal - en/of iets minder 
“luxe” te laten uitkomen. 
Het bestuur kan zich wel verenigen met een contributieverhoging op grond van inflatiecorrectie, maar dat moet het HB 
dan wel aangeven. Als aan de vergadering gevraagd wordt of men  met zo’n verhoging (in 1997) op grond van 
inflatiecorrectie akkoord gaat, blijkt bij handopsteking dat dit bij de grote meerderheid inderdaad het geval is. 
Het eenmalig storten van een bedrag uit de afdelingskas op de algemene kas wordt door niemand gezien als een oplossing 
voor de financiële gevolgen van de vereniging.  
Het HB heeft aan de afdelingen nieuwe voorstellen gevraagd, die mogelijk soelaas kunnen brengen. 

5. JAARVERSLAG SECRETARIS. 
 Naar haar idee behoeft het verslag, opgenomen in Natuurklanken nummer 1/1996, geen aanvulling. 

Echter, uit de vergadering blijkt dan, dat de samenvattende lijst van afdelingsbijeenkomsten enige onzorgvuldigheden 
vertoont. De rectificaties zijn: 



 
21 januari   Ontmoetingsdag Landelijke Vlindergroepen in Wageningen: Els Koopmans/Ep de Haan. 

2 februari Huiskameravond Insectenwerkgroep Els Koopmans-Grommé  7 
11 april Dia-lezing met Kars Veling in Heerde Insectenwerkgroep 25 
23 juli Excursie in het Kroondomein/Gortel Insectenwerkgroep 4 

7 december Huiskameravond Insektenwerkgroep Els Koopmans-Grommé  6 
 Deze activiteiten staan wel (één bladzijde verder) in Natuurklanken juist vermeld, in het jaarverslag van de 
 Insectenwerkgroep.  
6.  FINANCIËN. 

• Verslag penningmeester. 
Jenny licht het financieel overzicht toe en vestigt de aandacht op de kapitaaltoename, die overduidelijk te danken is aan 
de inkomsten uit “Tussen Heuvels en Rivier”. De auteurs komt grote dank toe! 
In de begroting voor het volgend jaar is een afname ingecalculeerd, die verband houdt met de te maken kosten in 
verband met het 50-jarig jubileum. 
Op de vraag of er geen balans gemaakt is, is het antwoord dat dit wel het geval is, maar dat het bestuur van gedachte 
was, dat het uitdelen van het financieel overzicht (tezamen met de notulen van vorig jaar) zou volstaan. Belangstellende 
konden uiteraard ook een kopie van de balans krijgen.  

• Het financieel overzicht wordt in de volgende Natuurklanken afgedrukt. 
• Kascommissie. 
• Dik Koopmans spreekt zijn bewondering uit voor de perfecte manier waarop de financiën zijn beheerd en verantwoord 

en verleent de penningmeester namens de kascommissie décharge. 
• Begroting. 

 De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.  
7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE. 
 De kascommissie voor het volgend jaar zal bestaan uit Idske Mulder en Daphne Dikkers.  
8. BESTUURSVACATURES. 
 Marianne Faber en Erik Murris, aftredend voorzitter resp. aftredend lid,  zijn terstond herkiesbaar.  
 Aangezien niemand zich voor een functie in het bestuur heeft opgegeven, blijft de huidige bestuurssamenstelling ongewijzigd.  
9.  JUBILEUM. 
 Voor de viering van het 50-jarig jubileum van onze afdeling is op 11 mei 1996 de hele Eper Gemeentewoning afgehuurd van 

14.00 - 17.00 uur. Alle leden krijgen via Natuurklanken een uitnodiging, en daarnaast staat nog zo’n zestigtal 
prominenten/oud leden op de invitatielijst. De jubileumcommissie bestaande uit twaalf leden, is al enige maanden druk bezig 
met de voorbereidingen van het feest.   
Elke afzonderlijke werkgroep levert een eigen bijdrage en Marianne coördineert hun inbreng. 

 Op 10 april 1996 zal ter gelegenheid van het jubileum een boekje op de markt komen, samengesteld uit honderd van de 
krantenartikeltjes “Tussen Heuvels en Rivier”. Vierhonderd exemplaren van deze bundel zullen door de uitgever, Wegener,  
tegen kostprijs aan de afdeling worden afgestaan.  Onze verkoopprijs zal daar wat boven liggen, en het zo verkregen meer-
bedrag is bestemd voor Els Koopmans-Grommé, de stuwende kracht achter “Tussen Heuvels en Rivier”. Ze mag er naar 
eigen goeddunken over beschikken, met één restrictie: het geld mag niet in de afdelingskas gestort worden. 
Onze verkoopprijs van bedoelde vierhonderd boekjes ligt onder de winkelprijs. Als leden het rechtstreeks bij de afdeling 
betrekken genieten ze dus een geldelijk voordeel. Ook de afdeling heeft er uiteraard baat bij als alle boekjes verkocht worden. 
Op 11 mei zullen ze in de Eper Gemeentewoning te koop zijn. 
Er wordt ook hard gewerkt aan een historisch overzicht betreffende het Wisselse Veen en het streven is erop gericht ook dit 
boekwerkje vóór 11 mei a.s. in druk te laten verschijnen. 
Verder zal er een extra editie van Natuurklanken verschijnen, die helemaal draait om vijftig jaar KNNV Epe/Heerde.  

 BENOEMING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VV. 
 Op de Vertegenwoordigende Vergadering, die dit jaar op 2 november in het Haarhuis te Arnhem wordt gehouden, 
 zal onze afdeling vertegenwoordigd worden door Marianne Faber en Wim Bijlsma. Reserve: Els Koopmans-Grommé.  
11.  WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK OVER DE PLANNEN VOOR 1996. 
 De Natuurbeschermingscommissie. 
 Rudi Heideveld vertelt over het met succes afgeronde project “Snoeien van hoogstamfruitboomgaarden” in Veessen, waar een 

cursus aan vooraf gegaan is, die door zestig man werd gevolgd. Ook in de media was er aandacht aan  gegeven en er waren 
zoveel aanvragen, dat een en ander zeker voor herhaling vatbaar is.  
De NBC loopt goed, het enthousiasme is groot en aan projecten geen gebrek. 

 Op 9 maart a.s. wordt, samen met de Rotary Club, begonnen met wilgen knotten in de omgeving van Vorchten. 
 Het Geldersch Landschap heeft aangegeven graag gebruik te maken van de diensten van de NBC, maar in die commissie 

heerst de mening dat projecten in “onbeschermd gebied” prioriteit genieten. Men vindt dat hun werkzaamheid zich in eerste 
instantie moet richten op stukken van het landschap die onder geen enkel overheidsplan vallen en die zonder hun inzet 
wezenlijk schade kunnen lijden. Er ligt nog zo’n project te wachten bij de leemkuilen op het landgoed Welna en aan een 
sprengenkop die net buiten het onderhoudsgebied van het Waterschap ligt. 
Normaliter besteedt Het Geldersch Landschap onderhoudswerkzaamheden tegen betaling uit, en de NBC voelt zich  
in eerste instantie niet geroepen, dit soort onderhoud om niet uit te voeren. 
De Plantenwerkgroep.  Mariet van Gelder heeft op de oproep van Het Geldersch Landschap wel gereageerd en er zijn 
inmiddels ook afspraken gemaakt voor inventarisatie van diverse terreinen. Het project spreekt de plantenwerkgroep in het 
bijzonder aan, omdat er weinig bekend is over flora en fauna van deze gebieden.. Inventariseren in deze regio, die veelal voor 



het publiek gesloten zijn, spreekt de Plantenwerkgroep wel aan.  Naast dit plezierige aspect biedt inventariseren op vrijwillige 
basis en zonder tegenprestatie ook geen verplichtingen en/of bindende voorwaarden, die bij betaalde  arbeid wel van kracht 
zijn.   
De Paddestoelenwerkgroep heeft te kampen met te weinig know how in de leiding, waardoor het heel moeilijk is het niveau 
op te vijzelen. Micky Haselhoff, coördinator van de groep, wil deze kwestie op de eerstvolgende bijeenkomst aan de orde 
stellen, in de hoop dat er een betere constructie gevonden kan worden.  
De Zoogdierwerkgroep heeft niets toe te voegen aan het gepubliceerde jaarverslag. 
De Insectenwerkgroep. Els Koopmans vertelt dat zij met Hilary Jellema op de Coördinatiedag van de Vlinderstichting is 
geweest, en dat men daar ook op de hoogte was van de contacten tussen Het Geldersch Landschap en diverse werkgroepen 
van de KNNV. Ook voor de Insectenwerkgroep geldt het verzoek om in verschillende landschappen (Wisselse Veen, Petrea) 
na te gaan welke vlindersoorten er voorkomen en vanuit deze  groep bestaat geen bezwaar tegen medewerking aan zo’n 
onderzoek. 
Erik Murris haakt op al het voorgaande in met de opmerking dat het bij inventarisaties anders ligt dan bij de werk-zaamheden 
waarvoor men de NBC wil inschakelen. Als deze commissie zich inzet voor Staatsbosbeheer en het Geldersch landschap, 
treedt ze gewoon in de markt en neemt werk over van instanties die er speciaal voor bestemd zijn. 
Henk Menke is van mening dat in alle gevallen enige terughoudendheid geen kwaad kan. Men moet zich niet laten gebruiken.  
Dit geldt dus ook voor inventarisatie van vogels.  
De Bibliotheek. Els Koopmans benadrukt dat het schipperen met de kleine ruimte nog extra vervelend is vanwege het feit dat 
er altijd zoveel “rommel” voor de planken wordt neergezet. Voordat je een boek kunt pakken moet er eerst van alles versleept 
worden en gebrek aan plaatsruimte is dan ook de oorzaak geweest, dat er geen nieuwe aanschaffen zijn gedaan. Dit ten spijt 
van bijzonder aantrekkelijke mogelijkheden. 
Marianne zegt toe dit onderwerp met Mevrouw Berends, beheerster van de Eper Gemeentewoning, op te nemen om te zien of 
er verbetering in de situatie gebracht kan worden.  Ze geeft aan dat er nog ruimte aanwezig is ineen archiefkast die zich 
eveneens in de inloopruimte bevindt.  
De Vogelwerkgroep is op vijfentwintig leden blijven staan. Het is een actieve groep met veel erg gemotiveerde 
medewerkers. 
De werkgroep Vissen-Amfibieën-Reptielen is beduidend kleiner en heeft tot dusverre nog niet erg veel activiteiten 
ontplooid. Het plan bestaat de nieuwe poeltjes van het Waterschap te gaan inventariseren. 
De stichting Ravon Gelderland heeft voor het komend seizoen een aantal excursies georganiseerd en deelname aan deze 
excursies staat ook voor onze werkgroep vrij. 

12  REDACTIE NATUURKLANKEN. 
De samenstelling is sinds vorig jaar ongewijzigd en aanvulling zou zeer zeker op prijs gesteld worden. Het grootste probleem 
wordt gevormd door het feit dat de Natuurklanken, sinds Agnès Herweijer-Smit het typewerk niet meer doet, via 
tekstverwerking tot stand komt en tot nu toe is het nog niet gelukt daar meer dan één persoon voor te vinden. Aanleveren van 
kopij op diskettes gebeurt hoogst zelden, zodat er naast de bijkomende werkzaamheden ook erg veel typewerk gedaan moet 
worden. 

 Bijzonder plezierig is de betrokkenheid van de lezers, die een groot gedeelte van de kopij aanleveren. Zelfs zonder speciaal 
gerichte initiatieven van de redactie - zo is weleens gebleken - kan het blad “vanzelf vollopen”.    

13.  MENINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR.  
 Deze worden weergegeven in een bijzonder aardig klinkend applaus. 
14.  SUGGESTIES VOOR HET KOMEND SEIZOEN. 
 Mariet van Gelder brengt de dialezing van Harry Jans, die in maart 1995 werd gehouden, in herinnering. Er is in de Uithof 

(Utrecht) een rotsplantentuin, waar mogelijk een algemene excursie aan gewijd kan worden. De tuin is in juni op zijn mooist. 
15.  RONDVRAAG. 
 Jan Leemburg, biologieleraar aan de Springborn/Hammershoek vraagt medewerking voor een project dat hij wil 

opzetten in het kader van de Natuur- en Milieu-Educatie (NME). De bedoeling is bij jonge mensen meer betrokkenheid en 
bewustwording te kweken voor de directe woonomgeving, zodat ze leren daar consequenties en conclusies aan te verbinden. 
Zijn idee is om vijf hoofdonderdelen onder de loep te nemen, en wel NATUUR, MILIEU, TOERISME, GESCHIEDENIS en 
LANDBOUW.  

 In de vergadering zijn diverse personen graag bereid zich voor dit project mede in te zetten, maar er moeten nog wel veel 
meer bijzonderheden komen. Jan Leemburg zal daarvoor zorgen en er ook een stukje voor Natuurklanken over schrijven.  

 Erik Murris memoreert dat Nicole Schalkx van de Gemeentelijke voorlichtingsdienst met betrekking tot de organisatie van dit 
soort projecten de aangewezen persoon is om bij aan te kloppen. 
Henk Menke komt nog even terug op de contributieverhoging en zegt het te betreuren dat er zoveel mensen moeite mee 
blijken te hebben. 
Dik Koopmans onderschrijft deze mening en geeft een beeld van de moeizame manier waarop het Hoofdbestuur zich met 
een minimum aan mankracht en geldmiddelen moet behelpen. 
Naar aanleiding van de geuite kritiek op Natura, onder meer het té wetenschappelijke en ook dat er zo weinig over vogels in 
staat, wordt door Dik opgemerkt dat bij de redactie van Natura kopij van iedereen en niet slechts van de wetenschapper 
welkom is. En ligt hier niet een mooie taak voor ònze Vogelwerkgroep? Daar zitten toch de nodige kopstukken in die 
interessante artikelen kunnen verzorgen! 
Tijdens de algemene discussie die ontstaat, komen ook nog andere gronden naar boven, waarop contributieverhoging is 
gebaseerd. Men wil zich bij het HB met name ook meer richten op het jongerenwerk en Paula Bijlsma brengt als mening 



naar voren dat op de VV misschien niet de  goede argumenten zijn aangevoerd.om de contributieverhoging acceptabeler te 
maken. 

16.  SLUITING: Marianne bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering. 
 



 
Uit: Gelderse Milieukrant nummer 9. 
WILDE DIEREN ZIJN VAN NIEMAND. 
 Een man werd vervolgd omdat hij in een bos van Stichting Het Limburgs Landschap vijf mieren-
nesten had vernield en de eieren eruit had gehaald. Waarvoor hij de eieren nodig had is niet bekend. Wel 
duidelijk is dat hij werd betrapt voor hij het bos met zijn buit kon verlaten. Hem werden twee dingen ten 
laste gelegd: een poging om miereneieren van Het Limburgs Landschap te stelen en het kapot maken van 
mierennesten die aan de stichting toebehoorden.. 

Het Hof in Den Bosch achtte deze tenlastelegging niet wettig en overtuigend bewezen. Met name 
niet bewezen was het punt dat de mierennesten en de eieren toebehoorden aan Het Limburgs Landschap. 
Alle in het wild levende dieren en hun producten behoren namelijk aan niemand toe, zolang niemand ze 
zich heeft toegeëigend. De verdachte werd vrijgesproken. 
(Bron Staatscourant). 

Men mag aannemen dat hier volgens de wet recht gedaan is, hoe merkwaardig ook. 
Wat wij ons afvragen is: Kan je je ook een in het wild levende dieren en hun producten toe- 
eigenen zònder ze te doden of vernielen? Red. 

Uit: De Friese Vogelwachters. 
 Op 18 maart 1995 werd in De Hemrik in Friesland een Kievit gevonden. Dood. Oorzaak onbe-
kend. Niets bijzonders, zij het dat deze Kievit op 6 juni 1983 als nestjong geringd was in De Knipe bij 
Heerenveen, en de voor een vogel hoge leeftijd van bijna twaalf jaar bereikte. 
Voor iedereen en alles wat met vogels te maken heeft een zeer waardevolle melding. 

Uit Nieuwsbrief Landelijk Soortonderzoek Broedvogels, District 11 (Veluwe) - Sovon. 
(Enige punten). 
“. . . . Om te beginnen waren er de ècht zeldzame broedvogels. Zo leverde in maart een nachtbezoek in de 
stille wouden bij Nunspeet een roepende Ruigpootuil op. In juni werd in het Deelerwoud bij Hoenderloo 
een zingende Kleine vliegenvanger ontdekt (bandopname aanwezig). Sensationeel was het paartje 
Bontbekplevieren in de buurt van Uddel.”   
“. . . . Het eerste succesvolle broedgeval van de Zwarte wouw in Nederland bracht de vogelaars in het 
gebied tussen Deventer en Apeldoorn in jubelstemming. De twee Slangenarenden, die tenminste van 
begin juli tot eind augustus verbleven op de Hoge Veluwe en het Deelerwoud, brachten vogels uit het 
hele land in vervoering. Er werd zelfs paargedrag (`  voert a ) waargenomen. 
De IJsvogels hebben de afgelopen winter dramatische klappen opgelopen; de eerste berichten spreken 
over een letterlijke decimering.  



Oktoberse mini-excursie 
In mijn boekenkast staat een heel oud boekje uit de Libellen-serie. Het is meer dan vijftig jaar 

geleden geschreven door K. Hana. De titel: Onze Paddenstoelen. Het is nummer 84 uit deze serie en 
kostte vijfenveertig cent! 
(“Overal ontmoeten we hen in de Herfst, de sprookjesachtige paddenstoelen, meestal met onbegrijpelijke 
snelheid tevoorschijn gekomen om in even korte tijd weer te verdwijnen. Ze hebben zoo iets 
geheimzinnigs over zich, dat men er lange tijd niet toe kwam hen nader te bekijken, doch liever zijn 
fantasie liet werken.”) 
 Zo begint dit boekje. Verderop lezen we dat de afmeting van de sporen 1/500 tot 1/100 mm is. 
Bovendien krijgen de lezers een tip over het zichtbaar maken van die sporen. 
(“Hoewel de sporen zelf onzichtbaar blijven, kunnen we toch hun vallen in huis waarnemen; we zetten 
daartoe een paddenstoel rechtop op een tafeltje, waarna we de kamer zoo donker mogelijk houden. Nu 
laten we onder de hoed een scherpe lichtbundel vallen (bijvoorbeeld uit een zaklantaarn) en gaan rustig 
kijken, zóó dat het licht niet direct in ons oog valt. De sporen vallen regelmatig en telkens als ze wentelen 
weerkaatsen ze het op hen vallende licht, we zien ze als stofjes in het zonlicht.”) 
 Verleden tijd, dergelijke experimenten. De lezer zou het met een champignon uit een blauw 
supermarktbakje kunnen proberen, want verder is het om onze paddestoelen pas-op-de-plaats geworden. 
 Enfin, Mevrouw Nijhoff en ik togen op een winderige, zonnige middag begin oktober met de 
fiets en vele boeken op excursie. Een stukje bos vlakbij de Tonnenberg was ons doel. De begroeiing is 
daar nogal gemengd: struikhei - mos - dennen - enkele beuken, eiken en eikenhakhout. Onze saprofyten 
wordt daar dus een zeer gevarieerde maaltijd voorgeschoteld. 
 Ach lieve lezer, U had het al verwacht - Vliegenzwammen - Vliegenzwammen. Zelfs een bijna 
heksenkring. De hoeden verlopend van felrood tot oranje. Met van die frommelige kloddertjes slagroom 
erop. Een enkele omgevallen. De schuld van Kabouter Spillebeen? Wie zal het zeggen. 
 Aan de andere kant van het pad Krulzoom - Paxillus involutus en P. filamentosus, nee, ik geef 
toe gaan Nederlandse namen - ik laat ook iets aan de zelfwerkzaamheid van de lezer over. 
Even leek het of we, iets dieper het bos in, het geel van Hanekammen zagen, maar we werden 
dubbelgefopt. Het waren Valse dooierzwammen, met vlak ernaast de Fopzwam. Boleten in overvloed: 
Berkenboleet, Eekhoorntjesbrood (heel mottig overigens). Het zwavelgeel en -bruin van de 
Dennenzwavelkop vormde een mooi contrast. 
Op drie verschillende plaatsen vonden we de Slanke amaniet. We moesten het mos en het blad aan de 
voet goed opzij doen om de beurs te kunnen zien. Om waar te nemen of de plaatjes werkelijk vrij van de 
steel waren, moesten we ons werkelijk in bochten wringen. Er was geen ring om de steel - zoals hoort bij 
Slanke amanieten. Die willen hun silhouet niet bederven met een ceintuur. 
Dan de Russula’s. Degenen die we definitief op naam brachten waren Broze russula - Purperrode russula 
- Regenboogrussula (Russula cynoxantha) - Russula emetica (Braakrussula) - Zwartpurperen russula. 
Op een geheimzinnig plekje snoven we de lucht op van de Kruidige melkzwam (Lactarius camphoratus). 
 Aangezien we al dit schoons meestal op de knieën met boeken en loepen bekeken hadden, 
besloten we nog even uit te rusten. We zaten nog een kwartiertje in de hei - genietend van die bijzondere 
roze-bruine kleuren van uitgebloeide struikhei, met hier en daar een klein spikkeltje paars en groene 
plakkaten mos. Het werd al snel te koud en we pakten fietsen en tassen, en gingen op weg naar huis. 

Dat er op onze laatste waarneming - een Elfenbankje - een teer schepseltje op één 
donsvoetje pirouetteerde - de gazen vleugeltjes spiegeltjes voor het namiddagse 
herfstlicht - een regendruppel balancerend op het andere voetje, dat mag U geloven 
of niet. Wij hebben het op die prachtige, laatste mooie herfstmiddag met verstilde 
kleuren, beslist gezien. Trouwens het “Varkensoortje” dat er vlakbij stond moet het 
zilveren getinkel van die regendruppel beslist gehoord hebben. 

Inecka Stuve. 
 

 



Programma 

zondag NIEUWJAARSWANDELING 
12 januari’97 Onze nieuwjaarswandeling gaat deze keer over het terrein bij het landgoed Molecaten in 

Hattem. We wandelen om ± 13.30 uur vanaf de herberg, om daarna om ± 15.00 uur in de 
Herberg elkaar veel geluk voor het komende jaar toe te wensen, bij een kop koffie met 
appelgebak. Om 16.15 uur gaat ieder weer zijns/haars weegs. 

  Verzamelen: Vaassen  Hoek Julianalaan/Dorpsstraat. 
    Tijd 13.00 uur. 
   Epe    Parkeerplaats Albert Heyn. 
 Tijd  13.15 uur. 

Het zal duidelijk zijn dat wij aan de Herberg tijdig tevoren moeten opgeven op hoeveel 
personen er gerekend moet worden. Het is dus beslist noodzakelijk dat wij op 
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weten hoe groot ons gezelschap zal zijn.  
U kunt zich melden bij Lous Heine (0578-576628) of bij Marianne Faber (0578-
627167). 

 Mensen die niet meedoen aan de wandeling kunnen rechtstreeks naar de Herberg 
gaan. We vragen U of U daarbij zoveel mogelijk wilt carpoolen, en als U niet over 
eigen vervoer beschikt, belt U dan even met een van de hierboven vermelde nummers, 
dan kan er stellig iets geregeld worden. 

 
donderdag DIA-LEZING ROTSPLANTENEXPEDITIE NAAR CHINA 
16 januari Enige jaren geleden haalde Harry Jans de krant met zijn expeditie naar China. De Heer 

Jans heeft al eerder voor onze afdeling verteld over zijn passie voor rotsplanten. Behalve 
de - ongetwijfeld zeer bijzondere - planten van de Chinese bergwereld krijgen we tijdens 
deze lezing ook iets te zien van niet-toeristisch China. Het belooft dus een in alle 
opzichten boeiende lezing te worden. 

  Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd  20.00 - ± 22.00 uur. 

zaterdag OP ZOEK NAAR SPOREN MET FRANS BOS 
25 januari Omdat van te voren niet is vast te stellen wat voor weer het wordt en welke sporen er te 

vinden zijn, kan Frans pas op het laatste moment de locatie kiezen. Het wordt dus een 
verrassingstocht. 

  Verzamelen Vaassen Julianalaan/hoek Dorpsstraat. 
Tijd  09.00 uur. 
Epe  bij VVV-kantoor, Pastoor Somstraat. 
Tijd  09.15. 
Einde     ± 11.30 uur. 

maandag  GEOLOGIE VOOR IEDEREEN  door Bauke Terpstra. 
3 februari Een beknopte cursus die voorlopig twee avonden en één excursie zal omvatten, maar die 

in het najaar, bij voldoende belangstelling, een vervolg kan krijgen. U kunt er meer over 
lezen in een artikeltje van Bauke, elders in dit blad. 

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

maandag GEOLOGIE VOOR IEDEREEN 
10 februari Cursus door Bauke Terpstra; zie hiervoor bij 3 februari. 
   Plaats  Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd  20.00 uur. 

donderdag LEZING BEKENSTICHTING DOOR HENK MENKE 
13 februari Vanavond krijgen we de cadeau-lezing van de Stichting tot Behoud van de Veluwse 

Sprengen en Beken, ons aangeboden tijdens de jubileumdag. 



 Henk Menke zal aan de hand van dia’s en zo mogelijk een klankbeeld spreken over 
“Verleden en toekomst van de sprengenbeken van Epe en Heerde”. 

 Behalve op de geschiedenis en de natuur van de beken zal ook uitgebreid worden 
ingegaan op de zich snel ontwikkelende visie op beheer en onderhoud van de beken. 

  Plaats  Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd  20.00 uur tot  ± 22.00 uur. 

zondag THEMADAG VERZORGD DOOR HET GEWEST IJSSELSTREEK 
16 februari Op deze dag houdt het gewest een excursie naar Zuid-West Friesland. Mocht het weer 

dusdanig zijn (bijvoorbeeld door mist), dat het houden van deze excursie op dat moment 
weinig zin heeft, dan zal de excursie worden gehouden op ZONDAG 23 FEBRUARI. 

 We verzamelen om tien uur op de parallelweg bij Lemsterhoek. U gaat hiervoor na de 
brug over het Prinses Margrietkanaal de eerste weg linksaf (zie kaartje op volgende 
bladzijde). 

  Het land van Gaast en Klif is niet alleen rijk aan vogels, maar is ook landschappelijk zeer 
de moeite waard. Onze aandacht zal zich in het bijzonder richten op wintergasten, zoals 
verschillende soorten eenden en ganzen. Daarnaast hopen we met de kijker een aantal 
roofvogels te verschalken. Het is de bedoeling de Sondeler Leien te bezoeken. Deze plas 
is onder goede omstandigheden rijk aan waterwild. Natuurlijk kunnen we de klifkust van 
Gaasterland niet overslaan. Via de IJsselmeerdijk zullen we in Stavoren aankomen, waar 
we omstreeks 12.30 - 13.00 uur zullen lunchen. Afhankelijk van de beschikbare tijd gaan 
we daarna meer Friesland inwaarts, waar tussen de Fluessen en het Slotermeer 
verschillende ganzengebieden liggen. Ook het gebied tussen Aldega en Elahuizen is rijk 
aan ganzen. In het excursiegebied van vandaag bevindt zich ook een aantal 
vogelkijkhutten, die we natuurlijk ook willen aandoen. 

 De gedachte is om de excursie om omstreeks 16.00 uur in het fraaie dorp Sloten te 
beëindigen. Degene die dat wil kan daarna nog wat Friese lekkernijen inslaan. 

 De excursie zal onder leiding staan van Hans Grotenhuis en Tjalling van der Meer. 
 Opgave van de afdeling graag  

uiterlijk 9 februari 1997 bij Tjalling van der Meer, telefoon 0341 - 420199,  
mede in verband met de bepaling van de lunchpauzelocatie. 

 Denk vooral aan warme kleding, koffie, brood, kijker (telescoop) en vogelgids. 

donderdag JAARVERGADERING 
27 februari De gebruikelijke bijeenkomst, waarbij Uw aanwezigheid bijzonder op prijs gesteld 

wordt. We hopen op een grote opkomst. De avond zal worden afgerond met een 
dialezing, waarbij over de presentator nog enige onzekerheid heerst, maar het is iemand 
uit eigen kring. 

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

donderdag VAN WORTELMUTSJE TOT BLOEM - DALEZING DOOR COEN KNOTTERS. 
13 maart Coen Knotters van het Hoofdbestuur zal een lezing houden over flora in het algemeen. 

Vergist U zich niet: het zal niet alleen gaan over de algemeen bekende zaken, maar  het 
wordt een boeiende lezing over allerlei speciale aspecten van wat groeit en bloeit, zoals 
de titel al aangeeft. De lezing zal een vervolg hebben in een excursie, die later in het jaar 
zal plaatsvinden.    

  Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd:  20.00 uur. 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR DE RAVENSWAARDEN 
22 maart Onder leiding van de plantenwerkgroep gaan we een wandeling maken door de 

Ravenswaarden, om te zien wat daar in het voorjaar groeit en bloeit. 
 Koffie en lunchpakket mee. En laarzen.  

Verzamelen: Epe  bij VVV, Pastoor Somstraat 
    Tijd  09.30 uur 
    Vaassen hoek Julianastraat/Dorpsstraat 
    Tijd  09.45 uur. 



    Einde   ±14.00 uur. 

Volledig is het allerminst en ten overvloede zetten we er nog bij “wijzigingen voorbehouden”, maar U 
hebt nu in elk geval enig idee. U kunt te zijner tijd ook in de krant kijken; daarin staan de algemene 
activiteiten eveneens aangekondigd. 

Omdat de planning voor het laten drukken van deze Natuurklanken onverwacht in een stroomversnelling 
raakte (zie voorwoord), zijn de plannen van diverse excursies nog niet helemaal uitgewerkt. 
Wèl kunt U rekening houden met de volgende data: 
 zaterdag 5 april  Wandeling (Loenermark). 
 donderdag 10 april  Lezing. 
 zaterdag 19 april  Vogels luisteren in de vroege morgen. 
 zaterdag 3 mei  Excursie met Coen Knotters. 
 donderdag 8 mei  Lezing. 



 
 
 
 

Rivierkreeft in op-

mars? 

Het nuttigen van kreeft hoort niet tot mijn bezigheden. 
Dat ik het beest, maar dan levend, kreeg voorgeschoteld 
is een ander verhaal. 
Een Muskusrattenvanger op de Noord-Veluwe zag tij-
dens zijn dagelijkse tochten langs sloten en beken regel-

matig Rivierkreeften. Op een gegeven moment (en dat kon haast niet uitblijven!) werden het ongewilde 
bijvangsten in de fuiken. 
Rivierkreeften zijn bij de wet beschermd, zodat deze vangsten vanzelfsprekend weer werden losgelaten. 
Ze ondervonden nauwelijks hinder van hun tijdelijke eenzame opsluiting. 
Op die manier kreeg ik een van de schaardieren op 17 oktober 1996 onder ogen. 
 Rivierkreeften horen tot de zeldzaamheden in ons land. Het zuiden, de Achterhoek en het Park 
Roozendaal bij Arnhem telt nog enkele kleine restpopulaties. In het begin van deze eeuw werd de stand 
al gedecimeerd door de kreeftenpest. De huidige bedreiging bestaat uit meerdere oorzaken, waarbij wa-
tervervuiling bovenaan staat. Wat de soort nodig heeft is schoon, zuurstofrijk, liefst wat kalkrijk water. 
Stenen en oeverbegroeiing moeten dan voor overdagse schuilplaatsen voor het nachtdier zorgen. 
 Onze inheemse soort is te kennen aan zijn donkere kleur en aan de grote, brede scharen. Een 
volwassen beest kan een lengte van wel vijfentwintig centimeter bereiken en twintig jaar oud worden.  
Om groter te groeien barst een kreeft twee keer per jaar uit zijn pantser en vormt, met zijn dan voor enige 
tijd weke omhulsel, voor roofvissen, zoals baars, paling en snoek, een smakelijke hap. En ook een reiger 
is niet vies van een dergelijke kwetsbare Rivierkreeft. 
Zelf houden ze zich in leven met insectenlarven, mosseltjes en kleine visjes. 
De paaitijd valt rond oktober en het zorgzame vrouwtje draagt dan een winter lang een honderdtal eieren 
tussen roeipoten en staart met zich mee, die ze voortdurend met vers water bewaaiert. Met een beetje 
geluk ziet maar een tiental nieuwe kreeftjes in het voor voorjaar het levenslicht, nét op tijd om zich in 
hun jongelingentijd met algen en andere plantaardige niksigheidjes in leven te houden. 
 Dat het in dit geval niet om een incidentele waarneming ging bewijst wel een ooggetuigenverslag 
van onze attente rattenvanger, die in het duister bij het licht van zijn zaklantaarn talloze kreeftenoogjes 
zag oplichten. Er kan dus nog een nieuwe Nederlandse vindplaats worden bijgeschreven. Een goed teken 
toch, omdat een dergelijk milieu niet alleen voor Rivierkreeften gunstig is.  
 Mag ik met U hopen dat we deze scharendragers binnenkort ook in de Nunspeetse watertjes zul-
len tegenkomen, want ze lijken er aan te komen! 

Aart Smit. 
 
 
 
 
We kregen nog een aanvullende brief van Aart op dit artikel, waarin hij schreef dat bij projectie van een 
dia die van de onderwerpelijke kreeft gemaakt was, duidelijk rode puntjes op de scharen te zien waren. 
Daardoor ontpopte het dier zich als de Amerikaanse rivierkreeft, en daarvan is bekend dat er momenteel 
honderden van waargenomen worden.  
Deze specifieke soort is beter bestand tegen vervuild water, wat Aart tot de uitspraak bracht dat het veel-
vuldig voorkomen ervan als milieu-indicator dus waardeloos is.  
Maar het is toch een begin; er wàs tenslotte - nog niet eens lang geleden - een tijd dat ook dit dier in 
onze wateren niet of nauwelijks kon leven. 

Red.. 

 



De Roggelelielezing van 8 april 1997.  
 
Wie zich afvraagt of je een avondvullende voordracht kunt houden over één plantensoort, moet beslist 
komen om zich zelf ervan te overtuigen dat het wel degelijk kan. 
Over de Roggelelie - een fraaie "aaibare" soort - valt namelijk zeer veel te vertellen. 
Het onderzoek is voor mij toevalligerwijs als een botanisch-historisch onderzoek begonnen. De 
hoeveelheid verspreidings- en andere gegevens groeide jaarlijks gestadig tot in Zuid-Limburg toe. 
Diverse mensen stuurden mij van hun vakantie in de Alpen verschillende ansichten met Roggelelies 
erop. 
Verder historisch onderzoek leidde mij naar meerdere bibliotheken en musea. Eerbiedwaardige oude 
kruidboeken met prachtige illustraties werden geraadpleegd. Het oudste, dat ik mocht inzien dateert 
van 1543; het mooiste van 1617. In musea werden diverse schitterende bloemenschilderstukken 
bekeken met daarop Roggelelies. De oudste mij bekende afbeelding staat op een Middeleeuwse 
triptiek van ongeveer 1470. De lelie staat aan de voet van Petrus voor de trap naar de Hemel. Voor 
hen, die in de Hemel zullen binnengaan, de laatste plant op aarde. 
Onze stadhouder/koning Willem III wordt geassocieerd met deze fraaie oranje lelie. Er is een 
schilderij van hem (dat in de Franse Tijd werd meegenomen=gestolen) dat nu in Lyon hangt Tussen 
de oranjesymbolen is ook een Roggelelie afgebeeld. In Noord-Ierland is dit een lelie, die vooral in 
protestantse tuinen voorkomt. Vroeger werd de lelie als politiek symbool in de Orangistenmarsen 
meegedragen.  
In de paleistuinen van het Loo zijn ze inmiddels weer aangeplant. 
Voor de plantenpostzegelserie van maart 1994 werden vier soorten uitverkoren. Rood, wit, blauw (de 
Nederlandse driekleur) en oranje. Zo wordt de Roggelelie weer in verband gebracht met het 
Koningshuis Oranje-Nassau.  
Er zijn overigens nog meer buitenlandse postzegels met onze lelie. 
Het afgelopen jaar 1996 kwam de Oost Veluwe met zeven vindplaatsen in beeld. Dit is de 
belangrijkste reden om er op 8 april 1997 voor de KMTP afdeling Epe en omstreken over te vertellen 
in OSG de Springborn te Epe. De KNNV is hiervoor ook uitgenodigd. In de zomer van 1997 hoop ik  
met uw hulp nog meer vindplaatsen te kunnen bezoeken.  
 
                                                        Fred Bos 
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Fragmenten 
uit Nieuwsbrief Trekvlinderregistratie Nederland 

oktober 1996 
Invasie van Gamma’s en Distelvlinders in 1996. 
1994 bleek zo’n goed jaar voor Gamma’s te zijn, dat het kopje in de Nieuwsbrief van toen daarom ook 
luidde: “Gamma’s, Gamma’s, Gamma’s”. Dit jaar hadden we in feite hetzelfde kunnen doen, want al 
vroeg werden vele waarnemingen gedaan van Autographa gamma. Wie goed had opgelet kon dit 
bovendien voorspellen, omdat in Zuid-Europa, onder andere in Madrid, werkelijk wolken van deze soort 

werden gezien, die het daglicht verduisterden, hetgeen zelfs door de media werd 
gemeld. Ook vroege vakantiegangers naar Zuid-Europa maakten melding van 
ontelbare aantallen Gamma’s. 
Enige tijd later bereikte de invasiegolf inderdaad onze streken en een 
“monsterovertreffing” van de vroegere records leek niet uigesloten. Het liep toch 
anders, want de plotselinge weeromslag  eind juni, met te lage temperaturen, 
verstoorden deze unieke “kans” op een onovertrefbaar invasie-aantal. Maar de basis 
was, letterlijk, gelegd: de vele Gamma’s hadden hier kans gezien eieren te leggen en 
de tweede generatie beloofde dan ook enorm te worden. 
Het resultaat heeft U zelf kunnen waarnemen. Ondanks de zeer tegenvallende zomer 
viel er ontzettend veel te tellen. En niet alleen Gamma’s, ook andere trekvlinders 
waren massaal aanwezig. Zoals de Distelvlinder, want eigenlijk geldt hiervoor 
hetzelfde verhaal. Zo werden in Lyon, Oost-Frankrijk, in juni “meer dan een 

miljoen Belle dames gesignaleerd op weg naar het 
noorden. Ook in Groot-Brittannië zijn nog nooit zoveel 
Distelvlinders gezien als in dit jaar, en Sandra Bell 
(butterfly project in Kew Gardens, Zuidwest Londen), 
verwoordde het zo: “This is a lepidopterist’s dream. I think 
it is going to be the biggest influx in living memory.” 

Ook in Nederland bleek de Distelvlinder de meest 
algemene dagvlinder. Vooral de tweede generatie liet zich 
goed zien. Vlinderstruiken (Buddleia) en andere 
vlinderlokkers waren op sommige dagen bijna bedolven 
onder de vlinders. Deze tweede golf begon rond 4 
augustus. Op deze dag meldde natuurorganisatie De 
Windbreker enorme aantallen Distelvlinders op de dijk bij Petten. Een ruwe telling leverde een totaal van 
achttienhonderd vlinders op, maar het zullen er zeker veel meer geweest zijn. Nog heel lang daarna 
konden grote aantallen gezien worden, maar een goed overzicht hiervan is pas mogelijk nadat we Uw 
gegevens hebben ontvangen. 
 Wel staat vast dat 1996 voor de Gamma-uil en de Distelvlinder een bijzonder jaar is geweest, 
misschien wel het beste jaar. 
Aanspoelingen op waddeneilanden. 
 Op 16 en 17 augustus werden vooral op Terschelling en Ameland “miljoenen” dode vlinders 
gevonden op het Noordzeestrand. Het overgrote deel hiervan bestond uit Gamma-uilen, niet onverwacht 
natuurlijk.  
De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) deed eenentwintig steekproeven op Terschelling en telde per 
strekkende meter gemiddeld vierentachtig Gamma’s. Dat betekent dat na extrapolatie op de totale 
strandlengte ruim tweeëneenhalf miljoen Gamma-uilen in de vloedlijn moesten liggen. 
Andere trekvlindermeldingen. 
 Bijzonder is de melding van twee exemplaren van het Blauw weeskind (Catocala fraxini) in 
Friesland: één uit Hemrik en één uit Dokkum, binnen een week (Mevrouw J. Sinnema en H. van der 
Weg). 
 
Een andere grote zeldzaamheid, maar de laatste jaren toch steeds aanwezig in ons verslag, is de 
Oleanderpijlstaart (Daphnis nerii). De Heer M. Scheffers vond in de eerste decade van juni een 
exemplaar, zittend op een muur in Zevenhuizen (Zuid-Holland). 
 

 

 



 
 
Weer een melding van de Grote nachtpauwoog. 

In het Gelderse Barchem hebben spelende kinderen in juni een exemplaar van de Grote 
nachtpauwoog (Saturnia pyri) 
gevonden. Het is het vierde 
exemplaar dat tot nu toe in ons land 
is waargenomen. Vorig jaar werd ook 
al een exemplaar gevonden, toen in 
Dronten (Flevoland). 
Als de foto die in diverse dagbladen 
is afgebeeld het bewuste exemplaar 
betreft, is het een zeer verse vlinder, 
en dan kan worden betwijfeld of het 
dier op eigen kracht Nederland heeft 
bereikt. Ook is het mogelijk dat een 
vlinderkweker dit en misschien 
meerdere exemplaren heeft losgelaten. Helaas is dit niet te achterhalen. 

(Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie, afd. Entomologie). 
 

 



Het belang van onze vlindernotaties 
 Onderstaande brief is door de Vlinderstichting in Wageningen verzonden naar Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, in verband met de startnotitie landinrichting, project Epe/Vaassen. 

“De vlinderstichting wil hierbij gaarne reageren op de startnotitie voor het 
landinrichtingsproject Epe-Vaassen. 
In het Natuurbeleidsplan hebben de dagvlinders de status van prioritaire soortsgroep gekregen. Dit wil 
zeggen dat in inrichting en beheer van natuur en landschap rekening zal moeten worden gehouden met 
deze diergroep. Op 23 mei 1995 is door het Ministerie van LN&V de Rode Lijst Dagvlinders 
gepresenteerd. Van de zeventig inheemse dagvlindersoorten zijn er zeventien uit ons land verdwenen, 
terwijl dertig soorten worden bedreigd. 
 Uit de gegevens in het databestand van De Vlinderstichting blijken in het studiegebied Epe-
Vaassen en het direct aangrenzende gebied, na 1986 nog dertien rode lijstsoorten te zijn waargenomen. 
Dit betekent dat het gebied van grote actuele en potentiële waarde is voor dagvlinders. Bij de inrichting 
van het onderzoeksgebied zal hiermee rekening gehouden dienen te worden. We willen er dan ook bij U 
op aandringen de gegevens over de vlinderfauna mee te nemen in de verdere procedure. 
 Recente verspreidingsgegevens van dagvlinders (drieëndertighonderdzesenzestig records van 
1987-1995) zijn aanwezig in het databestand van De Vlinderstichting, Zo nodig kan aanvullend veldwerk 
worden verricht om de actuele waarde van terreinen voor de rode lijstsoorten te bepalen.” 
 De rodelijstsoorten waar het hier om gaat (en die wij hebben doorgegeven!) zijn: 
Rouwmantel 
Keizersmantel 
Grote vos 
Bosparelmoervlinder 
Grote parelmoervlinder 
Sleedoornpage 
Kleine parelmoervlinder 
Kommavlinder 
Heidegentiaanblauwtje 
Koninginnepage 
Heivlinder 
Bruine vuurvlinder 
Heideblauwtje 

Het bovenstaande onderstreept nog eens hoe belangrijk het is om te noteren en door te geven! 

Els Koopmans-Grommé. 



Vogelexcursie randmeerkust 
d.d. 1 december 1996 

 Op deze droge, stille zondagmorgen zijn door negen leden van de vogelwerkgroep circa zeventig 
vogelsoorten waargenomen. De aantallen per soort zijn niet vastgelegd, aangezien de datum van 1 de-
cember 1996 niet gerekend wordt tot een officiële teldatum. 
 Er zijn deze morgen drie locaties bij het Veluwemeer bezocht. Alle drie de locaties hebben hun 
specifieke kenmerken en doen het altijd goed tijdens vogelexcursies. 
POLSMATEN: 
 Ter hoogte van Polsmaten is in 1993 een dam en zandplaat aangelegd door Rijkswaterstaat. De 
zandplaat is de laatste jaren door zandaanslag in omvang toegenomen en heeft thans een belangrijke 
functie voor pleisterende ganzen, Knobbel- en Kleine zwanen en steltlopers. 
Gedurende de herfsttrek worden er Reuzensterns waargenomen en tijdens de wintermaanden worden er 
regelmatig enkele Zeearenden gesignaleerd.  
Voor Kleine zwanen is deze zandplaat erg belangrijk. Tijdens de excursie verbleven enkele honderden 
Kleine zwanen op de zandplaat. 
 Door het Waterschap Veluwe en het Staatsbosbeheer is met financiële hulp van de Vogelbe-
schermingswacht Noord-Veluwe een vogelobservatiepost aangelegd op het recreatieterrein Polsmaten. 
Gedurende het voorjaar van 1997 zal door Staatsbosbeheer een wand gebouwd worden op de vogelob-
servatiepost. Thans is het echter al mogelijk om op de post over de rietkraag vogels te observeren op de 
zandplaat. 
HOOPHUIZEN: 
 Ter hoogte van Hoophuizen ligt langs het Veluwemeer een restant van de voormalige Zuider-
zeeduinen. Sinds 1995 is dit terreintje eigendom van Staatsbosbeheer. Bij vogelaars is Hoophuizen een 
bekend terrein, aangezien gedurende de vijftiger jaren enorme aantallen vogelsoorten in deze omgeving 
geringd werden. Aart Smit uit Nunspeet is een van de weinige ringers die nog zeer regelmatig op deze 
locatie zijn vogelnetten uitzet en er behoorlijke aantallen vogels vangt voor het ringonderzoek in Neder-
land. 
Het terreintje bij Hoophuizen bestaat uit droge duintjes met Sleedoorns en een bijzonder interessant El-
zenbroekbosje. 

Tussen Hoophuizen en de duintjes, ter hoogte van de kampeerbedrijven bij Polsmaten, zijn zeer 
fraaie rietvelden en enkele beekmondingen. Gedurende de excursie werden hier twee Grote zilverreigers 
waargenomen. Deze Grote zilverreigers verblijven al enkele maanden in deze omgeving en kunnen een 
voorbode zijn van een definitieve vestiging langs het Veluwemeer. 
LUDGERUSKERK/ELBURG: 
 Het excursiepunt ter hoogte van de Kerkdijk bij Doornspijk is altijd interessant voor vogelaars. 
Door de gemeente Elburg is hier tijdens de restauratie van de fundamenten van de Ludgeruskerk een 
vogelobservatiepost aangelegd. Vanaf dit punt kan het breedste gedeelte van het Veluwemeer geobser-
veerd worden. 
Dit gedeelte van het Veluwemeer is bijzonder vogelrijk. Gedurende de maanden oktober en november 
verblijven hier vele duizenden Kleine zwanen, die foerageren op de knollen van fonteinkruid.  

De inspanningen van Rijkswaterstaat om het water in het Veluwemeer te reinigen hebben goede 
resultaten tot gevolg. Sinds enkele jaren worden weer “ouderwetse” aantallen Tafeleenden, Kuifeenden 
en Pijlstaarten waargenomen.  

Het vogelobservatiepunt Ludgeruskerk zal gerenoveerd moeten worden, aangezien de hoogte van 
het punt niet voldoende is om vogels optimaal te observeren. De Vogelwacht Noord-Veluwe zal in over-
leg met de gemeente Elburg een renovatieplan opstellen, zodat dit vogelobservatiepunt voor vogelaars 
optimaal benut kan worden. 
 Hieronder volgt een overzicht van de waargenomen vogelsoorten per locatie.  

Een bezoek aan het Veluwemeer is voor vogelaars altijd interessant! 

Fuut x x x 
Aalscholver x x x 
Blauwe reiger x x x 

Grote zilverreiger  2 
Wilde eend x x x 
Wintertaling x x x 

Soort  Pols- Hoop- Ludgerus-  Soort Pols- Hoop- Ludgerus- 
 maten   huizen kerk/Elburg   maten huizen kerk/Elburg 



Smient x x x 
Pijlstaart    x 
Slobeend   x 
Kuifeend x  x 
Tafeleend x  x 
Brilduiker x x x 
Nonnetje x x x 
Bergeend x x x 
Grauwe gans x x x 
Kolgans x 
Rietgans x 
Nijlgans   x 
Knobbelzwaan x x x 
Kleine zwaan x x x 
Buizerd x x x 
Sperwer x x x 
Blauwe kiekendief x 
Torenvalk x x x 
Fazant x x  
Meerkoet x x x 
Kievit x x x 
Goudplevier   x 
Watersnip x 
Bonte strandloper x 
Holenduif x  x 
Houtduif x x x 
Turkse tortel   x 
Grote mantelmeeuw x  x 
Kleine mantelmeeuw x   
Zilvermeeuw x x x 
Stormmeeuw x x x 
Kokmeeuw x x x 
Grote bonte specht   x 

Veldleeuwerik   x 
Graspieper   x 

Winterkoning x x x 
Heggemus x x x 
Grote lijster  x 
Kramsvogel  x 
Zanglijster  x 
Koperwiek  x 
Merel x x x  
Roodborst  x 
Goudhaantje  x 
Koolmees x x 
Pimpelmees x x 
Matkopmees  x 
Baardmannetje   x 
Boomkruiper  x 
Rietgors x  x 
Groenling  x x 
Sijs  x 
Grote barmsijs  x 
Vink x x 
Keep  x 
Huismus   x 
Ringmus  x x 
Spreeuw x x x 
Raaf  x 
Zwarte kraai x x x 
Roek   x 
Kauw   x 
Ekster x x x 
Vlaamse gaai  x

    Adrie Hottinga. 
    
 
 
 

Vondstenlijst Herfstkamp 1996  
van de wandelingnaar Altembrouck op maandag 21 oktober.  

(Hoort bij het verslag van Jan Polman) 
 

Planten:   
Grasklokje Scherpe boterbloem Zwarte kraai 
Marjolein Zuring Merel 
Kleine pimpernel Waterkers (Hertsmunt) Roek 
Knautia Perzikkruid Houtduif 
Kornoelje   
Heggerank Bomen: Paddestoelen: 
Witte dovenetel Wilde kers Krulzoom 
Rettich (soort radijs) Esdoorn Zwerminktzwam 
Koekoeksbloem Tamme kastanje Platte tonderzwam 
Bitterzoet Zomereik Grote loofbos trechterzwam 
Salomonszegel Europese lariks Franjehoed (spec.) 
Adelaarsvaren   
Bosbes Vogels: Zoogdier:  



Kleine kaardebol Roodstaartje Eekhoorn 
Brandnetel Buizerd  
Boerenwormkruid Grote bonte specht  
Berenklauw Knobbelzwaan  

 
 



WAARGENOMEN 
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; EdB=Egbert de Boer; EKG=Koopmans-Grommé; HJ=Hilary Jellema; 
JP=Jan Polman; LW=Louk Witkamp; MF=Marianne Faber; MHM=Micky Haselhoff-Marsman JP=Jan 
Polman; PB=Paula Baan. 
En verder  Nely van Ogterop. 
         
 
 
VOGELS 
 
Appelvink 
14/11 Op kersenpitten in tuin  

Pelzerpark, Epe. AHS. 
Blauwe reiger 
27/11 1 ex. bovenin een spar, Wisselseveen, Epe. 

EKG.  
Boomklever 
26/09 Zwolse Bos, vak 12. AE. 
Boomkruiper 
22/10 In pruimenboom, Lagestraat, Wapenveld. AE. 
29/11  "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Boomvalk 
17/09 Voor het laatst gehoord, Petrea,  

Wapenveld. AE 
Bosuil 
20/11 In de tuin, Norelholtweg,  

Epe. LW. 
08/12 “Woont” op antenne Petrea 
  (huis), Wapenveld. AE. 
Buizerd 
21/09 Jaagt boven maïsveld  Weerthofweg, 

Wapenveld. AE. 
22/10 2 exx. Wapenvelderbroek, Wapenveld. AE. 
11/11 4 exx. boven het terrein, "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
13/11 4 exx. "Waterland", Weteringdijk,  

Vaassen. PB.  
02/12 Buizerd in de wei, "Waterland",  

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Canadese gans 
oktober Groep van ± 15 exx boven Zwolse  

Bos, Wapenveld. AE. 
Fazant 
19/11 Doodgereden vrouwtje op de  

weg langs het Kanaal, ongeveer 
ter hoogte van de afslag naar het 
Kievitsveld.   Het mannetje 
man-  netje drentelde wat 
besluiteloos  
in de berm.  MHM.  

02/12 4 `  in weiland 
Lagestraat, Wapenveld. 
AE. 

Ganzen 
22/09 De eersten! ± 30 exx W. O. 

 boven Wapenveld. AE. 
Geelgors 
12/11 `  Bij Pluizenmeer, Heerde. HJ. 

Goudhaantje  
13/09 2 exx. zingend in 

Douglasopstand, Zwolse 
Bos, vak 12, Wapenveld. 
AE. 

Groene specht 
01/10 Luid roepend. Polberg,   

Wapenveld. AE. 
23/10 Op de grond Slagboom- 

weg vak 11, Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
27/11 Tuin Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
02/12 Idem. 
Groenling 
31/10 Meerdere exx. samen met veel andere extra 

wintervogels, "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

15/11 Veel, op de rozenbottels langs de weg, 
"Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  

21/11 2 exx. op de rozenbottels, Wapenveld. AE. 
08/12 Al een maand geregeld vele exx. in de tuin, 

Pelzerpark, Epe. AHS.  
Grote bonte specht 
sept. Veel te horen, Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
24/10  "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
22/11 idem. 
25/11 Heeft nu een slaapplaats in een 

mezennestkast, waar een nieuw gat aan de 
zijkant in is gehakt (aan de voorkant zat er 
een metalen plaatje om het vlieggat!). 
"Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  

Heggemus 
22/10 Weer (nog?) in onze tuin, Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
Houtduif  
10/12 ± 20 exx. Hogestraat,  

weiland, Wapenveld. AE. 
Keep 
15/12 Voor het eerst weer in de tuin, Belvédèreweg, 

Epe. MHM.  
Kleine bonte specht 
15/11 Gehoord in tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
(Kleine?) zwaan 
13/11 ± 25 exx. roepend over dorp Wapenveld. AE. 
Koperwiek 
20/10 2 exx. weiland Lagestraat, Wapenveld. AE. 
 (Koperwiek) 
30/10 ± 14 exx. weiland Lage- 

straat, Wapenveld. AE. 
31/10 Grote groep tussen de  

Kramsvogels, weiland 
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

 
 
 

 

 

 

 



10/11 Enige exx. een paar dagen op de Klimop in 
de tuin, Norelholtweg, Epe. LW. 

31/10 Meerdere exx. samen met veel andere extra 
wintervogels, "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

08/11 Veel exx. "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

13/12 4 exx. tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Kramsvogel 
01/11 2 exx. ongeveer een week lang in de tuin. 

Vaassen. JP. 
31/10 Grote groep in weiland Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
31/10 Meerdere exx. samen met veel andere extra 

wintervogels, "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

08/11 Veel exx. "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

08/11 Grote groep trekt rond omgeving Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

07/12 ± 10 exx. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Mandarijneend 
18/11 2 exx  Tuin Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
26/11 2 exx.  idem 
03/12 4 exx,  idem 
19/12 6 exx.  idem 
Nijlgans� 
22/10 2 exx. bij de Weetering,  

Wapenveld. AE. 
Ringmus 
11/09 3 exx. in vogelbad, Lage- 

straat, Wapenveld. AE. 
09/12 Op voerplank, Lagestraat, 
 Wapenveld. AE. 
Roodborst 
23/09 Eerste wintergast (‘s zomers zijn er geen 

Roodborstjes op "Waterland"), Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

18/10 In het vogelbad, Lagestraat, Wapenveld. AE. 
31/10 Meerdere exx. samen met veel andere extra 

wintervogels, "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

Roodborsttapuit ! ! ! 
23/10 `  en a  op de heide, Zwolse Bos, 

Wapenveld. AE 
Sperwer 
15/11 Jagend, "Waterland",   

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
27/11 idem.  PB. 
Spreeuw 
07/12 Honderden, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Sijsje 
23/11 Troep in berk, Benedenweg, Wapenveld. AE. 
27/11 Grote groepen, Wisselse Veen, Epe. EKG. 

11/09 Roep in Zwolse Bos, Wapenveld. 
AE. 

26/09 2 exx. in vogelbad, Lagestraat, Wapenveld. 
AE. 

Torenvalk 
22/10 Nagezeten door kraaien,  

Weetering, Wapenveld. AE. 
Vink 

31/10 Meerdere exx. samen met veel andere extra 
wintervogels, "Waterland", Weteringdijk, 
Vaassen. PB.  

Winterkoning 
22/10  Zang, voortuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Witgatje 
06/09 In de wei bij de poel, "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
14/09 2 exx. bij de poel, "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Zwarte specht 
26/09 Gehoord in Zwolse Bos, Wapen- 

veld, vak 12. AE. 
05/10 Gehoord en gezien, Zwolse Bos, 

vak 12, Wapenveld. AE. 
 
VLINDERS 
 
Agriopus (Erannis) aurentiaria 
21/10 Een mooie gele spanner .Op raam, Epe. 

EKG.  
Argusvlinder  Lasiommata megera 
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen,  

(ook na deze datum nog gezien). PB.  
Atalanta  Vanessa atalanta 
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. (ook na 

deze datum nog gezien). PB.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
27/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Dagpauwoog  Inachis io  
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen, (ook na 

deze datum nog gezien). PB.  
23/10 20 tot 30 exx. op trottoir in de zon, waar 

vermoedelijk zoetigheid gemorst was (uit lege 
flessen). Nely van Ogterop. 

Distelvlinder  Cynthia cardui 
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
28/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Grote wintervlinder  Erannis defoliaria 
11/11 `  1 ex. op ruit. Epe. EKG.  
Hageheld  Lasiocampa Quercus 
27/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Huismoeder  Noctua pronuba  
23/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
27/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB. 
Kleine vos  Aglais urticae 
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Kleine wintervlinder  Operophtera brunata 
11/11 Op raam. Al weken! EKG.  
Rood weeskind  Catocala fraxini 
23/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
23/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB. 

INSECTEN 
Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella 
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Beekloper  Aquarius najas (wants) 
07/12 Enkele exx. in beekje Land van Jonker, 

Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Bladvlo spec. (kevertje) 

 

Tjiftjaf  



07/11 Op nieuwe bladrozetten Teunisbloem, tuin 
Epe. EKG.  

(Boom)sprinkhaan 
09/09 Zat op keukenkast, Lagestraat,  

Wapenveld. AE. 
Bruinrode heidelibel Sumpetrum striolatum 
18/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
27/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.    
Gewone oeverlibel Orthrettum cancellatum 
26/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Grote keizerlibel  Anax imperator 
18/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  
Piezodorus lituratus  (wants) 
31/10 Op achterdeur, Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Roodpotige schildwantslarve  Pentatoma rufipes 
19/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.   
 
ZOOGDIEREN 
 
Eekhoorn 
28/09 Loopt op Christinalaan, Heerde. AE. 
04/10 Langs ons huis op weg naar de notenbomen, 

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
10/10 Petrea, Wapenveld. AE. 
nov. Geregeld in de tuin., Lagestraat, Wapenveld. 

Woont waarschijnlijk in Eikenbosje tussen de 
weilanden. AE. 

Egel 
19/12 Al meer dan een maand elke 

nacht 2 exx. die voer komen  
halen. Eten samen met kat uit  
één bak. Van kat uit pure jaloezie! AHS.  

Haas 
15/11 2 exx. in weiland Lagestraat, Wapenveld. AE. 
07/12 Jong exemplaar, Wisselse Veen. EKG.  
Ree 
13/10 2 bokken steken over Slagboomweg, Zwolse 

Bos, Wapenveld. AE. 
 
PLANTEN 
 
Tweejarige alsem  Artemisia biennis 
18/10   Onder de pruimenboom, Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
 
PADDESTOELEN 
 
Bleek nestzwammetje  Cyathus olla 
12/11 Plantsoenstrook Hoofdstraat Epe. EKG.  
Cantharel  Cantharellus cibarius 
01/10 Enkele exx. Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
05/12 Enkele exx. Petrea, Wapenveld. AE.  
Elzenweerschijnzwam  Inonotus radiatus 
07/12 Op els, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Fluweelpootje  Flammulina velutipes 
12/11 Op oude stobbe van Meidoorn, Epe. EKG.  
12/11 Op stobbe van populier, Wisselse Veen, Epe. 

EKG.   
Grote stinkzwam  Phallus impudicus 
30/09 Veel exx. langs Bospad, Zwolse Bos, vak 12, 

Wapenveld. AE. 94 

Honingzwam  Armillaria mellea 
16/10 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB. 
Judasoor   Hirneola auricula-judae 
07/11 Op vlier bij Rollekoot, Vaassen. EKG.  
Oesterzwam  Pleurotus ostreatus 
07/12 Op stobbe van populier, Wisselse  

veen, Epe. EKG.  
Oranjebruine korrelhoed  Cystoderma jasonis 
13/10 Gortel,excursie Paddestoelenwerkgroep. 
Paarse knoopzwam  Ascocoryne sarcoides 
27/11 Op stobbe van populier, Wisselse 
 veen, Epe. EKG.  
Paarse schijnridder Lepista nuda 
27/11  Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Roestzwamsoort:  Puccinia arinariae 
15/11 Op Dagkoekoeksbloem, Epe 

(Gedetermineerd via Atte v/d Berg, door 
Instituut voor Schimmelcultures). EKG.  

Ruig elfenbankje  Coriolus hirsutus 
12/11  Op oude stobbe van Meidoorn, Epe. EKG.   
Sparrestinktaailing  Micromphale perforans 
13/10 Gortel,excursie Paddestoelenwerkgroep. 
(Sponszwam) Grote sponszwam  Sparassis crispa 
06/10 ± 30 cm groot ex. Zwolse Bos, vak 15, 

Wapenveld.  AE. 
Teervlekkenzwam  Ischnoderma bezoinum 
13/10 Gortel,excursie Paddestoelenwerkgroep. 
Tweekleurige trechterzwam  Clitocybe metachroa 
(=C.dicolor) 
13/10 Gortel,excursie Paddestoelenwerkgroep. 
Vliegenzwam Amanita muscaria 
18/10 Eerste ex. op "Waterland",  

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 
09/10 Mooie nieuwe exx. op oude plek, Norelbos, 

Epe. MHM.  
07/11 Op stobbe in tuin Epe. EKG.  
Witte kluifzwam  Helvella crispa 
03/11 ± 5 exx. Langeweg, Emst, tijdens  
 geologische excursie. MF.  
07/11 Berm Emmalaan, Epe en 
 berm Niersenseweg, Vaassen. EKG.   
 
VISSEN, AMFIBIEËN, REPTIELEN 

Grote groene kikker 
14/10 Nog in de vijver, Lagestraat, Wapenveld. AE. 
 Kleine groene kikker 
22/08 Een heleboel op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
Kleine hagedis 
28/09 `  ongeveer 7 cm, zit tussen raam en voorzet-

raam. Bevrijd. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
 
 



Warwinkel 
 We gaan U een Sinterklaasrijm laten lezen - een beetje typisch zo in de sferen van Drie Koningen 
en allengskens langer wordende dagen. We hebben U ook al op een herfstig voorblad vergast, maar ge-
looft U ons: er zitten allemaal zeer doorwrochte beweegredenen achter. 
  Om te beginnen de paddestoelen, dat zat zo: Onze afdeling zit barstens vol talenten, dat hebt U 
veelvuldig kunnen ervaren. En momenteel is zich een nieuw talent aan het ontwikkelen, dat met behulp 
van allerhande kunstgrepen en moderne technieken het mooie dromerige plaatje tevoorschijn bracht dat 
wij precies goed vonden ter introductie van het mooi dromerige lila, waar U tot eind 1997 tegenaan zult 
moeten kijken. Bovendien hàdden we al Eikebladeren voor de vorige Natuurklanken. 
 Met de paddestoelen was het afgelopen najaar na het explosieve begin - dank zij de vroeg inge-
vallen vorst - van de ene dag op de andere gedaan. En wij hebben dus ontdekt hoe je paddestoelentijd 
kunt prolongeren. 
 Wat betreft het Sinterklaasrijm - dat voldoet aan de belangrijkste eis: we weten niet precies waar 
het vandaan komt, maar hebben ons nog steeds niet kunnen onttrekken aan onze kinderbenauwenis, als 
het “verzoeken” van de Goedheiligman of zijn maten betreft.  

We haasten ons dus het te plaatsen. Het gaat (waarschijnlijk) over het Wisselse veen. 

Een bulldozer en bergen zand 
Versperren de weg in het mooie land. 
Argeloze fietsers schrikken zich rot 
Vragen zich af waarom dat mot 
Graaft men hier een reuzekuil 
Voor het tevele dorpse vuil? 
Waar je nog pas kon bramen plukken 
Hoef je daarvoor niet meer te bukken! 
De vogelplas ligt kaal en bloot 
Een Blauwe reiger schrikt zich dood. 
Veel later op een mooie dag 
Hoort Sint dat dit alles màg: 
Die bermen hier, ze deugden niet 
Met al die bramen en dat riet. 
Niet dat men deze planten haat 
(Sint vindt zelfs dat het heel mooi staat) 
Maar ja, hier hoort Schraalhans als keu-
ken- 

meester 

Zo zegt de leer, dus wèg bramenheester 
! 
Piet heeft genoeg begrip, dat wel, 
Maar trekt toch wat kribbig aan de bel: 
Het laatste potje jam heeft hij hier ge-
plukt 
Dat was volgend jaar niet meer gelukt. 
Sint wil het met Piet U schenken,  
Om dit ware feit te gedenken. 
Mocht U er al wat schraals aan proeven 
Dan had dit alles niet gehoeven. 
Droom maar hoe het vroeger was 
Met vetblad en orchis in het gras. 
Brengt de graafactie dit weer tot leven? 
En de Sint, zal die dat nog beleven? 
Die man wordt heel oud, daarvan niet 
Maar geldt dat ook voor zijn arme 
     

Piet?
 

PS. 
Wilt U voor dit vers een plaatsje inruimen 
In ‘t komend verslag? Dan niet verzuimen, 
De Sint hiervoor provisie te verlenen. 
Die man loopt al op zijn laatste benen. 

 

P.S. 2 

Wat betreft die provisie graag een bank- of gironummer. 
We trekken wèl na of het hier om bona fide handel 

gaat! 

Redactie. 

 
 



Werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie  
   
 18 januari : Snoeiwerkzaamheden in een nog nader vast te stellen hoogstamfruitboomgaard 
    te Veessen/Vorchten. 
 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 
afgelopen 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 particulieren 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    
  
maandag 27 januari 20.00 uur Avond samen met- en onder leiding van de Insectenwerkgroep. 

Onderwerp: relatie plant en dier, met o.m. aandacht voor 
mineerders, gallen en wat zich verder nog aandient. 

maandag 24 februari 20.00 uur Werkgroepavond (nog in voorbereiding). 
zondag 9 maart  Algemene wandeling (nog in voorbereiding). 
zaterdag 22 maart 09.30 uur/ 

09.45 uur 
Algemene wandeling onder leiding van de Plantenwerkgroep naar 
de Ravenswaarden bij Gorssel. (zie Programma). 

maandag  24 maart 20.00 uur Dit is een avond voor- en door leden. We willen graag een lijst 
maken waarop kenmerken staan die het mogelijk maken twee 
planten die erg op elkaar lijken, ook in het veld makkelijk van 
elkaar te onderscheiden. Vooral vegetatieve kenmerken spelen 
hierbij een belangrijke rol. 
Verder kijken we naar dia’s van Suzanne Remmelts, van (voor-
namelijk) orchideeën die ook in Nederland voorkomen. 

Alle avonden worden gehouden in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 
Vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024 

  
\  \  \  \  \  

Paddestoelenwerkgroep 
 Janus en To Crum zullen voor enige tijd de coördinatie van deze werkgroep overnemen. Zij 
hebben een rooster samengesteld en in de week vóór een bepaalde excursie plaats heeft, krijgen de 
werkgroepleden bericht over tijdstip, verzamelplaats en andere bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld de te 
verwachten soorten op de plaats van bestemming. Ook meedoen met excursies die geleid worden door 
mensen die over veel kennis en informatie beschikken zal nagestreefd worden. 
Het excursierooster ziet er als volgt uit: 

zondag 24 november 1996 



zaterdag 11 november 1996 
zondag 15 december 1996 
zaterdag 11 januari 1997 

In februari 1997 zal een afsluitende werkgroepavond gehouden worden. De leden  krijgen bericht. 
 

\  \  \  \  \  
  

 Vogelwerkgroep 
   

Harry van Diepen. 
\  \  \  \  \   

 Insectenwerkgroep 
  
maandag Avond samen met de Plantenwerkgroep. 
27 januari  Onderwerp: relatie plant en dier, met o.m. aandacht voor vraatpatronen, mineerders, gallen 

en wat zich verder nog aandient. 
  Plaats  Alkoof, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 Epe. 
  Tijd 20.00 uur. 
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