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VOORWOORD 
 Op het moment dat dit voorwoord ontstaat is het nog steeds warme-truien-weer en de regen 
grient langs de ruiten, maar een blik in de Waarnemingenrubiek zal U ervan overtuigen dat de lente al 
heel vroeg haar bodes vooruit gestuurd had om ons op haar officiële intocht voor te bereiden.   

Dit is dus de Natuurlenteklanken, daarvandaan het jaarlijkse inlegvel, waarop U Uw eerst waar-
genomen zomervogels kunt noteren. Ja! ze zijn er weer, dat wil zeggen de geluksvogeltjes die de reis 
overleefd hebben.  
Hoe meer waarnemingen er bij hem binnenkomen, hoe groter plezier U Wim van Waveren doet. Het is 
een kleine moeite en bovendien scherpt het Uw oplettendheid. Altijd meegenomen! 

Verder vindt U ook de traditionele vlinderlijsten, en zoals U in de vorige Natuurklanken hebt 
kunnen lezen in het artikeltje “Het belang van onze vlindernotaties” (blz. 19), is het van wezenlijke be-
tekenis dat er zoveel mogelijk waarnemingen aan De Vlinderstichting doorgegeven worden. Voor dege-
nen die de lijsten nog nooit hebben ingevuld, drukken we onderaan deze bladzijde - feitelijk ten over-
vloede, want het is echt makkelijk - opnieuw het handleidinkje af voor het invullen van deze lijsten. 

En nu we het toch over vlinders hebben: Bij de waarnemingen staat dat op er 8 maart j.l. drie 
Rouwmantels waren gesignaleerd. Via Internet werden wij vandaag (24 maart) gewaar dat het er intus-
sen zeven zijn! Vindplaatsen: Appingedam - Amsterdam-Noord - Gorinchem - St. Pietersberg - centrum 
Den Bosch - Bennekom - Heiloo. Leuk verspreid dus. Als we nu een goede zomer krijgen . . . . wie 
weet??? 

Met hoopvolle gedachten in het achterhoofd wensen wij U veel leesplezier toe!. 
Redactoe/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN HET VLINDERWAARNEMINGENFORMULIER: 

Bij Genus eerste vier letters van het geslacht, bijvoorbeeld voor Atalanta: VANE(ssa). 
Bij soort eerste vier letters van de soort, in dit geval    ATAL (anta), 
          dus: VANEATAL. 
Let op!  Het invullen van de datum gaat een beetje anders dan 
  we gewend zijn: 10 januari 1997 wordt:  1997|01|10. 
Vult U de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk in, desnoods op een apart blaadje. 
Als U de X en Y coördinaten zelf wilt invullen - wat niet hoeft - kunt U hiervoor een kopie van 
de desbetreffende kaart plus instructie opvragen bij: 
  Els Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1, 8162 AW Epe. Tel. 0578-612083. 
Treft U van een vlindersoort bijvoorbeeld twee exemplaren aan, dan schrijft U 002. 
Eventueel kan het geslacht ingevuld worden (zie SG instructie bovenaan). 
Met de rest van het formulier hoeft U niets te doen, behalve opsturen als de tijd daar is, en graag  
naar Els Koopmans, die het doorstuurt naar De Vlinderstichting. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Als U deze Natuurklanken leest is de jaarvergadering achter de rug. We keken terug op een jaar 
vol activiteiten met als hoogtepunt ons 50-jarig jubileum. 

Ondertussen is het bestuur alweer druk bezig met plannen maken voor het nieuwe seizoen. Al-
gemene, afwisselende avonden en - ook voor niet specialisten aantrekkelijke - excursies worden voorbe-
reid. Een hele opgave om ieder jaar weer een boeiend programma te maken. Bovendien zal dit nu met 
minder menskracht moeten gebeuren, aangezien Harry van Diepen besloten heeft zich uit het bestuur 
terug te trekken. We zullen zijn inzet en inbreng zeker missen en willen hem op deze plaats bedanken 
voor zijn werkzaamheden in het bestuur.  
 De cursus geologie bleek een groot succes. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp en we 
bezinnen ons op een mogelijke voortzetting in het najaar. 
 De aangekondigde vlinder/rupsencursus leverde - misschien door de koude winterperiode? - te 
weinig gegadigden op en gaat dus dit voorjaar niet door. We houden het aanbod in portefeuille. 
 Of het bestuur nog wensen heeft voor dit nieuwe verenigingsjaar? Ja, zeker! Het ledental loopt      
- weliswaar langzaam - terug. Als wij allemaal ons enthousiasme voor onze vereniging uitdragen moet 
het toch mogelijk zijn daar iets aan te doen? (Tussen haakjes, is Uw partner al huisgenoot-lid?) 
 Graag zouden wij ook wat meer discipline van U zien bij de opgave voor excursies. Te veel leden 
denken: “Ze zien me wel als ik kom.” Voor iemand die zich als excursieleider beschikbaar heeft gesteld 
is het heel teleurstellend wanneer voor een bepaalde excursie maar twee mensen komen opdagen. Als ze 
dat van tevoren geweten hadden, zouden ze deze excursie hebben afgelast.  
Opgave vooraf is ook in Uw eigen belang. Wanneer een excursie om de een of andere reden niet door-
gaat, wordt U dan netjes gewaarschuwd! 
 In ieder geval hoopt het bestuur op een nieuw verenigingsjaar, waarin we met elkaar weer en-
thousiast bezig zullen zijn met welk aspect van de natuur ook, en daar veel vreugde en voldoening aan 
zullen beleven. Suggesties voor onderwerpen en sprekers zijn altijd zeer welkom! 

Namens het bestuur: 
Jenny Sondorp. 

 
 
 
 
 
 
 

Velen hebben reeds hun contributie betaald. Fijn!  
Mocht de acceptgirokaart nog bij U zijn blijven liggen, maakt 

U hem dan even in orde?  
Als hij misschien verdween is met het oud papier: 

het gironummer is 989945 
t.n.v. penningmeester KNNV-afd. Epe/Heerde/Vaassen. 

Dank U wel! 



De FLORA van de FLEVOPOLDER 
 
 In 1957 viel Oostelijk Flevoland droog; Zuidelijk Flevoland volgde in 1968. Inmiddels dertig 
tot veertig jaar geleden. Riet (Phragmites palustris) werd uitgezaaid en hier en daar ook Zulte (Aster 
tripolium). Verder was de FLORA de eerste jaren beperkt tot pioniersoorten, maar niettemin spec-
taculair. Vlak na het droogvallen bijvoorbeeld was er ineens de Moerasandijvie (Tephroseris palus-
tris). Hele oppervlakten raakten begroeid met deze pionier van stikstofrijke, slikachtige bodems. 
Door het vruchtpluis kende de plant een kortstondige opleving in half West-Europa. Het effect is zelfs 
op de verspreidingskaartjes van Duitsland terug te vinden.  
 Maar hoe staat het nú met de flora? Een verhaal in afleveringen: Deze keer de oostelijke rand 
van (voorheen Oostelijk) Flevoland: langs Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer.  
 
 Aan de oostrand van de Flevopolder is de strook tussen dijk en water soms maar een tiental meters 
breed. Hij beslaat dan het taluud, de bazaltblokken en de rietkraag. Op andere plaatsen is die strook honderd 
tot honderdvijftig meter breed, begroeid met gras of gewoon met kaal zand, de zogenaamde voorlanden. 
Deze voorlanden bestaan oorspronkelijk uit opgespoten zand, bestemd voor de recreatie. Een dynamische 
strook met veel afwisseling van verschillende soorten.  
Inmiddels is het meer stabiel en wisselen gedeelten met gras en met zand elkaar af. Maar door menselijk 
ingrijpen is die dynamiek nog wel aanwezig. Voor deze beschrijving ga ik uit van een aantal gemakkelijk te 
herkennen gedeelten, die soms echter grote overeenkomsten vertonen. 
 
VOSSEMEERDIJK 
 De Vossemeerdijk is het gedeelte van Ketelhaven tot de Roggebotsluis ter hoogte van Kampen. Dit 
deel bestaat uit het dijktaluud, de bazaltstrook en de rietkraag onder aan de dijk. In de rietkraag is op 

verschillende plaatsen de Dotterbloem (Caltha palustris) te vinden. 
Vooral in het voorjaar, als het riet nog kort is, zijn de dooiergele 
bloemen een prachtig gezicht. Wat later in het jaar komen 
verschillende zeggesoorten aan bod, zoals onder andere Valse 
voszegge (Carex otrubae). 
Weinig opvallend, maar wel bijzonder is het plaatselijke voorkomen 
van Gevleugeld helmkruid (Scrophularia umbrosa). Voor wie het 
Knopig helmkruid kent: Gevleugeld helmkruid heeft bredere 
vleugels (één tot drie millimeter) aan de vierkante stengels, en groeit 
vaak in vochtiger (maar wel voedselrijke) omstandigheden. Tussen 
het Riet hebben ook Mattenbies (Schoenoplectus lacustris) en Heen 
(Bolboschoenus maritimus) een vaste opvallende plek.  

Een opvallende plantje in het taluud is het Blauw walstro (Sherardia arvensis), een Rode lijst-soort die op 
bepaalde plaatsen in de Flevopolder niet zo zeldzaam is. Hij groeit graag op droge zonnige, soms kortge-
graasde gedeelten van het taluud; is dan maar enkele centimeters groot. Waar niet gegraasd is, wordt hij een 
centimeter of tien. In beide gevallen is hij het gemakkelijkst te herkennen aan de millimeter-grote rose-rode 
sterbloemetjes, die alleen opvallen als ze massaal tegelijk te bloeien. Ook Vijfvingerkruid (Potentilla 
reptans) en Ruige zegge (Carex hirta) worden hier vaak gevonden. 
 
DRONTERMEERDIJK  
 Dit is het gedeelte langs Reve en Abbert van de Roggebotsluis bij Kampen tot de Elburgerbrug. 
Ook hier en daar alleen een dijk, maar op een aantal plaatsen liggen tussen dijk en meer de voorlanden, in 
gebruik als grasland en als strand, en in de zomer veel gebruikt door dagjesmensen en bootjesmensen.  
In de omgeving van de Elburgerbrug komt de Moeslook (Allium oleraceum) voor. Op verschillende plaatsen 
kun je de Gewone veldsla (Valerianella locusta) vinden. Ook zijn hier orchideeën te vinden, in elk geval de 
Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa) en de Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata). Mijn 
indruk is echter dat ze momenteel afnemen. Op kale zandgronden tussen de schaarse begroeiing zijn de 
kleine plantjes van het Geelhartje (Linum cathartica) en de Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) leuke 
vondsten. Leuk, en opvallend voor wie er oog voor heeft, want de meeste mensen lopen er aan voorbij. Het 
Geelhartje (een familielid van het Vlas) kan massaal bloeien met kleine witte bloemen met aan elk kroon-
blaadje een gele nagel, dat hem de naam Geelhartje oplevert. Op dezelfde plekken kun je de Sierlijke 
vetmuur verwachten. Wie de Liggende vetmuur kent van vindplaatsen tussen onze straatstenen, kan zich 
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bijna niet voorstellen dat beide planten tot hetzelfde geslacht horen. Heeft Liggende vetmuur weinig opval-
lende bloemen, bij Sierlijke vetmuur is het juist de bloem die opvalt. En die bloem lijkt eigenlijk te groot 
voor het steeltje waar hij op staat. Geelhartje en Sierlijke vetmuur zijn in Nederland zo zeldzaam dat ze op 
de Rode lijst staan. Maar wie de juiste plekken kent, zal ontdekken dat ze in de Flevopolder niet zeldzaam 
zijn.  
In de rietkragen vinden we dezelfde planten als hierboven vermeld voor de randen van het Vossemeer. Het 
Gevleugeld helmkruid (Scrophularia umbrosa) komt veel minder voor, terwijl er opgaven van Heelblaadjes 
(Pulicaria dysenterica) uit dit gedeelte komen. 
 
BREMERBERGDIJK 
Het gedeelte van de Elburgerbrug tot het Pompstation bij Bremerberg heet de Bremerbergdijk. Net als de bij 
de Drontermeerdijk zijn hier voorlanden te vinden. Tegenwoordig is de recreatiedruk erg groot. Stranden, 
campings, surfstranden, een crossbaan. Desondanks zijn de planten genoemd voor het vorige gedeelte ook 
hier te vinden. Geelhartje (Linum catharticum) en Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) groeien op verschil-
lende plaatsen. Opvallend is het massaal voorkomen van Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) op 
een aantal plaatsen. Wie er oog voor heeft, zal zelfs nog een enkele orchidee vinden.  
Die recreatie is niet altijd een nadeel voor de flora: er is een plek waar 's zomers de strandgasten hun 
handdoeken spreiden op een bedje van Geelhartje, Sierlijke vetmuur en Rondbladig wintergroen, alle drie 
Rode Lijst-soorten. 
Op een kaal stuk strand groeide vorig jaar een grassoort die in Nederland nauwelijks 
voorkomt. Het was het Zandlangbaardgras (Vulpia membranaceae). Voor deze soort 
werd in 1995 aan de hand van herbariummateriaal uit 1983 voor het eerst vastgesteld 
dat hij in de Flevopolder (en dus in Nederland) voorkomt. Ik vond hem in 1996 over 
honderden meters en in duizenden exemplaren. Na de zomervakantie was hij 
volkomen verdwenen. Maar waarschijnlijk zal hij zich wel weten te handhaven.  
Een ander grasje dat zich ter hoogte van de Bremerberg af en toe op kalkhoudend zand 
laat zien, is het Zanddoddengras (Phleum arenarium). Dit grasje heeft een klein bijna 
bolvormig aartje en is slechts drie tot tien centimeter hoog. Voor wie Timoteegras 
kent, is hij wel te herkennen. Beide horen tot hetzelfde geslacht. Het Zanddoddengras 
lijkt wel op een klein stukje bloeiaar van de Timotee.  
En als we het dan toch over grassen hebben, noemen we ook de Zwenkdravik 
(Anisantha tectorum) nog even. Slechts af en toe langs bosjes langs het strand. Hij 
houdt het midden tussen Zachte- en IJle dravik.  
Op zulke kale stranden groeit ook af en toe de Bleekgele droogbloem (Gnaphalium 
luteo-album), en verwilderd de Duindoorn (Hippophae rhamnoides). Op graziger 
stukken de Echte  kruisdistel (Eryngium campestre). Op dynamischer stukken strand 
staat het Smal vlieszaad (Corispermum intermedium). In het struikgewas langs de 
rietkraag is de Hop (Humulus lupulus) te vinden. 
 
HARDERDIJK 
 De Harderdijk loopt van de Bremerberg tot aan de Knardijk bij Harderwijk. Het noordelijke deel 
bestaat uit een dijktaluud, bazaltstrook en een rietkraag met diverse planten. Ter hoogte van het Flevostrand 
bij Harderwijk zijn er echter weer voorlanden. 
In de taluuds weer Blauw walstro (Sherardia arvensis), veel Penningkruid (Lysimachia nummularia), een 
opvallende groeiplaats van de Blauwe knoop (Succisa pratensis), hier en daar Gewone veldsla (Valerianella 
locusta). Opvallend is het  plaatselijk voorkomen van de Gewone Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). 
In de rietkraag zeggesoorten: de IJle zegge (Carex remota) is hier een opvallende soort; verder Pluimzegge 
(Carex paniculata), Valse voszegge (Carex otrubae), Scherpe zegge (Carex acuta). Mattenbies (Schoenop-
lectus lacustris) en veel Heen (Bolboschoenus maritimus). Andere soorten: Dotterbloem (Caltha palustris), 
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Moerasmelkdistel 
(Sonchus palustris), Poelruit (Thalictrum flavum).  
De Grote engelwortel (Angelica archangelica) is nog niet eerder genoemd. Deze tweeëneenhalve meter 
hoge plant vindt aan de randen van de Flevopolder mooie groeiplaatsen, precies in de spoelzone. Hij is veel 
groter dan de Gewone engelwortel (Angelica sylvestris). Het bloemscherm is opvallend, de onderste blade-
ren zijn een halve meter lang. De twee soorten zijn te onderscheiden aan de bladsteel: de wortelbladen van 
de Gewone engelwortel hebben een gootvormige bladsteel, bij de Grote engelwortel is die bladsteel rolrond 
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en hol. De bloemen trekken veel insekten.  
Op de voorlanden bij het Flevostrand tenslotte komen we weer soorten tegen die al eerder van de voorlan-
den zijn genoemd, waaronder het Smal vlieszaad (Corispermum intermedium). 
 Tenslotte moet hier ook het water van Veluwemeer en Drontermeer worden genoemd. Ideaal voor 
waterrecreatie, omdat het, afgezien van een vaargeul slechts een halve tot anderhalve meter diep is. In de 
ondiepe gedeelten groeien de Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica) en de Smalle weegbree 
(Alisma gramineum). Ook Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus) komt voor. En verder op veel 
plaatsen massaal Kranswieren (Chara spec.). De laatsten vormen ideaal voedsel voor diverse watervogels. 

Egbert de Boer 
 
LITERATUUR:  
P. Bremer - Wilde planten in Oostelijk Flevoland 
DE LEVENDE NATUUR - Themanummer RANDMEREN (januari 1997) 
R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland, 22e druk 
 
 
 
 
 



KERKUILENWERKGROEP VELUWE 
BROEDRESULTATEN 1996 
Al vroeg in het jaar liet het zich aanzien dat er veel broedgevallen 
zouden komen, in 1996. Die verwachting is uitgekomen. Het 
broedresultaat overtreft duidelijk alle voorgaande jaren.  
Toch valt het totaal aantal lager uit dan oorspronkelijk werd verwacht. 
Het gaat goed met de Kerkuil op de Veluwe, maar het gaat niet overal 
goed. Uit het overzicht per gemeente, dat sedert vijf jaren wordt 
bijgehouden, blijkt dat er nog steeds gemeenten zijn waar de Kerkuil als 
broedvogel niet voorkomt, of dreigt te verdwijnen: Arnhem, Ede, 
Elburg, Harderwijk, Hattem, Hoevelaken, Rozendaal, Scherpenzeel en 
Wage-ningen. Er zijn gemeenten waar het aantal broedgevallen zich de 
afgelopen jaren stabiliseert op een redelijk niveau, zoals in Apeldoorn, 
Barneveld, Brummen, Heerde, Nunspeet, Nijkerk en Voorst. De grootste 
toename van het aantal broedgevallen vond dit jaar echter plaats in de 
gemeente Epe, Ermelo, Oldebroek, Putten en Rheden, met een 
verdubbeling of zelfs - zoals in Oldebroek - drie maal zo veel 
broedgevallen als in 1995. 

 Er werden in totaal negenenzeventig broedgevallen geteld, waarvan één tweede broedsel. Het 
aantal geslaagde broedsels was zeer hoog, namelijk drieënzeventig. Er vlogen driehonderdvier jongen uit; 
een vrij hoog gemiddelde van 3,9 per nest. 
 Op veertien plaatsen werd tijdens het broedseizoen een niet broedend paar aangetroffen, evenveel 
als in 1995. Het aantal plaatsen met een solitaire Kerkuil in het broedseizoen steeg met negentien tot 
veertig. 
 Ruim veertig vrijwilligers bezochten driehonderdzestig adressen met vierhonderdvijf kasten. Een 
stijging ten opzichte van vorig jaar met vijfendertig adressen en negenendertig kasten. Een zestal plaatsen 
werd als broedplaats ongeschikt en is uit het bestand verwijderd. 
 Het aantal meldingen van dode Kerkuilen bleef beperkt. De indruk bestaat dat niet alle 
slachtoffers gemeld worden. 
Het aantal verkeersslachtoffers nabij de woonplaats van de coördinator is vrij hoog in vergelijking met de 
rest van de Veluwe. 
 Er werden drie geringde uilen gevonden, te weten: Hattem-Windesheim twee kilometer, 
zevenenzestig dagen, Oosterwolde-Wezep vier kilometer, negenenveertig dagen, en Lievelde-Lieren, 
vierenveertig kilometer, honderdvierentwintig dagen. 
 In Arnhem en Oosterwolde werden in totaal veertien jonge uilen, afkomstig uit vogelasiels, 
uitgezet. 

N.B. Na afsluiting van het verslag kwam nog een melding binnen van een 
geslaagd broedgeval. Daarmee stijgt het aantal broedsels tot tachtig, 
waarvan vierenzeventig geslaagd. Het aantal jongen loopt op tot 
driehonderdzes; het gemiddelde daalt naar 3.8 en het aantal 
broedgevallen in de gemeente Apeldoorn wordt negen. 

 
                 
 

De grafiek toont aan dat van 1977-1987 het aantal 
broedgevallen ruim onder de tien blijft. Vanaf 1988-
1991 stijgt het aantal tot rond de twintig broedparen; 
van 1992-1995 tot rond de vijftig. 
Deze gestage stijging in periodes van vier jaren geeft 
blijk van een stabiele opbouw van de populatie en 
hoop voor de toekomst van de Kerkuil als broedvogel 
op de Veluwe. 

 



 

Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
SPOREN. 
 Alles wat leeft laat sporen na. Een mens is te herkennen aan de afdruk van zijn voeten 
in het zand, maar helaas ook aan alle rommel die hij soms achterlaat.  
Rechercheurs van de politie sporen mensen op met behulp van vingerafdrukken. Zo"n vinger-
afdruk is heel persoonlijk. Geen twee vingerafdrukken zijn gelijk. Maak samen met je vriendje 
maar eens een afdruk van jullie eigen duim. Maak die duim zwart met roet van een gebrande 
kurk en druk die duim voorzichtig op een vel wit papier. Vergelijk de afdruk nu maar eens met 
die van je vriendje. 
Sporen zijn niet alleen voet-,vinger-,of pootafdrukken. 
WELK DIER WAS HIER? 

 
 
 
In het bos kunnen we aan de vraatspo-
ren van een sparrenkegel zien welk 
dier daar aan geknaagd heeft. Kijk 
maar eens naar de afbeeldingen 
 
 
 
 

 
 
Als je in de natuur je ogen en oren goed de kost geeft merk je 
dat er ook in dat stille  

bos allerlei dieren leven. 
PRENTEN (POOTAFDRUKKEN). 
Toen ik in januari een boswandeling maakte, staken op vijftig meter voor mij drie reeën het 
pad over. Omdat er een dun laagje sneeuw lag waren de afdrukken van de hoefjes heel mooi 
te zien.. Ook in zand zijn prenten goed te zien. Let maar eens op de volgende plaatjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van zo’n prent kun je een gipsafdruk maken. 
1. Borstel voorzichtig alle takjes en steentjes weg. 
2. Maak een ring van een reep karton, druk die in de grond en zet begin en eind vast met een 

paperclip. 
3. Maak al roerend een dikke pap van gips en water. Doe het gips bij het water, nooit omge-

keerd. 

  



4. Giet het gips in de kartonnen vorm en laat het in ongeveer twintig minuten hard worden.  
5. Graaf met een schep het hard geworden gips uit. Je afdruk is nu klaar. 

KEUTELS. 
 We hebben allemaal wel eens konijnenkeutels gezien. Misschien heb je toen je klein 
was wel eens gedacht dat er dropjes op de grond lagen. Zonder dat we ze gezien hadden 
wisten we, hier zijn konijnen. Probeer op een wandeling de keutels van de andere dieren maar 
eens te vinden. 

BRAAKBALLEN. 
 Onverteerbaar voedsel wordt door sommige vogels niet alleen uitgepoept maar ook 
uitgebraakt. De braakbal van een Bosuil bevat botjes van muizen. Braakballen vind je op 
plaatsen waar dieren rusten of nestelen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OMGEWOELDE GROND. 
Wilde zwijnen zoeken hun kostje bij elkaar door de grond om te wroeten. Zie je zo"n omge-
woeld stuk bos, dan weet je hier zijn Wilde zwijnen, ook al heb je ze niet gezien.  
Merk je hoe dat stille bos steeds meer geheimen prijs geeft? 
Zo zijn er nog veel meer signalen die duiden op de aanwezigheid van dieren, denk maar eens 
aan molshopen. Misschien kun je zelf ook wel een paar voorbeelden bedenken.  Veel succes. 

O.Slot. 

 

 



Kraanvogels 
(de Spanjaarden zeggen “grullas” 

Vroeger, veertig jaar geleden woonden we aan de Jagerstraat in Epe - keken uit op de weilanden. 
De Klaarbeek was er nog niet. Voor de deur trippelden de Kuifleeuweriken en we keken naar de Kraan-
vogels die in het weiland voor ons één of twee dagen hun ruststop hadden. We keken naar het dansen, 
opvliegen en richting kiezen. 
Teruggekomen in Epe, vorig jaar, vroeg ik of de Kraanvogels hier nog steeds hun rustplaats hadden. 
Niemand wist er iets van. (Misschien Henk Menke?) 
Jaren geleden werd er in Spanje een blad uitgegeven, “Natura”, dat zich bezig hield met natuurbescher-
ming, anti-vervuiling, enzovoort, opgericht door de Spaanse bioloog Rodriques de la Fuente. Jammer 
genoeg is hij jaren daarna met een helicoptère in Amerika omgekomen, maar gelukkig is zijn werk door 
anderen overgenomen. 
 In 1992 werd een actie gehouden door “Campana de protecíon de las grullas” te Madrid. Wat 
ervan terecht is gekomen weten we niet, want na april lazen we het blad niet meer, maar “Natura” wijdde 
er een imposant artikel aan, waar ik het een en ander uit put. 
 Tussen oktober en november, afhankelijk van het klimaat, begint hun reis. De grote trek begint in 
de buurt van Cadiz. De treklijn wordt dan dikker; denkelijk sluiten andere groepen zich hierbij aan.  
De splitsing is dan vermoedelijk in de Ardennen: één grote groep gaat rechtsaf naar Polen, daarna weer 
een splitsing naar Lapland en Finland, een kleine stoet naar Duitsland en een grotere naar Zweden en 
Noorwegen.  
Jaren geleden waren we tijdens een Paasweekend met de KNNV in Hotton getuige van zo’n afreis of 
misschien wel een splitsing. Het was me een getetter en een heen en weer zwenken, naar rechts, neen 
terug - naar links, weer terug! We hebben met diepe verwondering naar het richting zoeken gekeken. Had 
daarboven iemand de leiding? Waren de leiders het niet met elkaar eens? Steeds opnieuw werden er V-
vormen gemaakt . . . . en weer terug naar de hoofdgroep. De commando’s waren niet van de lucht: er was 
onenigheid, maar eindelijk werd toch een formatie gevonden. Het duurde wel een half uur en wij hadden 
wel een stijve nek. Maar we hadden het wonder van de trek der Kraanvogels gezien! 
 De tocht vanuit Spanje is ongeveer tweeduizend kilometer. Hij wordt gemaakt gedurende de dag 
en de eerste uren van de nacht. De vogels vliegen veertig à zestig kilometer per uur. Afzonderlijke groe-
pen vertrekken ook uit Marokko en Egypte. 
Onderweg wordt natuurlijk gefoerageerd. Wat eten deze dames en heren? Gras, insecten (sprinkhanen), 
granen, eikels. Tegen sprinkhanen hebben de boeren in Spanje en Portugal natuurlijk geen bezwaar, maar 
wel tegen het uitplunderen van graanvelden. Wie op zondag door Spanje of Portugal rijdt, ziet met af-
schuw de hordes jagers die met het oerinstinct van eeuwen schieten op elk levend wezen dat zich ergens 
beweegt. Jager/boer contra natuurschepselen - ieder komt voor zijn eigen belang op. 
 Maar er is een organisatie opgericht in Spanje, bestaande uit de “Adena” samen met het Wereld 
Natuur Fonds, onder andere, die door samenwerking de Kraanvogels beschermen, onder meer door: 
1. Het behoud te garanderen van de gebieden waar de Kranen overwinteren en foerageren in Spanje. 
2. Ondersteuning van de boeren die schade lijden door het neerstrijken van de Kraanvogels. 
3. Voorlichting over Kraanvogels - speciaal aan kinderen - hoe belangrijk ze zijn. 
4. Het aantal Kraanvogels stabiel te houden. 
 Om welke aantallen gaat het? 
Estamadura heeft dertig gebieden waar Kraanvogels verblijven in de winter, ten getale van veertigdui-
zend vogels; Andalusië vijf gebieden met achtduizend, Castilië-la Mancha tien gebieden met tweedui-
zendvijfhonderd Kraanvogels. Portugal heeft drie zones die vijftienhonderd vogels bevatten. Egypte en 
Marokko worden niet genoemd. 
 Epe heeft destijds dus één rustplaats gehad (of misschien wel meer), namelijk waar nu de Klaar-
beek staat. Misschien is er destijds wel meer over gepubliceerd - mij niet bekend. 
 Wij spreken over “Kraanvogels”, maar het artikel in “Natura” beschrijft vijftien soorten (met 
tekeningen). De mooiste is de “grulla coronado” uit Afrika, met een prachtige oranje kuif op zijn kop. Er 
zijn twee witte soorten met een oranje oogvlek uit Siberië en Afrika. 
De Spaanse naam “grulla” is gekomen van de roep: “gru-gru”. 
 Gelukkig begint er iets te veranderen in Spanje, maar het jachtinstinct van de Spanjaard zit diep. 
Het is een overgangstijd van “schieten om te leven: naar “het hoeft niet meer: we hebben het nu beter en 
wat is ons land toch mooi.! 



 
KIEZEN OF DELEN VOOR HET MILIEU? 

DE KOMENDE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN. 

 Heeft u al eens gestemd bij verkiezingen van het Waterschap? Verschillende keren zag ik 
vragende gezichten bij het stellen van die vraag. Toch zijn een aantal jaren geleden in ons gebied 
waterschapsverkiezingen gehouden. Het is bijna als met de Provinciale Staten; ook het Waterschap is een 
club die (te) weinig aan de weg timmert. Daarom heeft menige huizenbezitter niet eens gemerkt dat er, 
net als met "gewone" verkiezingen, een uitnodiging in de bus rolde om het Waterschapsbestuur te gaan 
kiezen uit een kandidatenlijst.  
In het najaar 1997 staan weer Waterschapsverkiezingen voor de deur. Maar nu wel heel anders dan 
vroeger. Misschien wat ongemerkt is er de laatste tijd veel veranderd met het Waterschap.  
 Die veranderingen zijn voor ons als inwoners van Epe/Heerde van groot belang. Dat geldt zeker 
als die bewoners leden zijn van de KNNV afdeling Epe/Heerde en daarmee meer dan gemiddelde 
belangstelling zullen hebben voor het wel en wee van de natuur in hun omgeving en de rol van het water 
daarbij. Dat is dan ook nog een bijzondere omgeving met veel bovengronds water in sprengen en beken 
en (te) weinig ondergronds water, wat verdroging veroorzaakt met bekende gevolgen voor natuur en 
milieu.  
Dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van het water. Die heeft het weer zwaar te verduren door 
vervuiling van b.v. mest,  bestrijdingsmiddelen en andere zaken. 

Maar wàt is er dan veranderd tussen ons en het Waterschap? 
 Allereerst is in 1992 de Waterschapswet van kracht geworden. Daarmee is het aantal inwoners 
,dat op een of andere manier belang heeft bij het werk van het Waterschap, aanzienlijk uitgebreid. 
Afhankelijk van hun belang bij dit werk moeten ze daaraan meebetalen.  Maar dat betekent ook dat ze, 
alweer afhankelijk van dit belang, over dat werk kunnen meepraten in het bestuur van het Waterschap. 
Volgens de Waterschapswet heeft het Waterschap vijf taken: 
• Waterkering  (aanleggen van dijken en kaden). 
• Waterkwaliteit (o.a. het zuiveren van afvalwater; werd hier gedaan door Zuiveringschap Veluwe, dat 

sinds kort is opgegaan in het Waterschap). 
• Waterkwantiteit (aan- en afvoer van oppervlaktewater, peilbeheer). 
• Wegenbeheer. 
• Vaarwegenbeheer. 
 De kosten die aan de eerste drie taken worden besteed moeten naar verhouding van hun belang 
daarbij worden opgebracht door de "belanghebbenden". Voor de laatste twee taken worden de kosten 
betaald door Rijk, provincie of gemeente. 
Nieuw is dat er nu vijf soorten belanghebbenden zijn in plaats van drie zoals vroeger. Die soorten zijn: 
• Eigenaren van "ongebouwde" grond zoals landbouwgrond of natuurgebied, ofwel "gebouwd". 
• Gebruikers van "ongebouwde" grond zoals pachters e.d., ofwel "pachters". 
• Eigenaren van "gebouwde" grond en wel van de gebouwde huizen en scholen, aangeduid als 

"gebouwd". 
• Bewoners van het gebied waarover het Waterschap gaat, "ingezetenen" volgens het jargon. 
• Gebruikers van bedrijfsruimte, zoals fabrieken en kantoren, "bedrijfsgebouwd" in het jargon. 
 Hoe groot is nu het belang van de verschillende "belanghebbenden" in de verschillende taken , 
d.w.z. in welke mate draagt hij/zij bij aan de kosten voor de uitvoering daarvan en met hoeveel zetels zijn 
ze dan in het bestuur vertegenwoordigd? 
Het vaststellen van deze aandelen heeft heel wat voeten in de aarde gehad achter de bestuurlijke 
schermen. Omdat de Provincie de instantie is die toezicht houdt op de Waterschappen, hebben de 
Provinciale Staten (een soort provinciale gemeenteraad) en Gedeputeerde Staten (het provinciale college 
van B&W) van Gelderland voor onnze situatie een belangrijke rol gespeeld hierbij.  
 Volgende keer wat meer over de opzet van de verkiezingen van het Waterschapsbestuur. 

Jan Polman. 
  
 
  



TENTOONSTELLING VAN NESTKASTEN 
 In het Milieucentrum Harderwijk, centrum voor natuur- en milieueducatie, aan de Jodenkerk-
steeg, kunt U tot en met 19 april a.s. alles over nestkasten te weten komen. Meer dan veertig verschillen-
de soorten zijn er tentoongesteld, niet alleen nestkasten voor allerlei soorten vogels, maar ook voor egels, 
vleermuizen, hommels, gaasvliegen, bijen en wespen. 
 De mensen die elk broedseizoen opnieuw plezier beleven aan hun vogelkastjes zijn niet te tellen. 
Maar wist U dat er ook in de winter dankbaar gebruik van gemaakt wordt door vogels die ze als slaap-
plaats gebruiken? 
 U kent natuurlijk de gulden regels die bij het ophangen van deze kasten van belang zijn: 
• Goed beschermen tegen inbrekende katten (door kragen van kippengaas, bijvoorbeeld). 
• Zorgen voor voldoende beschutting tegen de zon. 
• Vliegopening nooit naar het zuidwesten, omdat daar meestal de wind en de regen vandaan komt. Het 

beste is een vliegopening op het noorden, noordoosten of oosten 
• Vogels houden van een ruime aanvliegmogelijkheid. 
 Voor hen die hun nestkastenbestand zouden willen uitbreiden is een bezoek aan het Milieucen-
trum in Harderwijk beslist de moeite waard. Hebt U water in de buurt, probeert U dan eens een vleermui-
zennestkast. En lijkt het U niet fascinerend het leven in een hommelkolonie op de voet te volgen? Of een 
aantrekkelijk onderkomen voor Gaasvliegen te creëren, die U dan op hun beurt zullen helpen bij de lui-
zenbestrijding? Met een Steenmarterfamilie in de tuin hebt U net weer even iets anders en een broedka-
mer voor egels is toch ook wel heel erg leuk . . . .  
 De toegang tot de tentoonstelling is gratis, en hij is geopend op werkdagen van 9 - 17 uur en ‘s 
zaterdags van 11 - 16 uur. Veel van de tentoongestelde nestkasten zijn te koop en voor doe-het-zelvers 
zijn er bouwtekeningen verkrijgbaar voor vogel-, vleermuis-, egel- en marterkasten, en ook voor diverse 
insectennestkasten. Voor kinderen is er een speurtocht door de tentoonstelling. 
 

WIJ HOPEN OP VEEL BELANGSTELLING! 
WAT U BETREFT: HET KAN NOG NET EVEN. 

Red. 
 



 
Op zoek naar sporen 

 
De dag ervoor was het mistig en ‘s middags was er ook weer mist, maar de ochtend van zaterdag 

25 januari was koud, zonnig en helder, een heerlijke ochtend om op stap te zijn.  
Onder leiding van Frans Bosch begonnen wij onze zoektocht bij Anna’s Hoeve in Tongeren.  
Natuurlijk worden de meeste sporen door mensen gemaakt - zowel voetstappen als landinrichting - en 
door hun gezelschapsdieren: vele verschillende hondensporen.  
Het is dan fijn om iemand te hebben die je de minder opvallende sporen kan aanwijzen. 
        Wij begonnen in een parkachtig bos van Beuken met  een uitzicht op weilanden.  
Een stukje gewei gaf niet alleen de aanwezigheid van herten aan, maar liet ook het geknabbel van mui-
zentanden zien.  
Onder de Beuken zagen wij de vraatsporen van Bosmuizen op beukennootjes, en omgewoelde aarde waar 
Wilde zwijnen hadden rondgesnuffeld. In de buurt van een beekje in een bramenstruweel vonden wij de 
kale slaapplekken van Reeën.  

Alle sporen zijn niet te verklaren; er waren verticale gaten in een bruggetje over de beek. Zouden 
die groot genoeg voor een Wezel zijn?  
De gaten in de rotte bomen waren duidelijk: overal activiteit van de Grote bonte specht, op zoek naar 
voedsel, en er waren ook nestgaten. 
      Wij kwamen toen in een dichter bebost gebied in de buurt van de Tongerensche  berg  (32 
N.A.P.) Een aantal Jeneverbesstruiken gaf aan dat dit vroeger een heidegebied was. Wij liepen in een 
zachte “regen” van ijs omdat de zon de ijskegeltjes in de bomen liet smelten.  

Hier liet Frans ons Vossenmest en 
braakballen zien. In een braakbal 
konden wij de verschillen zien tussen 
de schedel van een Veldmuis en die 
van een Spitsmuis.  
Er was ook een plek waar een merel 
waarschijnlijk door een sperwer op-
gegeten was. Een roofvogel trekt de 
schachten van een veer uit, terwijl 
een vos die zou afbijten. 
Onder de Tongerensche berg is een 
heel stuk bos door Het Geldersch 
Landschap kaal gekapt om een ver-
binding te maken tussen de Ton-
gerensche heide en het Wisselse 
veen. Hier en daar zijn wat berken 
overgelaten en in de eerste zagen wij 

een Kleine bonte specht, net zo groot als een Huismus. Op de zandweg over de heide konden wij overal 
de activiteiten van konijnen zien; die graven alleen naar een kant, terwijl een Das links en rechts van zijn 
“snuffel” gaten graaft.  

De grond was nog hard bevroren en het was vaak moeilijk om iets anders te zien dan hondenspo-
ren, maar op één plek was wel duidelijk een ander spoor, misschien van een Boommarter die wel in dit 
gebied voorkomt.  

Enkele jaren geleden vond Frans Bosch regelmatig braakballen 
van Klapeksters, vooral onder een bepaalde boom, maar de laatste jaren is 
dat niet meer gebeurd.  

Een Buizerd zat te zonnen in een boom, genietend van het weer, 
net als wij. Hun spijsverteringskanaal is misschien efficiënter dan dat van 
uilen; er blijft in ieder geval veel minder over in de braakballen, zodat het 
moeilijk is te onderzoeken wat ze gegeten hebben.  

Vleermuizen maken ook gebruik van de heidegebieden. Ze vlie-
gen liever langs  bosranden - dan maar liever een paar kilometer om - dan over een open stuk heide.  
Zo leer je altijd wat nieuws op een  excursie. 

 

 



 
 
 
                   Op de weg terug had Frans een verassing voor ons: een Dassenburcht. Het was een gebied zo 
groot als een halve tennisbaan vol graafwerk, gaten en hopen zand. Zo’n burcht kan tientallen jaren wor-
den gebruikt.  

Op weg naar de auto inspecteerden wij de Beuken met spechtenholletjes op tekens van de 
Boommarter: diagonale krassen op boomstammen, gemaakt als ze naar oude spechtenholen klimmen, die 
ze vaak overnemen. Helaas .  .  . 

Het onderzoeken van braakballen is specialistisch werk waar kennis van zoogdieranatomie aan te 
pas komt. Op ochtenden als dezen leer je kijken en dingen zien die je anders niet zouden opvallen.  

Wie wat meer wil weten of vragen kan wel wat leren van Frans Bosch! 
 



PROGRAMMA  
 
 
zaterdag  WANDELING DOOR DE LOENERMARK. 
5 april We gaan wandelen langs de zes kilometer lange blauwe paaltjesroute in het noordelijke 

deel van de Loenermark: het Loenense Bos.Via een slingerpad komen we door gemengde 
loof- en naaldbossen, langs rijzige Douglasopstanden, langs de Jeneverbessenheide en 
door de bosweide bij de schaapskooi.Er hangen veel nestkastjes, dus misschien is er rond 
deze behuizingen al wat te beleven. 

 Het terrein is geaccidenteerd met een hoogte die varieert van veertig tot vijfentachtig 
meter (in het zuidelijke deel). De bodem bestaat voor een groot deel uit voedsel- en kalk-
arme zandgronden.Veel voorkomende plantensoorten op de bodem zijn Vossenbes, 
Blauwe bosbes en Bochtige smele. Daarnaast komen er diverse mossoorten, Struikheide, 
Schapezuring, Pijpestrootje, Liggend walstro, Adelaarsvaren en braam voor.  

 Het is het leefgebied van Edelhert, Wild zwijn, Ree, Das en Vos. Het is altijd weer span-
nend wat en wie er zich tijdens een excursie vertoont! 

  Verzamelen  Epe:   bij de V.V.V.(Pastoor Somstraat). 
    Tijd  09.00 uur     
     Vaassen:  Dorpsstraat/hoek Julianalaan. 
    Tijd:  09.15 uur  
  Einde excursie plm. 12 uur. 
 
donderdag VLINDERS EN ANDERE INSECTEN - DIALEZING door Els Koopmans-Grommé.  
10 april Els zal ons vanavond aan de hand van dia’s van Dik wetenswaardigheden vertellen over 

insecten, waarbij het voornamelijk zal gaan over vlinders, hun voedsel- en nectarplanten, 
hun biotoop, enzovoort. 

  Plaats  Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd  20.00 uur. 
 
zondag VROEGE VOGELS  LUISTEREN EN KIJKEN MET  Wim van Waveren Hogervorst. 
19 april Deze excursie mag zo langzamerhand tot een jaarlijkse traditie gerekend worden, die 

elke keer weer zeer de moeite waard is. Het doel van de wandeling: Kievitsveld en Vos-
senbroek. 

  Verzamelen Epe:  Parkeerplaats Albert Heijn. 
    Tijd:  06.00 uur. 
    Vaassen Parkeerplaats Kievitsveld. 
    Tijd  06.15 uur. 
 
zaterdag  EXCURSIE MET COEN KNOTTERS. 
3 mei. Als vervolg op zijn lezing van 13 maart trekt Coen Knotters met ons het veld in. 
 Zijn keuze is gevallen op het "Landgoed de Poll". 
 Het landgoed ligt in de buurt van Wilp in het overgangsgebied van de IJsselvallei naar de 

hogere (beboste) zandgronden. Er is dus een grote verscheidenheid aan planten te ver-
wachten, temeer daar er naast de wilde flora ook Stinzeplanten staan. 

   Verzamelen: Epe:   bij de V.V.V. (Pastoor Somstraat). 
     Tijd:   09.00 uur 
     Vaassen:  Dorpsstraat/hoek Julianalaan. 
      Tijd:  09.15 uur 

De excursie duurt tot 12.30 uur. 
Coen wacht ons op in Wilp:om 10.00 uur bij de pomp bij de kerk. 

 zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG HULSHORSTERZAND 
31 mei Deze dag heeft als onderwerp “Mens, dier en plant op stuivend zand” en zal gehouden 

worden in en rond het bezoekerscentrum Zandenbos te Nunspeet. 
 De organisatie van deze gewestelijke themadag is in handen van de afdeling Noord-West 

Veluwe. ‘s Morgens vinden er lezingen plaats in het bezoekerscentrum en ‘s middags 
zijn er excursies op het Hulshorsterzand.  



 Het Hulshorsterzand is een actief stuifzandgebied en is met name van belang voor insec-
ten. Het stuifzand is omgeven door waardevolle maar kwetsbare korstmossteppen, heide-
velden en dennenbossen. Er is een fraaie ondergroei van onder andere Kraaiheide en 
bosbes. Aan de zuidwestzijde ligt een mooi loofbos aan de kronkelende Leuvenumse 
Beek. 

  Het ochtendprogramma begint om  10.00 uur. 
  De excursies zijn afgelopen tussen 16.30 en 17.00 uur. 
 Opgave vóór 24 mei 1997 bij Hans Fondse, tel.: 0341 - 557276. 
 Het is voor de organisatie van het grootste belang dat die vooropgave inderdaad plaats-

vindt, dus wilt U dat niet verzuimen? 
 
U ZULT NU, VOOR WAT BETREFT DE ALGEMENE AFDELINGSLEZINGEN EN EXCURSIES, MOETEN 
WACHTEN TOT HET HERFSTPROGRAMMA, DAT IN SEPTEMBER A.S. WEER BEGINT.  
MOCHT U ECHTER OOK VÓÓR DIE TIJD WILLEN DEELNEMEN AAN EEN GEORGANISEERDE ACTIVITEIT, 
KIJKT U DAN EENS OF ER IETS VAN UW GADING IS IN DE PROGRAMMA’S VAN DE: 
 

Werkgroepen 
VOZOVAR 
VOGELS 
Werkgroepavonden in de Eper Gemeentewoning - Aanvang 20.00 uur. 
Vast onderdeel: Inventarisaties. 
Woensdag 16 april  Onderwerp wordt nader bekend gemaakt. 
Woensdag 10 september Idem. 
Woensdag 12 november Idem. 

Excursies: 
Zondag  27 april  KOOTWIJKERVEEN  

Vertrek   07.00 uur VVV - Epe. 
    Einde circa 12.00 uur. 
Donderdag  29 mei  ROERDOMPEN WEERRIBBEN o.l.v. Gerard Plat  
    Vertrek  18.00 uur VVV - Epe.  
    Verzamelen ca  18.45-17.00 uur: P-plaats Blokzijl. 
    Einde circa. 24.00 uur. 
Woensdag  18 juni  NACHTZWALUWEN  UDDEL, o.l.v. Harry van Diepen. 
    Vertrek  19.00 uur  VVV - Epe. 
    Einde  23.00 uur. 
Zondag  21 september WADDENKUST o.l. van Harry van Diepen. 
    Vertrek afhankelijk van hoog water. 
Zaterdag  18 oktober VELUWERANDEN 
Zondag  23 november Nader te bepalen.    

   Harry van Diepen 
 

f  f  f  
 

Natuurbeschermingscommissie   

 De vrijwilligers zullen tijdig via Natuurklanken, de pers en/of de coördinator van de NBC van de 
definitieve locaties of eventuele wijzigingen in programma of tijd op de hoogte worden gesteld. 
 Het Jeneverbessenterrein te Vaassen is in het seizoen 96/97 niet in het programma opgenomen. 
Hernieuwde activiteiten op dit terrein zijn doorgeschoven naar het seizoen 97/98.  

Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren 
werkzaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBV heeft in het afge-
lopen seizoen veel geld uitgegeven voor voorlichting, materiaal en voor koffie- en lunchpauzes. Hoewel 
de bodem van de kas nog niet in zicht is vindt het bestuur van de NBC het alleszins redelijk dat van par-
ticulieren een tegemoetkoming in de kosten wordt verlangd. De overheden zijn ook niet meer zo scheutig 
met het verlenen van subsidies. 



 Het aantal vaste vrijwilligers van de NBC was in het voorbije seizoen eigenlijk te klein. Zij hoopt 
dat zich voor het nieuwe seizoen meer vrijwilligers opgeven voor het klein landschapsonderhoud. Jong of 
oud, man of vrouw, het maakt niet uit: eenieder is van harte welkom. Het is bovendien gezond werk. 
En . . . . het gaat er op de werkdagen altijd heel gezellig aan toe; er heerst een uitstekende sfeer. Voor 
koffie met koek wordt gezorgd. 
 Aanmelden voor een werkdag steeds graag bij de coördinator (zie binnenzijde achterblad van 
Natuurklanken). 

Bertus  Hilberink. 
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Plantenwerkgroep    
Programma 1997   Jaarthema: de IJssel/Het Geldersch Landschap 

maandag 14 april We willen graag een lijst maken met bijzondere kenmerken van planten die 
vooral vegetatief veel op elkaar lijken. Wil iedereen zijn of haar aantekenin-
gen eens nakijken om zodoende ook een bijdrage te kunnen leveren aan de 
avond? 
Verder gaan we kijken naar dia’s van Susan, van orchideeën die ook in Ne-
derland voorkomen. 
 Plaats: Bij Susan thuis - tijd 20.00 uur. 

woensdag 23 april Ochtendexcursie naar het landgoed Hunderen bij Twello. Het landgoed om-
vat een 17e eeuws huis met gracht, oud parkbos en enkele weilandjes. Het is 
in het bezit van Het Geldersch Landschap. 
Verzamelen: 09.30 uur, carpoolplaats A50 bij Vaassen/Terwolde. 

maandag 12 mei Inventariseren: de Hezenberg bij Hattem. Km-hok 27-15-33. 
Verzamelen: 19.00 uur, restaruant De Keet Heerde. 

maandag 26 mei Inventariseren Nijmolensche beek ten zuiden van de Laarsweg.  
Km-hok 27-43-14 of 15. Veel slootjes, dus laarzen mee. 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

maandag 2 juni Inventariseren de Hoenwaard bij Hattem. Km-hok 27-15-44 of 45. 
Verzamelen: 19.00 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

maandag 9 juni Inventariseren ten noorden van Veessen. Km-hok 27-35-15 of 25. 
Verzamelen: 10.00 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

woensdag 18 juni Ochtendexcursie naar de heemtuin van de Heer Veerman in Wijhe. 
Een groot deel van de IJsselflora is in deze tuin te vinden. 
Verzamelen: 09.30 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

maandag 23 juni Inventariseren Wisselse Veen. Km-hok 27-43-23. 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe 

maandag 30 juni Inventariseren Pollense Veen, terreintjes van Het Geldersch Landschap, 
Epe. 

maandag 7 juli Inventariseren Mosterdveen ten noorden van Vierhouten, onder leiding van 
Henk. Km-hok 27-41-15. 
Verzamelen 19.00 uur buurtsuper Klimtuin, Epe. 

maandag  14 juli Inventariseren van een Wetering ten oosten van het Gulbroek, Heerde.  
Km-hok 27-35-22. 
Verzamelen: 19.00 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

maandag 4 augustus Inventariseren samen met de IJsselakademie, omgeving Twello.  
Leiding: Egbert. 
Verzamelpunt en tijd worden nog bekend gemaakt. 

maandag 11 augustus Inventariseren Nijmolensche beek, terreinen van Het Geldersch Landschap. 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

woensdag 20 augustus Ochtendexcursie naar de IJssel tussen Herxen en Windesheim, onder leiding 
van Henk. 
Verzamelen: 09.30 uur, restaurant De Keet, Heerde. 

maandag 25 augustus Inventariseren vanaf veerpont Wijhe naar het zuiden. Km-hok 27-36-11. 
Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

maandag  1 september Inventariseren Pollensche Veen, terreintjes van Het Geldersch Landschap. 



Verzamelen: 19.00 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 
maandag 8 september Inventariseren IJssel Wapenveld, Werverdijk. Km-hok 27-25-14. 

Verzamelen: 19.00 uur, restaurant De Keet Heerde. 
woensdag 17 september Ochtendexcursie Wisselse Veen. 

Verzamelen: 09.30 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 
Begin winterprogramma: 
maandag 29 sepember Determineren. Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 

Vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024. 
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Insecten 
Programma 1997:   

donderdag AFDELINGSLEZING OVER VLINDERS ETC. 
10 april door Dik en Els Koopmans. (Zie algemeen programma) 
  20 uur Eper Gemeentewoning. 

donderdag ALGEMENE NACHTVLINDER ORIËNTATIEAVOND. 
24 april Boeken, dia's etc. welkom. 

Bauke Terpstra zal dia's uit zijn eigen vlindercollectie laten zien. Komt allen! 
 20 uur bij Els Koopmans, Bongerdplein 1 Epe 

zondag  EXCURSIE NAAR SPRENGEBIED "DE MOTKETEL", NIERSEN 
11 mei o.l.v. Jan Polman 

Speciaal wordt uitgekeken naar Oranjetipje en Tauvlinder. 
 Vertrek: 14 uur hoek Elspeterweg/Elburgerweg, Vaassen. 

zaterdag EXCURSIE NAAR EEN TERREINTJE MET GRASLAND EN HOUT 
28 juni     WALLEN IN DE HOENWAARD BIJ DE HEZENBERG, HATTEM 

 o.l.v Hilary Jellema. Onderwerp: relatie plant - insect. 
Het terrein is alleen met onze vergunning van Het Geldersch Landschap toegankelijk.  

 Vertrek: 10.30  bij de Hezenbergersluis in het  Apeldoorns Kanaal,  
  zuid van Hattem. 

zondag EXCURSIE NAAR WEITJES EN PADEN IN HET KROONDOMEIN 
27 juli  BIJ GORTEL 

 o.l.v. Bertus Hilberink. 
 We hopen er onder andere  Metaalvlinder, Bruin blauwtje, Heideblauwtje en Bosparelmoer-

vlinder te zien. 
 De eerste sprinkhanen worden volwassen. 
  Vertrek: 14 uur  Elburgerweg bij Gortel, waar de weg 
   ophoudt voor auto's. (Inichtingen.: Bertus). 

zaterdag EXCURSIE NAAR HEIDEVELDJES EN BERMEN IN HET POLLENSE VEEN 
9 augustus o.l.v. Els Koopmans-Grommé. 
 Het gaat o.a. om sprinkhanen. 
 Vertrek: 10.30 u Restaurant Schaveren, Oranjeweg, Emst. 

 KOMT ALLEN OF MELDT HET ALS JE VERHINDERD BENT. 
(Bij slecht weer worden excursies verzet of afgelast. Bellen bij twijfel). 

Nachtvlindernachten worden nog nader bekendgemaakt. 
De monitoringroutes starten na half april. Meelopers altijd welkom! 

            Els Koopmans,  
tel. 0578-612083 
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Paddestoelenwerkgroep 



  De slotavond, geleid door Janus Crum, werd gehouden op maandagavond 17 februari. Alle negen 
leden waren aanwezig.  
Ondanks het feit dat we een mager paddestoelenjaar hadden waren er toch nog heel wat dia’s van de 
laatste vondsten. Dat gevoegd bij de agenda die de nieuwe beleidsplannen als onderwerp had, maakte dat 
wij voor de zoveelste keer als laatsten de Eper Gemeentewoning verlieten.  

De plannen zijn: eind augustus convo’s met data voor zoektochten laten circuleren. Deze zullen 
elke twee- of drie weken gehouden worden, afwisselend op zaterdag en zondag. Na een aantal tochten 
wordt een “huiskamersamenkomst” belegd, waarbij de vondsten opnieuw onder de loep komen, wat mo-
gelijk nog tot toegevoegde determinatie kan leiden (eventueel aan de hand van gemaakte foto’s/dia’s). 

To/Janus en Menno regelen de aanschaf van boeken met betrekking tot de voorgenomen uitbrei-
ding in de richting van de microscopie. 

Als iemand van de groep dit voorjaar aardige vondsten doet  (MIJTERTJES!!!),  zal hij/zij dit aan 
de Crums of aan ondergetekende melden, zodat er eventueel een excursie aan gewijd kan worden.  

Al met al is hierboven bedoelde “ondergetekende” van mening dat de paddestoelenwerkgroep 
bijzonder goed floreert onder het regime van Janus en To en - niet eens omdat ze zich er op een gemak-
kelijke manier van af wil maken - vraagt ze zich af of de huidige vorm niet gehandhaafd kan blijven . . . . 
. 
De tijd zal het leren. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
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Verzoek om gegevens over raamslachtoffers onder vogels. 
 In het kader van een desbetreffend onderzoek, zou de Dierenbescherming graag informatie hebben 
over vogels die zich tegen ramen (vensterglas) of geluidswallen van doorzichtig plexiglas langs autowegen 
hebben doodgevlogen. Betreft het het doodvliegen tegen een vensterglas, dan graag vermelding van het type 
gebouw (flat, rijtjeswoning, vrijstaand huis), waar het huis staat (open land, centrum, langs de rand van de 
plaats), type glas (spiegelend of normaal), of er tegenover het raam waar de vogel tegenaan gevlogen is een 
ander raam zit, en andere vermeldenswaardige gegevens, naar oordeel van de vinder. 
Verder zijn van belang: vogelsoort (juveniel of volwassen), plaats, datum en zo mogelijk tijd. 
 U kunt de gegevens opsturen naar de  Dierenbescherming (Raamslachtoffers), 
      Postbus 85980,  2508 CR  Den Haag, 
of, als U dat makkelijker vindt, meldt het dan aan ons eigen secretariaat of aan de redactie van Natuurklan-
ken.  De Dierenbescherming, onder wiens auspiciën het onderzoek wordt uitgevoerd, zal U zeer erkentelijk 
zijn. 
 



BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE 
K N N V  NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 1997, GEHOUDEN OP 27 FEBRUARI 1997. 

  
1. Er wordt dit jaar door de KNNV, De Vlinderstichting en de Jeugdbonden tezamen een publieksproject 

georganiseerd met als onderwerp DAGACTIEVE NACHTVLINDERS. Er komen publicaties van in Natura 
en ook in deze Natuurklanken is er aandacht aan besteed. 

2. De werkgroepen zijn voornemens gezamenlijk een groot gemeenschappelijk project te starten. In de 
komende herfst zal er een start mee gemaakt worden. Over het gebied waarin de activiteiten zullen 
plaatsvinden wordt beraad gevoerd. 

3. Mede op verzoek van het hoofdbestuur is besloten extra aandacht te vestigen op de werkgroepen en 
wat daarin allemaal wordt gedaan. 

4. De plannen die vorig jaar ontvouwen werden met betrekking tot het Natuurpad zijn in hun geheel 
overboord gezet. De nieuwe plannen, met onder andere een heel nieuw soort bebording, waardoor er 
geen Natuurpadgidsen meer nodig zijn, zijn in een gevorderd stadium. Er wordt naar gestreefd in de 
herfst met het uitvoerend werk te beginnen. 

5. Het “verslag van de penningmeester” staat op nevenstaande bladzijde afgedrukt. 
 Er is een gerede kans dat de contributieverhoging, die vorig jaar ook al ter sprake kwam, volgend jaar 

gerealiseerd zal moeten worden, in verband met de sterk gestegen algemene kosten en de extra kosten 
die het Natuurpad met zich brengt. De verhoging zal dan ¦  12,50 per lid en per huisgenootlid bedra-
gen.  

6. Oeti Slot-Batteram versterkt sedert november 1996 de gelederen van de Natuurklanken-redactie. 
7. Op de Vertegenwoordigende Vergadering, die op 1 november 1997 in Arnhem zal worden gehouden, 

zullen van onze afdeling aanwezig zijn Margriet Maan en Rudi Heideveld. Wim Bijlsma heeft zich als 
reserve opgegeven. 

8. De kascommissie voor volgend jaar zal bestaat uit Henk Menke en Joop Haselhoff. 
9. Rudi Heideveld geeft informatie over een ruimte in Veessen, die wij eventueel als expositieruimte 

zouden kunnen benutten. 
10. Jan Polman heeft als suggestie voor de viering van het 100-jarig bestaan van de KNNV (zie notulen 

van vorig jaar): ijveren voor het instandhouden van de hortussen, die door bezuinigingsmaatregelen 
gesloten dreigen te worden. 

11. Els Koopmans vraagt of er zich niet meer mensen - al of niet uit de werkgroepen - kunnen inzetten 
voor het schrijven van artikeltjes voor de rubriek “Tussen Heuvels en Rivier”. Dit schrijfwerk is op 
een ander moment in de vergadering “de kurk waar wij op drijven” genoemd, dus er mag best wat ex-
tra inspanning geleverd worden.  

 

Mocht U vragen hebben of gedetailleerder op de hoogte gesteld willen worden, 
neemt U dan contact op met het secretariaat. 



MIJMERING 
bij een waarneming van een Slechtvalk 
Een mysterieuze soort als de Slechtvalk, die door vogelaars in het 
buitenland vaak wordt waargenomen, is in het IJsseldal toch nog 
steeds een bijzonderheid. 
Hoewel, er moet gezegd worden dat de Slechtvalk als wintergast re-
gelmatiger wordt waargenomen in de IJsseluiterwaarden tussen 
Brummen en Zwolle. Het is zeer opmerkelijk dat deze vogelsoort nog 
niet op het lijstje staat van broedvogels in Nederland. Is Nederland te 
klein, voldoet het aantal prooidieren niet aan de verwachtingen van 
deze drieste roofvogel, of volgt de Slechtvalk gewoon de evolutie en 
komt er een jaar waarin de Slechtvalk zich als broedvogel vestigt?  
Er zijn meer soorten in het IJsseldal die zich spontaan gevestigd heb-
ben en waar we als vogelaars jarenlang naar uitgekeken hebben. De 
Brilduiker vestigde zich, al dan niet ontsnapt uit vogelparken, langs 
de IJssel. Gedurende meer dan tien jaar zijn er thans waarnemingen 
van broedende paren.  
Ook de Grauwe gans beleefde een stormachtige opmars. Sinds het 
begin van de negentiger jaren is deze soort zelfs de Nijlgans de baas 
in de uiterwaarden. En ook de Zwarte wouw broedde vorig jaar in de 
periferie van de uiterwaarden bij Voorst. Gedurende de afgelopen 

zomer waren ook Visarenden in de omgeving van Veessen, Wijhe en Olst in de uiterwaarden aanwezig 
Hoe lang duurt het nog voordat de Visarend een horst in onze omgeving bezet? 
 De Slechtvalk zal als broedvogel volgen, daar ben ik van overtuigd, al kan niemand voorspellen 
in welk jaar de eerste jongen in het IJsseldal uit zullen vliegen. Sinds enkele jaren neemt het aantal waar-
nemingen van deze soort gestadig toe. Vrijwel elke winter worden Slechtvalken gesignaleerd in de om-
geving van de IJsselcentrale bij Harculo en bij de ruïne van Nijenbeek te Voorst. Afgelopen zomer ver-
bleven er zelfs enkele exemplaren tussen Wijhe en Zwolle. Het was dan ook niet opmerkelijk dat gedu-
rende de maanden november en december Slechtvalken waargenomen werden in de omgeving van Wa-
penveld en Vorchten. Willem van Waveren belde mij eind oktober met een enthousiast bericht dat hij in 
de Hoenwaard bij Wapenveld een Slechtvalk waargenomen had. 
 Tijdens de ganzen- en zwanentelling op zaterdagmorgen 14 december sloeg een Slechtvalk een 
Kokmeeuw in het Zijbroek te Vorchten. 
 Zover een kort bericht uit het veld! Vogelaars, let op: ik ben zeer geïnteresseerd in waarnemingen 
van de Slechtvalk, omdat het een soort is die zeker de moeite waard is om te volgen. Meldt Uw waarne-
mingen via de rubriek in Natuurklanken. 

Adrie Hottinga. 

 



 

IK SNAP HET NIET 
 Als je lid bent van de KNNV, een vereniging die de veldbiologie hoog in haar vaandel voert, 
betekent dat toch dat je daarin geïnteresseerd bent? In die veldbiologie, bedoel ik. 

Of toch niet? 
 Nu wekt het woord “biologie” misschien associaties met biologielessen op school. Soms bestaan 
die alleen uit verhaaltjes lezen over dieren die je zelden echt gezien hebt. Of je ziet jezelf in een biologie-
lokaal met hooguit wat half verlepte planten op je tafeltje en een bloemdiagram in het boek ernaast. Dat 
moet dan een voortzetting van de basisschool zijn. Of je moet leren welke dieren een al of niet volledige 
gedaanteverwisseling hebben. Misschien ook wordt het verschil tussen vogels die eieren leggen en een 
Vogelbekdier, dat dat ook doet, uitgelegd. En nog veel meer theoretische zaken. 
 De school kan hier maar ten dele wat aan doen. Door de vele leerlingen en hun verschillende 
belangstelling, de volle roosters, de moderne exameneisen, waardoor het bewonderen van bijvoorbeeld 
een Waterlelie totaal onbelangrijk is geworden. De meeste biologielessen, met name in het voortgezet 
onderwijs, hebben meer te maken met de systematische indeling van het planten- en dierenrijk dan met - 
wat Thijsse noemde - de levende natuur. Noodgedwongen begint het onderwijs eigenlijk altijd daar, waar 
je zou moeten uitkomen. Pas als je eerst hebt leren bewonderen, ervaren, onderscheiden en vooral ook 
leren zien, ben je toe aan systematiek, bouw, cel-leer, en al dergelijke ingewikkelde zaken. 
 De verwondering is primair. Het genieten van het geheel tot verbazing over de schoonheid van 
zelfs het allerkleinste organisme kan daar tenslotte het gevolg van zijn. Je bouwt wat kennis op, zoekt iets 
zelf uit . . . En dan ben je aangeland bij wat er in een werkgroep gebeurt. Dan is zo’n  werkgroep een 
“must”. Daar worden allerlei ervaringen van de leden uitgewisseld. Daar is kennis (van meestal maar 
enkelen) aanwezig en ieder kan daarvan profiteren. Niemand is minder omdat hij niet veel weet. Interes-
se, dat is belangrijk. 
Je zou een werkgroep beter een “belangstellingsgroep” kunnen noemen. De kennis ontwikkelt zich van-
zelf, stapje voor stapje. 
 Maar vooral belangrijk in een werkgroep is dat je allerlei mensen beter leert kennen. Dat er met 
elkaar van alles ondernomen wordt op het gebied waar jouw interesse speciaal naar uitgaat. En dat het er 
gezellig is en heel stimulerend. 
 Gebeurt dit alles niet op de gewone afdelingslezingen en excursies? Natuurlijk zijn bij een ge-
slaagd gebeuren veel van deze elementen ook aanwezig. En je moet die uitingen zeker niet overslaan. 

 
MÁÁR: 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIE HOORT THUIS IN EEN WERKGROEP. 

Achterin dit blad is een lijst te vinden van alle werkgroepen in onze afdeling met hun contactadressen. 
Kennismaking verplicht tot niets. 

 
 
 
 
 
 
 

Een gewoon lid van onze 
KNNV-afd. Epe/Heerde. 

• wie mensen wil leren kennen, 
• wie echt ergens meer van wil weten, 
• wie zijn ervaringen en vooral ook 
• wie zijn vragen met anderen wil delen, 
• wie met een kleine groep een stukje intensief  

werk wil doen (onderhoud, inventarisaties,  
determinaties, enz.) 

Ik snap het niet, 
dat er nog lezen zijn die nooit hun hoofd om de deur hebben gesto-
ken bij een werkgroep. Nogmaals, het verplicht immers tot niets! 

Kom eens kennismaken! 
Een goed idee voor het nieuwe seizoen. 



Spinnendoder 
In tegenstelling tot de mensen, bij wie erg warm weer de activiteit op 
een laag pitje zet, hebben insecten dat juist nodig om zich op te laden. 
Daartoe behoren ook de wegwespen.  
Met Uw verlof pik ik er eentje uit, omdat ik daar in het verleden nogal 
veel achteraan heb gesjouwd. Dat is een der solitair levende doders, die 
haar prooidieren onder de wolfspinnen zoekt. Het beest gaat gebukt 
onder de Latijnse aanduiding Pompilus viaticus, maar voor het gemak 
zal ik hem maar gewoon Spinnendoder noemen. 
Met een beetje ervaring kun je een Spinnendoder al van enige afstand 
herkennen. Het schokkerige vliegen en het hotsebotserige lopen, èn de 
manier van jagen verraden haar aanwezigheid. Van dichtbij zie je duide-
lijk dat de middelste segmenten van het zwarte lijf rood zijn gekleurd. Ik 
kan me nooit aan de indruk onttrekken dat de vreemde, scharrelende 
loop een manier is om de weerloze wolfspinnen - die jagers te voet zijn 
- uit hun tent te lokken. 

 Aan wolfspinnen geen gebrek. Vanwege het dikke, eiwitrijke lijf van de vrouwelijke spin wordt 
deze door de doder begeerd. Eén spin op de menukaart is dan ook kennelijk voldoende om de wespenlar-
ve het popstadium te laten bereiken. 

Maar ik loop op de zaak vooruit. 
 Er komt een spinnendoder met haar prooi aangezeuld. De overval die zó bliksemsnel is dat deze 
zelden tot in detail is te volgen, moet kort tevoren hebben plaatsgevonden. De spin is niet dood, maar 
verlamd. De fatale injectie is door de wesp in de centrale zenuwknoop van de spin toegediend. Het vol-
gen van de wesp met haar willoze vrachtje is gemakkelijk na te gaan, want er liggen vele obstakels in het 
veld. 
 Op een gegeven moment is het transport ten einde. De spin wordt ergens neergelegd of opgehan-
gen en de wesp begint, zo lijkt het, willekeurig ergens in het zand te graven. Het holletje wordt niet die-
per dan een zestal centimeters. Af en toe onderbreekt de wesp het spitwerk, loopt naar haar prooi, snuf-
felt er even aan en graaft dan weer verder. 
Als de schacht diep genoeg is wordt de spin aan een van haar acht poten beetgepakt en tot bij het holletje 
gebracht. Daarna - en dat mist nooit - verdwijnt de wesp opnieuw zonder prooi naar binnen. Controleert 
ze of er ondertussen geen ongewenste parasitaire gast is binnengedrongen? 
Uiteindelijk wordt de spin binnenboord gehesen, en even later verschijnt de wegwesp weer boven de 
grond en harkt alles glad. Er heeft alweer een mini-drama plaatsgevonden. 
 Omdat ik ergens las dat een wesp haar ei op de buitenkant van de spin plak, graaf ik een slachtof-
fer op om te kijken of dat waar is. Ik vind geen opgeplakt ei, maar er gebeurt iets merkwaardigs. Ik zie de 
spin bewegen en enige tijd later zelfs weer weg wandelen. 
Zou een dergelijke verlamming alleen maar goed werken als die gecombineerd gaat met eenzame, cellu-
laire en donkere opsluiting? 
 Een andere keer zit ik met het fototoestel in de aanslag om de wesp tijdens het graafwerk vast te 
leggen. Tot mijn verbazing zie ik het beest naar buiten komen met een spin, terwijl haar prooi nog ligt te 
wachten om te worden geofferd. Vermoedelijk is ze toevallig bij haar graafwerk in het domein van een 
buurvrouw terecht gekomen. 
 Het is best interessant om eens een paar uurtjes bij een zonnig paadje te gaan liggen. Er vliegt 
ongelooflijk veel klein spul rond. Prachtig gekleurde goudwespen, die het op al die gravende lilliputters 
hebben gemunt en kans zien hun “koekoeksei” onder te brengen. 
Ook kleine grauw getinte parasitaire vliegjes die met recht tot het “grauw” van het laag-bij-de-grondse 
volkje kunnen worden gerangschikt en stiekem hun ei naar binnen   schuiven.  
 Ik realiseer me ineens dat ik nu - het is juli - veel minder van de beschreven Pompilus zie rond-
waren. Zou hun leventje al voorbij zijn? 
Weet wel dat er genoeg andere soorten op oorlogspad zijn, elk voor zich gespecialiseerd op eigen prooi-
diersoorten. Een reden te meer om eens van dichtbij dit nijvere volkje gade te slaan. 

Aart Smit. 

 



Wie verre reizen doet . . . .  
 Het is najaar 1996. Terwijl ik dit schrijf valt de regen met bakken uit de grauwe lucht. “Hoe moet 
dat,” denk ik dan, “met die trekvogels die zich vooral tijdens de nachtelijke uren verplaatsen? Schuilen ze 
ergens tot het betere weer er is of volgen ze toch die innerlijke, onafwendbare drang om zich zuidwaarts 
te reppen?” 
 Dát de lucht vol met vogels zit bewijzen wel de radaropnamen, de moderne manier van waarne-
men, die weliswaar (nog) niet exact kan uitsplitsen welke vogelsoorten er door elkaar heen bewegen, 
maar wel dat er zich enorme groepen verplaatsen.  
U en ik kunnen er toch iets van waarnemen. In het donker door naar hun geroep te luisteren, waarmee ze 
het contact in de zwerm onderhouden. Met enige oefening is het dan mogelijk om zelfs op elkaar gelij-
kende soorten te herkennen, zodat ook Zanglijsters en Koperwieken van elkaar aan de roep zijn te onder-
scheiden. Overdag zou je dan de eerste lichte uren van de ochtend moeten benutten om de vinkachtigen 
groepsgewijs langs te zien trekken. 
Hoewel onze oude Veluwemeerkust door de inpoldering en dus versmalling van het water niet meer zo-
veel stuwing geeft van de waterschuwende soorten, is daar toch meer van de vogeltrek te zien dan in het 
beboste binnenland. Ook later op de dag zijn daar dan nog allerlei soorten waar te nemen, die tot de nach-
telijke trekkers behoren, meestal insectenetende soorten. Zij gebruiken de dag om bij te tanken en schar-
relen daar na de energievergende vlieguren op voedselrijke terreintjes rond. Daar kunnen ook besseneters 
toe behoren. Het is om die reden zelfs niet ondenkbaar dat op door de mens met rust gelaten terreintjes 
allerlei besdragende heesters langs de trekroute door de vogels zelf onbewust worden geplant. Pitten, die 
gelijktijdig met de bessen in het darmkanaal terecht komen, blijken na het passeren van het spijsverte-
ringskanaal aan kiemkracht te winnen. Op die manier kan een trekroute door allerlei heesters worden 
gemarkeerd. 
 De vraag waarom vogels trekken is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Voor sommige soorten 
ligt het voor de hand. Insecteneters gaan vanzelfsprekend de insecten achterna, die het in de winter im-
mers in Noord-Europa af laten weten. Het is ook goed voor te stellen dat de meeste vogels, waaronder 
zaadeters, vanuit het hoge Noorden zuidwaarts gaan om mildere oorden op te zoeken. Toch gaan zij in 
enkele gevallen nauwelijks verder dan tot onze breedtegraad. Neem nu de lijsterachtigen, waaronder 
merels, waarvan de toename in deze (november)maand een Scandinavische oorsprong heeft. De beesten 
die je, als vogeltjesringer, in handen krijgt zijn moddervet en in topconditie voor de resterende reis naar 
het Iberisch Schiereiland. Tegelijkertijd zie je merels in je eigen gazonnetje bezig met het pierentrekken 
of het rooien van de Vuurdoorn- en hulstbessen. Er is dan ook een duidelijk verschil in terugmeldingen 
tussen deze blijvers en trekkers. Stads- en dorpsmerels zijn pure standvogels en kunnen hoogstens infor-
matie geven over hun bereikte leeftijd, die meestal neerkomt op hun vermogen om de kat (van de buren!) 
uit de grijpgrage poten te blijven. Ik weet zeker dat veel mensen die zich voor vogels interesseren hun 
“eigen” tuinmerel jaar in jaar uit als huisnummer gebonden dier rond zien scharrelen. 
 Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van de vogeltrek. Eén ervan is dat - door het 
opschuiven van de ijskap in het verre verleden - het vogels, gedurende een groot gedeelte van het jaar, 
onmogelijk was hun leefgebied permanent te bewonen. De erfelijke herinnering aan dat gebied zou dan 
zijn blijven bestaan, en daardoor een regelmatige jaarlijkse terugkeer naar die noordelijke broedterreinen 
veronderstellen. 
 Er is ook een lezing dat de in het zuiden levende vogelsoorten ooit aan gebiedsuitbreiding deden, 
en langzamerhand naar het noorden opschoven. De langere dagen op het noordelijk halfrond en het feit 
dat zich daar geschiktere biotopen bevonden zouden dan - voor sommige soorten - gunstig zijn voor het 
broedsucces. 
 De oorzaak van de vogeltrek blijft een beetje giswerk en zal vermoedelijk niet meer exact te ach-
terhalen zijn. Waar wel is achter te komen is de manier waarop vogels trekken en welke routes door ver-
schillende soorten worden gevolgd. Door vogels te ringen, geringde vogels te verplaatsen en dit tezamen 
met observaties en radar te combineren, kan er heel wat worden ontrafeld. 
 De manier waarop vogels hun route vinden en volgen houdt de wetenschappers blijvend bezig en 
dit is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost. Vermoedelijk spelen meerdere factoren een rol, zoals 
die van terreinherkenning, navigatie op zon en sterren, aardmagnetisme en een ingebakken richtingsge-
voel. Misschien moeten we zelfs denken aan een apart zintuig dat dieren wel- en mensen niet bezitten. 



 Van oudsher houdt de Nederlandse Ringcentrale, vroeger het Vogeltrekstation geheten, zich be-
zig met het trekonderzoek. De laatste jaren is het accent verplaatst naar de reproductie, overleving en de 
plaatstrouw van de vogels, het Constant Effort Site-project (CES) geheten. Een aantal door de wol ge-
verfde amateur-ringers verplicht zich door in de periode half april tot begin augustus eenmaal per tien 
dagen met een vaste mistnetopstelling in het riet of tussen het struweel op steeds dezelfde plaats vogels te 
vangen en te ringen. Door dit een aantal jaren te herhalen kan een inzicht in aantallen broedvogels, de 
overleving, plaatstrouw en voor- en achteruitgang worden verkregen. 
De wetenschap kan het niet zonder de amateurs stellen, die een groot deel van het veldwerk verrichten. 
Mensen zoals U en ik, die de verschuivingen in de vogelwereld belangstellend gadeslaan en - vooral! - 
notities maken. Ook van achter het beschuttende glas vanuit de woning zijn best leuke waarnemingen te 
doen. Verwonder U over het Roodborstje dat stuivertje heeft gewisseld met zijn Hollandse soortgenoot 
en kans ziet vanuit Scandinavië die paar vierkante meter terug te vinden waar hij of zij vorig jaar ook 
was. Let op de Koperwieken en de Kramsvogels, die de besneeuwde of hardbevroren weilanden zijn 
ontvlucht en de kerstversiering in de hulst kraken. Zie de Groenlingen die, afkomstig uit Zuid-
Scandinavië, op de dikke rozenbottels tafelen. Ze morsen zoveel zaadjes dat andere wintergasten, zoals 
Vinken en Kepen zich daaraan nog dik kunnen eten. Tot Uw verbazing kunt U zelfs een Zwartkopje zien 
dat de krentjes uit het overgebleven kerstbrood pulkt en - zeer bescheiden nog - hier en daar overschakelt 
van trekker naar blijver. Allerlei mezen komen natuurlijk ook op het gestrooide voer af en daaronder 
zeker Uw “eigen tuinmees”, die het nestkastje als slaapkamer beschouwt en het gebiedje eromheen (Uw 
tuin) als zijn territorium. Met de vleugels half geopend en zich dik makend probeert hij dan soortgenoten 
te imponeren. Daaronder kan zich best een Rus bevinden, zoals ik al enkele keren ondervond bij exem-
plaren die een “Moscwa”-ring droegen. 
 Waarnemingen met de kijker, maar ook met het blote oog blijven naast de specialismen noodza-
kelijke elementen in het vogelonderzoek. Vanzelfsprekend stijgt de waarde van Uw bijdragen wanneer er 
in teamverband in het veld wordt gewerkt. Maar ook ervaringen van achter het raam geven een inzicht in 
vogelgedrag, en hebben hun waarde. Het is daarbij noodzakelijk dat alles wordt vastgelegd en het hoeft 
niet altijd betrekking te hebben op zeldzaamheden. Had U ooit vermoed dat Kuifleeuweriken uit onze 
omgeving zouden verdwijnen? Dat de Groene specht zo schaars zou worden? De verarming vindt dik-
wijls ongemerkt plaats. 
 Door de waarnemingenrubriek in Natuurklanken te vullen kunt U Uw steentje bijdragen aan het 
wel en wee van Uw eigen omgeving. Zet U Uw redactie maar flink aan het werk! 

 
Aart Smit. 

P.S.  Als U dit leest zit de winter er haast op. Wat let U om op de 
 terugtrek te letten, en de aankomst van de zomerpietjes? 



 

Regionale vlinderwerkgroependag in Culemborg - deel I 
 Zaterdag 8 februari gingen Els Koopmans en ik al vrij vroeg per auto en met openbaar vervoer op 
pad naar Culemborg, voor het bijwonen van een landelijke dag voor alle regionale vlindergroepen van De 
Vlinderstichting.Het was een mistige ochtend, waardoor we vanaf ons geriefelijke plekje in de trein he-
laas weinig van het voorbijglijdende landschap konden zien. 
 Bij aankomst op onze locatie in Culemborg werden we met koffie ontvangen en de voorzitter van 
De Vlinderstichting, Jan van der Made, leidde het programma in met enkele mededelingen: 
De Vlinderstichting wil dit jaar in maart tevens een onderzoek naar libellen starten. Het is de bedoeling 
dat ook voor het onderzoek naar libellensoorten monitoringroutes in het land worden uitgezet. Tevens 
wordt er gewerkt aan een atlas voor Nederlandse libellen. Een en ander zal wel onder het beheer van De 
Vlinderstichting plaatshebben.  
Er komt een onderzoek naar de effecten van begrazing op kleine diersoorten, zoals onder andere insecten. 
Tot op heden weet men nog niet goed hoe bijvoorbeeld insecten reageren op grazend vee. 
 Samen met andere instanties die iets met de natuur van doen hebben, zoals onder andere de 
“Groenraad”, waarvan bijvoorbeeld hoveniers deel uitmaken, wil De Vlinderstichting een groenadvies-
centrum opzetten. Men hoopt zo door discussie in bredere kring een beter inzicht in de materie van het 
“groen” te krijgen. 
 In samenwerking met andere natuurorganisaties wil De Vlinderstichting proberen de minister van 
landbouw te overreden voor een andere aanpak te kiezen met betrekking tot het behoud van de soorten-
rijkdom in de natuur. De belangstelling van de provincies voor soortenrijkdom neemt toe. Zo heeft bij-
voorbeeld de provincie Noord-Brabant bij Den Bosch een project dat door middel van inrichtingsplannen 
de instandhouding van de “blauwtjes” nastreeft. 
 De voorzitter wijst er tenslotte op dat de werkgroepen toch vooral alert moeten zijn op allerlei 
ontwikkelingen in het natuurgebeuren in hun directe omgeving, met andere woorden: de werkgroepen 
hebben ook een signaleringsfunctie.  
 De volgende onderwerpen worden die ochtend nog door Jan van der Made of één van de andere 
sprekers, onder wie Kars Veling en Chris van Swaay, te berde gebracht: 
A. DE ACTIEPLANNEN VOOR DE GROTE VUUVLINDER EN HET GENTIAANBLAUWTJE. 

a.  De Grote vuurvlinder heeft een klein verspreidingsgebied en komt nu nog slechts in hooguit zes 
atlasblokken voor in Noordwest-Overijsel (de Wieden en de Weerribben) en in het zuiden van 
Friesland (onder andere de Rottige Meenthe). De voedselplant van de Grote vuurvlinder is de Wa-
terzuring. De Vlinderstichting maakt zich zorgen over de verdere achteruitgang van de Grote vuur-
vlinder en is dus een actieplan gestart om deze teloorgang een halt toe te roepen. (Voor de geïnte-
resseerde staat er in “Natura” van jl. januari op de bladzijden 4 t/m 7 een interessant artikel over de 
Grote vuurvlinder, dat in de volgende “Natura” een vervolg zal hebben). 

b.  Het Gentiaanblauwtje wordt ook in zijn voortbestaan bedreigd. Hij komt vooral in Drente in ver-
schillende grotere en kleinere, vaak geïsoleerde gebieden nog voor, zoals in het Wittelterveld.De 
achteruitgang van het Gentiaanblauwtje is vooral het gevolg van verdroging van heidearealen waar 
zijn voedselplant, de Klokjesgentiaan voorkomt. De Klokjesgentiaan moet ook weer niet te lang 
met zijn voeten in het water staan, omdat dan geen bloei optreedt, met als gevolg ook geen Genti-
aanblauwtjes. De meest geschikte standplaatsen voor Klokjesgentianen zijn open plekken aan de 
rand(en) van heideterreinen. Er wordt tevens nog verwezen naar de belangrijke functie van een 
Knoopmierensoort voor het Gentiaanblauwtje. De mieren nemen namelijk de rupsen van het Gen-
tiaanblauwtje mee naar hun nest, waar ze zich verpoppen. 

B. SOORTGERICHTE MONITORING. 
Hiermee wordt bedoeld dat op een monitoringroute slechts op het voorkomen van één bepaalde vlin-
dersoort wordt gelet, bijvoorbeeld het voorkomen van de Bosparelmoervlinder op de Veluwe. Naast 
algemene monitoringroutes zouden er ook meer soortgerichte monitoringroutes uitgezet moeten wor-
den. Bij tijdig signaleren dat het slecht gaat met een bepaalde soort kan dan misschien sneller actie 
worden ondernomen. 
Verder wordt bij dit onderwerp nog gezegd dat bij vlindersoorten met een tweede generatie bij deze 
tweede generatie vaak een veel grotere aantalsvariatie optreedt.  
 



 
 
Daardoor is het moeilijker aan de hand van die tweede generatie een trend te bepalen; bijvoorbeeld: 
gaat het beter of slechter met een vlindersoort? 
Van het Oranjetipje vliegt per seizoen slechts één generatie uit. Bij deze eerste en enige generatie 
treedt een geringe aantalsvariatie op, dat wil zeggen, elk jaar geringe veranderingen in populaties, 
waardoor het makkelijker is een trend te bepalen, bijvoorbeeld goed of slecht. 

C.  VLINDERATLASSEN (verspreidingsatlassen). 
 De laatste atlas is in 1989 uitgekomen en is inmiddels uitverkocht. De gegevens die erin staan gaan 

maar tot 1986 en zijn dus verouderd. De laatste jaren zijn er erg veel verspreidingsgegevens (kilome-
terhokgegevens) bijgekomen. Dit aantal moet in de komende twee jaar nog uitgebreid worden. De 
Vlinderstichting is een witte plekkenplan gestart, dat wil zeggen kilometerhokken waar nog weinig 
onderzoek is gedaan, worden intensiever bewerkt. De Vlinderstichting wil dan in 1999 een nieuwe at-
las van Nederlandse dagvlinders uitgeven.  

 Het thema verspreidingsonderzoek komt ook aan de orde, dat wil zeggen dat per kilometerhok mini-
maal vijf maanden lang onderzoek moet worden gedaan naar vlindersoorten die op de rode lijst voor-
komen. 

D.  VLINDERWANDEL (EN FIETS) ACTIES SAMEN MET DE ANWB. 
 In 1997 zal De Vlinderstichting samen met de ANWB een vlinderwandelactie houden. Op ongeveer 

dertig plaatsen verspreid over het land worden routes uitgezet waarop vlinders te zien zijn. In een rou-
tebeschrijving staat korte informatie over de te verwachten vlinder. Aan de routebeschrijving vast zit 
een lot, waarmee allerlei prijzen gewonnen kunnen worden, bijvoorbeeld een fiets of een verrekijker. 
Een groot aantal van deze routes is in de buurt van plaatsen waarin vlinderwerkgroepen actief zijn.  
In de loop van februari worden de routes beschreven en in mei kunnen ze gelopen of gefietst worden. 
De routes zijn niet altijd nieuw; soms wordt gebruik gemaakt van een bestaande route. Voor het uit-
zetten van de routes kan de hulp van de diverse werkgroepen worden ingeroepen. De routes worden te 
koop aangeboden (bij ANWB-kantoren of VVV’s). De werkgroepen kunnen ook zelf routes verkopen. 
Van elke verkochte route krijgt de werkgroep een bepaald bedrag.  
In Gelderland zijn bijvoorbeeld routes gepland bij Aalten en Rheden. 

E.  ACTIE WESPVLINDERS. 
 Enkele onderzoekers hebben vorig jaar geprobeerd door middel van potjes met geurstoffen (feromo-

nen) wespvlinders aan te lokken, teneinde een beeld te krijgen van wespvlinders in een bepaald ge-
bied. Deze actie was weinig geslaagd. De temperatuur heeft hierbij waarschijnlijk een rol gespeeld. 
De geurstoffen werken namelijk pas goed bij een temperatuur van zo’n 240C. Het onderzoek wordt dit 
jaar voortgezet. De feromonenpotjes worden door De Vlinderstichting beschikbaar gesteld. 

F.  NIEUWSBRIEF VLINDERWERKGROEPEN. 
 Naast het tijdschrift “Vlinders” wil De Vlinderstichting twee keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven. 

De eerste is in januari jl. verschenen. De nieuwsbrief is vooral bedoeld voor het uitwisselen van in-
formatie tussen De Vlinderstichting en tussen de werkgroepen onderling. De vlinderstichting zal in-
formatie over al lopende of nog te starten projecten verstrekken, of over projecten die samen met de 
vlinderwerkgroepen uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld monitoringroutes. 

 
Na de lunch komen de mogelijkheden van Internet voor De Vlinderstichting ter sprake, en het ac-

tieplan dagactieve nachtvlinders.  
Enkele werkgroepen, onder andere Friesland, Zuid Kennemerland, Limburg en Culemborg heb-

ben regionale atlasprojecten op poten gezet of zijn hiermee bezig. Uit de betogen van de diverse regiona-
le sprekers blijkt wel dat het maken van een atlasproject beslist geen sinecure is. Hiervoor is niet alleen 
veel inzet van de leden nodig, maar ook kennis van zaken, geduld en niet te vergeten een portie enthousi-
asme. 

Jan van der Made stelt tenslotte nog de contacten van de vlinderwerkgroepen met beherende in-
stanties aan de orde. Uit enkele reacties kan men opmaken dat die niet altijd positief zijn. Maar al te vaak 
worden werkgroepen benaderd met het verzoek instanties over milieuvragen te adviseren, of om inventa-
risaties uit te voeren. Er wordt dan meestal van uitgegaan dat de werkgroepen dat gratis doen, terwijl de 
gegeven informatie soms wordt doorgespeeld aan project-adviesbureaus.  
Jan van der Made raadt de werkgroepen aan in conflictsituaties tussen werkgroepen en beherende instan-
ties altijd de hulp van De Vlinderstichting in te roepen. 



Bertus Hilberink. 
 
 

Activiteiten - deel II   (aanvulling) 
 Opvallend is het grote aantal vrijwilligers dat bezig is met het verzamelen van vlinderwaarne-
mingen in andere delen van het land dan de Veluwe. Terwijl wij zo’n belangrijk gebied zien! 
Friesland is bijna klaar met alle gegevens voor een eigen verspreidingsatlas. Zeeland heeft door middel 
van cursussen en veel publiciteit en indrukwekkend waarnemersnet opgebouwd. Drente gaat een regiona-
le vlinderatlas uitgeven. Kennemerland spant de kroon door de hele duinstreep plus zandgebieden te mo-
nitoren. Ook zij gaan een atlas uitgeven. Cursussen en lezingen maken veel mensen enthousiast. 
 Het plan in onze eigen KNNV-afdeling een vlinderherkenningscursus te organiseren hopen we de 
komende winter te realiseren. U hoort er nog van. 
EEN PUBLIEKSPROJECT: NACHTVLINDERS OVERDAG. 

Nog dit jaar organiseren De Vlinderstichting, KNNV en de Jeugdbonden samen een actie, verge-
lijkbaar met het hommelproject van enkele jaren terug.  
Centraal staan acht dagactieve nachtvlinders (zie hiervoor ook de komende “Natura” van mei). 
De acht soorten waar het om gaat zijn: 
 Nachtpauwoog  rupsen vooral op de heide. 
 St. Jacobsvlinder “zebrarupsen” op kruiskruiden. 
 St. Jansvlinder  veel in de duinen. 
 Muntvlindertje  op munt, tijm, enz. 
 Gammauiltje  trekvlinder. 
 Grote beervlinder beerrupsen. 
 Olifantsvlinder  rupsen op onder andere Funchsia. 
 Bonte bessenvlinder rupsen op bessenstruiken. 

Els Koopmans-Grommé. 



 
 
 

BIJLAGE NATUURKLANKEN NR. 2 - 1997 
Eerste waarnemingen zomervogels 1997 in de regio Epe/Heerde 

 
 

Soort Datum Bijzonderheden 
   
Zomertaling    
Zwarte stern   
Visdief   
Tortelduif   
Koekoek   
Gierzwaluw    
Boerenzwaluw   
Huiszwaluw   
Oeverzwaluw   
Wielewaal   
Nachtegaal   
Zwarte roodstaart   
Gekraagde roodstaart   
Paapje   
Roodborsttapuit   
Tapuit   
Snor    
Grote karekiet   
Kleine karekiet   
Bosrietzanger   
Rietzanger   
Spotvogel   
Zwartkop   
Tuinfluiter   
Grasmus   
Fitis   
Braamsluiper   
Tjiftjaf   
Fluiter   
Grauwe vliegenvanger    
Bonte vliegenvanger   
Boompieper   
Gele kwikstaart   
Boomvalk   
        
 Inzenden ca. 1 juli 1996     Naam waarnemer/waarneemster: 

de Heer W. van Waveren Hogervorst, 
Zwartelandstraat 38, 
8162 HD  Epe. 

 
 



WAARNEMINGEN 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor verant-
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AHS=Agnès Herweijer-Smit; AJB=Mevrouw A.J. Bakhuis; B=Betty Bouchette; EKG=Els Koop-
mans-Grommé; FB=Frans Bosch; HJ=Hilary Jellema; JH=Joop Haselhoff; JP=Jan Polman; LW=Louk Witkamp; 
MF=Marianne Faber; ML=Mia Leurs; MLa=Marcel Langevoort; OS=Oeti Slot;  PB.=Paula Baan; TD=Truus 
Deerenberg; WB=Wim Bijlsma; WM=Wim Mekelenkamp;   
en verder; de familie Oogjen, Petra van Suydam, en de familie R. Smid.
N.B.  WE HEBBEN BIJ DE NOVEMBER- EN DECEMBERMELDINGEN VANWEGE DE VANZELFSPREKENDHEID HET JAARTAL 1996 

NIET VERMELD. 
 
 
 

Aalscholver 
02/02 3 exx. in een boom bij de Wetering, Gather-

weg, Vaassen. WM. 
Appelvink 
10/01 Paartje, tuin Van Walsumlaan, Epe. TD. 
16/01 Tuinen in hoge bomen, Epe-centrum. EKG. 
05/02 `  Roepend boven in berkje, Oude Apel-

doornseweg bij begraafplaats, Vaassen. 
MLa.  

12/03  `  + a  Tuin Van Walsumlaan, Epe. TD. 
Blauwe reiger 
27/02 Nest tegenover Houtweg Oene in de uiter-

waarden. 
Boomklever 
24/12 Tuin Epe-centrum. EKG.  
febr. Geregeld te horen, vak 12, Zwolse Bos, 

Wapenveld. AE. 
20/01 2 exx. (paartje) steeds samen  

in tuin,  Pelzerpark, Epe. AHS.  
26/02 Zit op mezenkastje. Mezen vliegen zenuw-

achtig in en uit. Korte Enkweg, Epe. BB. 
Boomkruiper 
05/01 Zwolse Bos, Wapenveld. AE 
05/01 Maasbos, Wapenveld, bij vennetje. AE. 
26/01 1 ex. In tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  
26/02 2 exx. in tuin Korte Enkweg, Epe. BB. 
Boomleeuwerik 
27/02 Gehoord op de Renderklippen bij de Del-

lenweg, Epe. LW. 
27/02 Zang! Heide Petrea, Wapenveld. AE. 
Bosuil 
10/02 Gezien in schoorsteen huize Petrea, Wapen-

veld. Er schijnt nog een ex. te zijn. AE. 
febr./ Geregeld gehoord in het Pelzerpark, Epe.  
mrt. AJB./AHS. 
begin Zat midden op de Molenweg, Epe, en bleef  
maart  bij nadering van auto nog geruime tijd rustig                                           
 zitten. Familie Smid.                             
Buizerd 
24/12 Bijna geheel wit exemplaar, Oenerweg, Epe. 

EKG.  
25/12 1 ex. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
26/12 Vliegt roepend rond in Kloosterbos, Wapen-

veld. AE. 
11/01 2 exx. steeds in de bomen om het huis, "Wa-

terland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Dodaars 

24/12 1 ex. bij Houtweg, Oene. EKG.  
Ekster 
25/12 ± 20 exx. bij elkaar! Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
13/03 2 exx hakten in op een in het nauw gedreven 

Eekhoorn. Met een handvol grind verjaagd. 
Eekhoorn ontkomen. AHS. 

Fazant 
11/01 Wiemanstraat, Epe. ML 
26/02 `  wandelt in voortuin, Lagestraat, Wapen-

veld. Er zijn 3 a  aan de overkant. AE. 
maart a  Geregeld op voer in de tuin, Elburger-

weg, Heerde. Petra van Suydam. 
Fitis 
16/03 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.   
Fuut 
24/12 6 exx. plas Kievitsveld, Vaassen. EKG.  
Geelgors 
10/01 Samen met Kepen, Ringmussen en Vinken, 

vele honderden exemplaren op akker met 
Haver, Waterstraat/Berenberg, Vaassen. 
MLa. 

Goudhaantje 
27/02 In vogelbadje, tuin  

Norelholtweg, Epe. LW. 
Goudvink  
25/12 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
31/12  `  Rustig fluitend, Kievitsveld, Emst. WM. 
02/01 Tuin Van Walsumlaan, Epe. TD. 
08/01 `  en a  Geregeld aanwezig, Vegtelarijpark, 

Epe. EKG.  
09/01 Paartje, tuin Veenweg, Vaassen. JP. 
21/01 Paartje, tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
01/02   Paartje, snavelend op een tak, Kievitsveld, 

Emst. WM. 
15/02 Paartje Kievitsveld, Emst. WM.  
15/02 In tuin Pelzerpark, Epe. AJB..  
Groene specht 
03/02 1 ex. Van de grond opvliegend, Oude Apel-

doornseweg, Vaassen. MLa. 
19/02 Jaagt spreeuwen weg uit nest. Mussen-

kampseweg, Heerde. HJ. 
Groenling 
25/12 Veel!"Waterland",Weteringdijk,Vaassen. 

PB.  
26/12 `  op de pinda’s, Lagestraat Wapenveld. 

AE. 

 
Vogels 



02/01 Eigenlijk hele winter enkele exx. in tuin 
Pelzerpark, Epe. Beginnen als er zon is te 
zingen. AHS.  

31/01 Zingend, dorp Epe. EKG.  
Grote bonte specht 
21/12 Tuin Epe-centrum. EKG.  
05/01 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
20/01 Roffelt op tv-mast van de buren. Komt ook 

op voer. Veenweg, Vaassen. JP. 
Grote lijster  
08/01 1 ex. Park Vegtelarij, Epe. Eet dagelijks 

bessen van Liguster. EKG. 
19/02 Eerste zang, boven in populier, Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
22/02 Zingend in de wei. "Waterland", Wetering-

dijk, Vaassen. PB.  
Grote zaagbek 
12/01 `  Kanaal bij Vaassen, in wak. EKG.  
21/01 27 exx. Apeldoorns  

Kanaal t.h.v. Hoorn. HJ. 
26/01 3 `  en 4 a  in het Kanaal. AE. 
28/01 Velen in het Kanaal bij dorp Wapenveld. 

AE. 
02/02 2 `  In de Wetering, Gatherweg, Vaassen. 

WM. 
07/02 9`  en 3a  Apeldoorns Kanaal bij Bonen-

burg, Heerde. LW. 
08/02 + ± 10 exx. `  en a  Apeldoorns Kanaal bij 
09/02 Bonenburg, Heerde. OS. 
Grutto 
27/02 5 exx. bij Wijhese Veer. FB. 
febr./ Honderden exx. aan de IJsseluiterwaarden;   
mrt. ook langs de Zalkerdijk. AJB. 
07/03 Honderden op kleine richels gras in uiter-

waarden IJssel, Marle. EKG.  
Havik 
08/02 1 ex. Vliegend over vuilstortplaats in ZW-

richting over Veldweg, Emst, achterna geze-
ten door kraaien. MLa. 

15/02 In tuin Ballastputweg, Epe. WB. 
15/02 Omgeving IJsseldijk/Kerkdijk, Veessen. 

Zeer tam. AJB. 
Heggemus 
14/02 2 exx. onder de Skimmia’s op universeel 

voer. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
22/02 Eerste zang, Wapenveld. AE. 
Holenduif 
15/02 `  Maakt Turkse tortel het hof. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
10/03 Geregeld op voer in de tuin. Elburgerweg, 

Heerde. Petra van Suydam. 
Houtduif 
januari 2 exx. Geregeld op voer in tuin, Epe. EKG.  
Houtsnip 
24/12 Opvliegend bij de sprengen, Motketel, Nier-

sen. MW.  
Keep 
10/01 Samen met Geelgorzen, Ringmussen en 

Vinken, vele honderden exemplaren op ak-
ker met Haver, Waterstraat/Berenberg, 
Vaassen. MLa. 

24/01 1 ex. Voerplank tuin Epe. EKG. 

31/01 Idem. 
12/03 2 `  tuin Van Walsumlaan, Epe. TD. 
Kievit 
27/02 Aantal exx. in de wei, "Waterland", Wete-

ringdijk, Vaassen. PB.  
07/03 Honderden op kleine richels gras in uiter-

waarden IJssel, Marle. EKG.  
Klapekster 
22/01 Tabaksakker, Hattem. FB. 
02/02 Het Greveld, Epe. Gortel. FB. 
08/02 Welna, Epe. FB. 
17/02 Tabaksakker, Hattem. FB. 
22/02 Jagtlustweg/Koekenbergweg, Epe. FB. 
febr. 1 ex. Lankertsweg, Gortel 188.8/480.8 

(Amersfoort coördinaten). MLa.  
Kokmeeuw 
08/01  Vlucht, op voerplank  

tuin Bongerdplein,  
 Epe. (Bleven ook de  

volgende dagen tot  
februari). EKG.  

Kolgans 
24/12 IJssel, honderden tussen Terwolde en Oene. 

EKG. 
17/18/01 Honderden in Luttenbroek. AE 
10/02 Zeer velen, vliegendNoord. AE. 
Koolmees 
14/02 Tot 8 exx. op pinda’s en zonnepitten, Lage-

straat, Wapenveld. AE. 
Koperwiek 
25/12 Troepje. Wisselse Veen, Epe. EKG.  
13/01 Troepje, zingend, Teuge. EKG.  
27/01 Weiland Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Kramsvogel 
25/12 Troepje, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
11/01 3 exx. in tuin Veenweg, Vaassen. JP. 
13/01 Troepje, met Spreeuwen, Teuge. EKG.  
27/01 Weiland Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Kuifeend 
21/01 2 exx. Apeldoorns Kanaal t.h.v. Hoorn. HJ 
Kuifmees 
29/01 Paartje in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Merel 
22/02 2 exx. voluit zingend centrum Epe. EKG.  
Nonnetje 
25/01 2 exx. Wisselse Veen, Epe,  in open plasje. 

EKG.  
Nijlgans 
24/12 IJssel, tientallen tussen Terwolde en Hout-

weg, Oene. EKG.  
13/01 14 exx. bij Teuge in de wei. EKG.  
Ooievaar 
27/02 Boven de IJsseldijk, zuidelijk van het Wijhe-

se Veer.  FB. 
Pestvogel 
30/12 1 ex. Tuin Hoge Weerd, Epe. Fam. Oogjen. 
Pimpelmees 
14/02 tot 2 exx. op pinda’s en zonnepitten, Lage-

straat, Wapenveld. AE. 
Raaf 
23/12 2 exx. vliegend over Zwolse Bos, vak 12. 

Wapenveld. AE. 



Rietgans 
24/12 Troepje. IJssel, tussen Terwolde en Oene. 

EKG.  
Rietgors 
08/02 4 exx. Tongerense Heide, Epe. FB. 
Ringmus 
09/01 2 exx. Tuin Bongerdplein  

Epe op pindabol. EKG.  
10/01 Samen met Geelgorzen,  

Kepen en Vinken, vele honder-  
den exemplaren, op akker met Haver,  
Waterstraat/Berenberg, Vaassen. MLa. 

31/01 10 exx. Tuin Bongerdplein Epe op strooi-
voer. EKG.  

14/02 8-10 brutale vogeltjes, de hele winter op de 
pinda’s en ander voer. Lagestraat, Wapen-
veld. AE. 

Roerdomp 
12/01 Veenweg 2, Vaassen, Eenmaal  

gezien, door meerdere mensen.  
Is weer “weggewandeld”. JP. 

Roodborst 
14/02 Zo nu en dan op het voer,  

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Slechtvalk 
05/01 1 ex. Op IJsselcentrale, Zwolle. MLa. 
Smient 
24/12 IJssel, tientallen tussen Terwolde en Oene.  
 (Later honderden grazend in uiterwaarden 

IJssel). EKG.  
Sneeuwgans 
15/01 3 exx. overvliegend. Terwolde. AE. 
Sperwer 
26/12 `  en a  dagelijks samen of alleen jagend, 

meermalen per dag. "Waterland", Wetering-
dijk, Vaassen. PB.  

27/12 ` Stoot vlak voor mijn neus een `  mus uit 
de Egelantier! AE. 

08/01 `  Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
03/02 a  Stortte zich, zonder dat één vogel alarm 

sloeg, op de puinbrokken waaronder onze 
Rosse woelmuis woont. Tuin Belvédèreweg, 
Epe. Wij vrezen het ergste. . . MHM.  

04/02 1`  Oude Apeldoornseweg, terrein  
Waspada, Vaassen. MLa. 

04/02 a  Zwevend boven huis Hommelbrinkstede, 
met twee kraaien. MLa. 

15/02 Tuin Pelzerpark, Epe. AJB. 
19/02 Op de meidoornhaag vol 

 mussen. Niets gevangen. 
 Lagestraat, Wapenveld. AE. 

01/03 `  Slaat Merel op mijn (overdekt!) platje. Al 
2e keer deze week. Pelzerpark, Epe. AHS. 

02/03 Nog steeds jagend op "Waterland", Wete-
ringdijk, Vaassen. Telkens prooiresten, 
meest Turkse tortel, mus en vink.  Ook af en 
toe kleine vogels die hun staart kwijt zijn.  
PB. 

 
Spreeuw 

febr. Fantaseert alweer op de antenne, Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

Staartmees 
25/12 Troepje op pindazakje in tuin Epe. EKG. 
08/01 Troepje, Vegtelarijpark, Epe. EKG.  
11/01 Op pindabol, tuin Epe. EKG.  
Steenuil 
Begin Overdag jagend. Houtweg, Oene. 
januari Mevrouw A.L. Bakhuis. 
14/01 Overdag vliegend, "Waterland",  

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
12/02 2 exx. roepend. "Waterland",  

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
15/02 1 of 2 exx. bijna dagelijks te zien begin 

Houtweg, Oene, oostelijk deel. AJB. 
Stormmeeuw 
27/01 Telkens ex. in Epe tussen hele vluchten 

Kokmeeuwen op voerplank. EKG.  
Sijsje 
 2 à 300 exx. in elzen, Vossenbroek, Emst. 

MLa. 
10/01 Troepje op pinda’s en vet- 

bollen, tuinen Epe. (ook vol- 
gende dagen tot feb.) EKG.  

11/01 Hele vlucht in berk,  
Pelzerpark, Epe. AHS. 

10/01 Hele zwerm, wel 20 exx. op doorreis in de 
tuin Belvédèreweg, Epe. Helaas maar kort! 
MHM.  

22/01 ± 30 exx. bij Apeldoorns  
Kanaal t.h.v. Hoorn. HJ 

Tafeleend 
21/01 6 exx. Apeldoorns 
  Kanaal t.h.v. Hoorn. HJ 
Tjiftjaf 
06/03 1e Midden Veluwe. EKG.  
11/03 In de tuin, Pelzerpark, Epe. AHS. 
12/03 Al enige dagen in de tuin, Van Walsumlaan, 

Epe. TD. 
Turkse tortel 
15/02 6 exx. op het voer. Lagestraat, Wapenveld. 

Eén ex. wordt het hof gemaakt door een `  
Holenduif!. AE. 

Veldleeuwerik 
24/02 Beetje zingend op de hei,  

Renderklippen, Heerde. LW. 
27/02 Nu echt zingend op hei,  

Reinderklippen, Heerde. LW. 
Vink 
10/01 Samen met Kepen, Geelgorzen en Ringmus-

sen, vele honderden exemplaren op akker  
met Haver, Waterstraat/Berenberg, Vaassen. 
MLa. 

febr. Steeds onder de pinda’s en vetbol. 1 a  met 
afhangende vleugels en 1 a  met misvormde 
poot, dus goed herkenbaar! Lagestraat, Wa-
penveld. AE. 

Vlaamse gaai 
febr. Eet de pinda’s uit de doppen en houdt zich 

daarbij maar nèt in evenwicht op het touwtje. 
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

Waterhoen 21/01 3 exx. Apel- 



doorns Kanaal  
t.h.v. Hoorn. HJ 

Wilde zwaan 
02/02 5 exx. Wisselse Veen tussen Boerweg en 

Woesterbergweg, Epe. FB. 
10/02 7 exx. vliegen laag over Lagestraat. Roepen 

“hoehoe”. AE. 
07/03 Meer dan 10 exx. IJssel, Marle. EKG. 
Winterkoning 
19/02 Kruipt door de Egelantier en vliegt in de 

Klimop. Zou het “onze” zijn? Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

Wulp 
20/02 + "Waterland", Wetering-  
22/02 dijk, Vaassen. PB.  
Zwarte mees 
02/01 In tuin dorp Epe-centrum. EKG.  
05/01 Geregeld op voer, tuin Pelzerpark, Epe.  
Zwarte Roodstaart 
10/03 Van Walsumlaan, Epe. MF. 
Zwarte specht 
26/12 Twee dagen gezien langs Officiersweg en in 

tuin Jagtlustweg, Epe. MF. 
Zwarte zwaan 
07/03 1 ex. IJssel, Hattem. EKG. 

 
 

 
21/02 Eerste nachtvlinder tikte tegen het raam. 

Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
28/02 `  Elburgerweg, Heerde. Petra van Suy-

dam. 
08/03 Bos Renderklippen, Epe. MF. 
10/03 2 exx. in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
12/03 `  Op Forsythia en Krokus, tuin Van 

Walsumlaan, Epe. TD. 
Dagpauwoog  Inachis io  
28/02 (1e)  Bongerdplein, Epe. EKG.  
04/03 Op krokus in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
09/03 Tuin Officiersweg, Epe. MF. 
Kleine vos  Aglais urticae 
04/03 In de tuin, Bongerdplein, Epe. EKG.  
Rouwmantel  Nymphalis antiopa 
08/03 Er zijn al drie exx. gezien, in resp. Am-

sterdam, Appingendam en Gorkum.  
(Medeling Vlinderstichting). 

 
 
 

Bootsmannetje 
01/03 Veel, met allerlei andere watertorren 

in de poel op "Waterland", Wetering-
dijk, Vaassen. PB. 

 
 

 
 

Ree 
03/01 3 exx. Nieuw-Zuidweg, Heerde. OS. 
Vos 
11/01 Wiemanstraat, Epe. ML. 
25/01 Gortel. MLa. 
02/02 Gortel. MLa. 

   
 
 

Cibraria cancellata (of mirabilis?) 
12/11 Uiterst klein slijmzwammetje, dat als “haren 

op een hond” ons oude wilgje overdekt. 
EKG.  

Fluweelpootje  Flammulina velutipes 
25/01 Mooie verse exemplaren op oude populie-

renstobbe, Wisselse Veen, Epe. Na alleen 
maar vorstdagen! EKG.  

Oranje aderzwam  Phlebia merismoides 
19/01 Zeer veel op oude gevelde stam, Lohuizer-

weg, Epe, in parkje. EKG.  
Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 
31/01 2 exx. Ondanks alle strange vorst nog gaaf 

op Lijsterbesstobbe, tuin Bongerdplein, Epe. 
EKG.  

Wollige bundelzwam (popelzwam)  Pholiota de-
struens 

24/12 Op populierenstammen, klompenmakerij 
Oene. Grote, springlevende exemplaren tij-
dens strenge vorst! EKG.  

Gewone pad 
23/02 ± 10 dode exx. in afwateringsgootje van 

een kleine plas, Kievitsveld, Emst. FB. 
25/02 3 exx. Koekenbergweg, Epe. FB. 
27/02 1 ex. dood in de vijver, Belvédèreweg 

Epe. MHM.  
15/03 2 koppels in de vijver, tuin Belvédère-

weg, Epe. JH.  
Groene kikker 
28/02 Eerste ex. in de poel. "Waterland", We-

teringdijk, Vaassen. PB.  
01/03 Al meer dan 10 exx. in de poel. "Water-

land", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Kleine watersalamander 
27/02 5 exx. vijver Belvédèreweg, Epe. MHM.  

 

Vlinders 

Nagekomen van Elly Vosselman: 
29/01 Grote bonte specht  op terras Immenhof. 
04/03 Dagpauwoog  Inachis io , gaaf ex. binnenbuiten. 
04/03 Kleine vos  Aglais urticae gaaf exemplaar. 
04/03 Kleine vos  Aglais urticae beschadigd exemplaar. 
Op 8 november 1996 werd op de Immenhof de laatste 
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni gesignaleerd. 
Op 19/03 had AHS. een `  + a  Kneutje in haar tuin 
en 
op 22/03 bezocht een zwerm Sijsjes de tuin van MHM.  

Insecten 

Zoogdieren 

Paddestoelen 

Vissen, Amfibieën, Reptielen 



Het wisselse veen zoals ik het beleef - deel III 
10 DECEMBER 1996. 

Hoewel ik deel II over het Wisselse veen eind augustus bij de redactie inleverde, wil ik nog even 
tot ver vóór die datum teruggaan. Ik vond namelijk een aantekening over typische zwammetjes op 
brandnetels bij het Land van Jonker. Dat was nog in begin juni. Kleine bultjes, lichtgroen en harig, met 
in het midden een roestkleurig pukkeltje. Elk bultje was ongeveer een halve millimeter groot. Je kijkt dan 
al gauw even naar de onderkant van het brandnetelblad (au!). Met de loep gezien leverde dat een 
verrassinkje op: elk pukkeltje was hier een oranje hoopje, dat bestond uit allemaal kleine urntjes 

(ongetwijfeld met sporen), voorzien van een fraai gewimperd randje. Het was 
duidelijk een soort roestzwammetje. Was het de in de Oecologische flora 
beschreven Puccina carcina? 
Brandnetels krijgen van mij altijd aandacht voor mogelijke 
insectenwaarnemingen. Ik vond er die dag geen rupsen op, maar wel heel 
kleine, donkere kevertjes, waarschijnlijk het Gladde brandnetelkevertje. 
Er waren ook vreemde grasgroene wantsen, plat en rond als een dubbeltje. 
Later in het jaar bleken dit de larfjes van de Roodpotige schildwants (Petatoma 
rufipes) te zijn.  Een prachtig dier, geel met zwarte randen. 
Zoals de Eekhoorn die ik er zag een grote sprong maakte naar 
een zwiepende berk, zo maak ik nu een sprong van juni naar 
augustus. 

NA ONZE ENGELSE VAKANTIE. 
 Een Goudvink roept in de beekwal en Staartmezen vliegen met jongen. De 
Watermunt bloeit volop. Veel vlinders en zweefvliegen profiteren van nectar en 
stuifmeel van deze aardige plant. Nogal wat Bruine zandoogjes zijn daarbij, 
Landkaartjes in zomervorm, en talloze witjes. Met enig speurwerk ontdekken we ook 
de kleine, vlugge Muntuiltjes. 
De populatie Icarusblauwtjes bij de vele bloeiende Moerasrolklaver en Bastaardklaver 
blijkt het goed te doen, en een enkele Kleine vuurvlinder zit op het Boerenwormkruid. 
Je vindt dit mooie oranje vlindertje hier vaak op. 
Midden augustus bloeien er nog een paar bramen, en warempel, we zien daar nog een 
totaal afgevlogen Koevinkje op - echt een bramenliefhebber. 
 De zogenaamde natte plekken zijn nog steeds niet erg nat door de aanhoudende 
droogte. Maar gelukkig is er toch genoeg vocht voor de massa’s bloeiende Kale jonkers - altijd goed voor 
Distelvlinders - veel Waternavel (nèt O.I. Kersblaadjes!), de Egelboterbloem, de Tormentil en niet te 
vergeten de vele nieuwe polletjes Kleine zonnedauw! 
Prachtige libellen waaronder een rode soort (Rode heidelibel?) jagen op alles wat er aan andere insecten 
rondvliegt.  

Sprinkhanen! Daar zouden we dit jaar op letten. Nu die zijn er hier genoeg. Met veel geluk (wat 
zijn die beestjes snel, en ze kunnen nog vliegen ook!) vang ik een vrij grote sprinkhaan. Verrast ben ik 
over zijn prachtige kleuren: Oranje en goudgeel, aan zijn springpoten. Die zijn daarbij van pikzwarte 
scharnieren voorzien. Donkere vleugels met een lichte rand en een groen lijf. 

Thuis ontdek ik dat dit de in Nederland zeldzame Moerassprinkhaan moet wezen. Na 
geportretteerd te zijn wordt hij de volgende morgen op zijn plekje teruggezet. Ik herken nu ook zijn 
geluid, zoals in de boeken vermeld: een eenvoudig tik.  
“Leeft meestal op de rand van hoog gras en lage vegetatie”, meldt het boek verder. Ook dat klopt precies. 
SEPTEMBERBEZOEK. 
 Begin september gaan Mia Leurs, mijn trouwe vlindermonitoring-gezellin, en ik weer naar “ons 
veen” om vlinders te tellen. Het terrein is nu natter na veel regen. We bewonderen allerlei “gedierte”. 
Onze vlindertelroute duurt zoals gewoonlijk daardoor veel te lang. 
Op het Land van Jonker zitten weer veel witjes. Nu op de volop bloeiende Blauwe knoop, mooie 
vervangers voor de uitgebloeide Kale jonkers. 
De Watermunt trekt weer veel zweefvliegen, vooral Blinde bijen en Pendelzweefvliegen (Pyjamavliegen) 
zijn erbij.  
De dit jaar buitengewoon talrijke Gammauiltjes steken hun lange roltongen in de vele 
Kamperfoeliebloemetjes in de bramenhaag. 

 

 



Geboeid kijken we naar een zeer grote spin - Azaneus quadratus - een 
knalgeel kogelrond achterlijf met wat kleine witte patroontjes erop. Ze rent op 
een langpootmug af, die in de kleverige draden van haar web gevangen zit. Ze 
doodt haar slachtoffer meteen en omwikkelt hem snel met haar spinsel. Het 
“pakketje” laat ze in het web achter. Voor later? 

Ook een Gammauiltje wordt zo verpakt, deze keer door een flinke 
Kruisspin. We komen nog vele spinnen tegen en schieten dus niet erg op. 
Dat wordt er niet beter op als een Grote groene Sabelsprinkhaan na een 
spectaculaire vlucht landt op een dichte braamstruik. Het blijkt een mannetje te 
zijn, en laat hij nu voor ons gaan zitten zingen! Het is meer een soort gesnor, telkens met korte 
onderbrekingen. Het leuke is dat we met de kijker kunnen waarnemen hoe hij dit geluid maakt: Hij 
beweegt het bovenste deel van zijn vleugels vlakbij waar ze aan het lichaam zitten, snel langs elkaar 
heen. Daardoor komen de vleugels in trilling. 
Zo’n weelderig bramenbosje is ideaal voor allerlei insecten. Ze zonnen op de bladeren, leven in takken en 
bladgroen en gebruiken de bloemen als nectar- en stuifmeelbron. 

Een week later ben ik er weer. Veel 
vlinders zie ik op de vele 
bloemtrossen van Stijf havikskruid 
op een zijpad, onder andere 
Distelvlinders en veel Kleine vossen. 
Bij de plassen glinstert de zon in het 
water. Een mooi gezicht! Fijn dat de 
enkele struikheidepolletjes aan de 
rand van het pad nog bloeien. Zou 
deze hei en ook Dopheide straks een 
kans krijgen op het geplagde veld? 
De beweiding met schapen (tegen de 
Pitrus) lijkt er niet gunstig voor. 
Schapen lusten vele malen liever 
heide dan Pitrus, dat merkten we in 
Engeland al op! 
Ik vond er overigens de aardige 
spinselhuisjes van een 
Zakdragermotje, als witte kleine 
buisjes op de Pitrusbloemen! 
HALF SEPTEMBER: GROTE SCHRIK! 
Het is prachtig weer voor de laatste 
monitoringroute. Ik zal die echter 
niet kunnen afmaken, die dag: Grote 
zandhopen versperren het pad bij het 
aardige stroomversnellinkje. De zand 
paden ogen kaal en breed, alle 
bramen, biezen en het riet langs de 
randen van het pad zijn gerooid, 
letterlijk met wortel en tak 
uitgegraven door een bulldozer!  
Ik wist dat de bermen die in 
onderhoud zijn bij de Gemeente Epe 
zouden worden “aangepakt”. Op 
advies van Henk Menke zal er een 
beheer van verschraling worden 
toegepast Het weghalen van 
ruigteplanten, zoals bramen, moet 
die verschraling versnellen.  
Henk bekende me later dat ook hij 
wel was geschrokken van de enorme 
zandhopen, tijdens die operatie 

 

  



opgeworpen. 
SCHROOM 
Door de regen, begin september, en een zekere schroom voor de staat waarin ik het gebied zou 
aantreffen, kwam ik pas in november weer in het Wisselse veen terug. Nu voor een bezoek waarvan U 
elders in dit blad een verhaal leest, en dat tevens een verantwoording inhoudt. Henk schreef het voor de 
rubriek Tussen Heuvels en Rivier in het Gelders Dagblad en de Zwolse Courant. 
TOCH WEER LEUKE DINGEN 
 Het bezoek aan het veen, begin december met dochter 
Wanda, is interessant genoeg om er wat over te vertellen. 

De door de bulldozer zorgvuldig gespaarde 
Gagelstruikjes zitten dik in knop; grote pollen hei achter de 
gerooide bramen staan nu in het volle licht en zullen daar zeker 
profijt van hebben. De oude, bijna helemaal omgevallen 
Kraakwilg prijkt met fraaie moskussens. Op een Zwarte els langs 
de Veenweg groeit een mooie groep Elzenweerschijnzwammen 
en op de al oude stobben van wat eens Canadese populieren 

waren, staan Fluweelpootjes, 
Oesterzwammen en Oranje 
aderzwammen. 
Wintergasten, als Sijsjes, hoor je 
overal, en ook Kramsvogels vliegen roepend rond. Typisch dat de grote 
troepen spreeuwen alleen in de bomen druk babbelen, maar in de vlucht hun 
snavels dicht houden! 
Nooit geweten dat Beeklopers (een soort schaatsenrijder) ook in december 
actief zijn. Ze schaatsten met tientallen op het beekje bij het Land van 
Jonker! En het is hooguit 2o C! 
We jagen een Haas op uit de nu kale rand van het pad bij de plasjes. Rénnen 

dat zo’n beest kan door het veen! 
En weten jullie hoe mooi winterkleuren in een biezenland zijn? 
EEN WENS VERVULD. 
 Wadend door de blubber van het laatste stukje van de Lage Veenweg zegt Wanda ineens: “Ik zie 
de hei - hoe kan dát nou?!” Inderdaad, ik zie het nu ook. Er is een stuk bos verdwenen bij de Boerweg. 
En ik weet: Een wens van de Stichting Het Geldersch Landschap is in vervulling gegaan. Er is een 
verbinding gevormd tussen de hoger gelegen heide bij de Tepelbergweg en het lagere Wisselse veen! 
 

Els Koopmans-Grommé. 
 
 

 

 



IN MIJN TUIN GEZIEN  
 

 
Paniek om een torretje. 

We woonden al een tijdje in ons huis, Oosterhof, in Vaassen. Ik had ook die grote gaten wel 
eens gezien in het hout van de zitkuil, maar er verder geen acht op geslagen. 
Op een dag sprak ik de buurman. Hij had gisteren een hoopje zaagsel onder zijn schuttingdeur liggen en 
had dat weggeveegd. Vandaag lag het er weer en hij had er een “groot, wespachtig vliegbeest” zien 
vliegen. Conclusie: boktor. 

Na de nodige verdelgingsmiddelen had hij er geen last meer van. 
 Een maandje later zaten we lekker in de zitkuil. Rustig avondje. De vogels zongen en de krekels 
sjirpten. Nou ja, het leek meer op raspen. Nieuwsgierig geworden - waar zat deze raspkrekel? - ging ik 
op onderzoek. Het geluid kwam bij de rand van de zitkuil vandaan. Voorzichtig aan doen, want nu stopt 
hij zeker. Maar nee, hij raspte vrolijk verder, hoe dicht ik er ook bij kwam. Hoewel ik er al bovenop 
moest zitten raspte hij maar door en ik kon hem nergens vinden. Luisterend, m’n oor achterna, kwam ik 
tot op het hout van de zitkuil . . . . En toen kreeg ik opeens in de gaten waar die gaten voor dienden! 
Hoewel ik een natuurliefhebber ben, heeft ook dit weer grenzen. De boktor raspt nú namelijk niet meer.  
 Maar dit boktorverhaaltje heeft nog een zaagselachtig staartje. Het hout van de rozenklimop was 
het volgende “boktorslachtoffer”! Alert geworden inspecteerde ik ook de schuur en de houten zolder van 
het huis, maar gelukkig, alles scheen intact. Totdat . . . .   
Op een morgen viel m’n oog op het doucheraam en . . . nee maar, een hoopje zaagsel met erop een 
donkere TOR! En wat voor een tor? Eén die we bijna dagelijks zagen zitten, buiten of soms ook binnen. 
Dus toch boktor in huis?! Als een speer de tor gevangen en in een jampotje gedaan met een stukje hout, 
om te kijken of hij daar ook aan zat. Weer het hele huis nagekeken, maar verder niets gevonden. 
De hele buurt op de hoogte gebracht (paniek dus!) van de aanwezigheid van boktorren. Ik had zelfs wat 
om te laten zien: een gevangen boktor en het zaagsel op het kozijn. 
Een wat oudere man kwam ook even kijken. Hij was net bij de buren op visite en verklaarde wel 
boktorren te kennen, “maar dát is geen boktor,” wist hij te vertellen. Wat het dan wel was, wist hij niet te 
vertellen. “En het geknaag aan het kozijn, en het zaagsel dan?!”  - Tja, dat wist hij dan ook niet. 
 Thuisgekomen vond ik het raadzaam het kozijn maar eens goed te bekijken. Zo gedacht zo 
gedaan. Ja, het hoopje zaagsel lag er nog, en daar had toch echt die tor gezeten. 
Even kijken waar het gat zat van die houtboorder. Gat? Er zat helemaal geen gat. En het zaagsel, waar 
kwam dat dan vandaan? Ik bekeek het raam eens goed en toen werd alles me duidelijk.  

Wat was het geval? Omdat het raam klemde was ik er met de schaafmachine een paar keer langs 
gegaan. Mijn vrouw had alles opgeveegd, behalve dat hoekje. 

Toen moest ik weer de buurt in . . . . 
P.S. 
Maar nu heb ik een insectenboek gekocht. Het torretje was een Paarse schallebijter. 
De boktorren zitten inderdaad wel eens in de tuin. Nu weet ik hoe ze eruit zien. Wel oppassen dus, 
natuurlijk. 

Wim Mekelenkamp. 

 Onze Rosse (soap)woelmuis. 
Hij woont, zoals ik waarschijnlijk weleens vermeld heb, onder een paar brokken puin aan de 

voet van de berk waar het vogelvoer in hangt. Op een zeker moment werd mijn aandacht getrokken door 
een heftig getwetter van de mezen. Woeste beroering aan de voet van de voederberk! Er lag iets wits, 
zag ik: het fituurvet dat ik (vanwege de klantenbinding met de spechten) in de berk had gehangen, maar 
dat door het onbehouwen eetgedrag van de Vlaamse gaaien omlaag was gekomen. Omlaag en in het 
territorium van de Rosse woelmoes, “Soapje”, zoals hij inmiddels is gaan heten. Hij liet er geen twijfel 
over bestaan dat hij op zijn rechten stond en ging zelfs een zich steeds herhalend lijf aan lijf-gevecht met 
een veel indrukwekkender ogende  Koolmees niet uit de weg. Hij won. De vogels lieten het afweten, 
maar in zo’n situatie neem je als woelmuis het zekere voor het onzekere, dus hij begon met grote 
snelheid het vet bij stukken en brokken naar zijn woonplaats te transporteren. Even dacht ik dat ze met 



z’n tweeën aan het werk waren, want er was nog een muisje dat heen en weer schoot, alleen . . . de 
verkeerde kant op.  

Pas een paar dagen later ontdekte ik dat die tweede geen woel- maar een bosmuisje geweest 
moet zijn. Dat woont namelijk, weet ik nu, onder de Rhododendron “aan de overkant”, en nu ik erop 
bedacht ben zie ik geregeld dat ook hij profiteert van al het lekkers wat uit de berk gemorst wordt. Heel 
stiekem - het is duidelijk geen conflictmuis. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
3 februari 1997.  
 Van Agnès had ik een zakje kersenpitten gekregen en in de hoop op een hernieuwd bezoek van 
het echtpaar Appelvink had ik die buiten op een strategisch gunstige plek uitgestrooid. Goed zichtbaar 
van achter mijn schrijftafel.  
Ik had niet op Soapje gerekend - weet ook helemaal niet of hij kersenpitten op het menu had staan of dat 
het zomaar hebberigheid was, wat hem ertoe dreef fanatiek met de pitten te gaan slepen. Het was 
kostelijk om te zien! Drie bewaarplekken had hij: één in zijn burcht, één onder de Rhododendron en nog 
één een eindje verder; waarvoor hij over het smeltende ijs van de vijver heen moest. Dit had nog geen 
moeite met het gewicht van een dikke  Rosse woelmuis, die het stellig ook presteerde de voetjes droog te 
houden, gezien de malle zigzag-sprongen die hij maakte. Waarschijnlijk om de plassen te ontwijken. 
 Een hele tijd heb ik - met een foetertje en een grinnik - toegekeken naar het drukke gedoe en het 
in snel tempo verdwijnen van de kersenpitten, die duidelijk aan der Appelvinken snavels voorbij zouden 
gaan. En toen, op een moment dat ik even zat te tikken, was er een ander soort beweging in de tuin. Geen 
echtpaar Appelvink, helaas, maar Mevrouw Sperwer. Vier, vijf meter hiervandaan op de grond, met een 
paar enorme, gespreide vleugels. Voordat ze weer opvloog keek ze me een hele tijd aan, met die “strenge 
doch rechtvaardige blik” die ik voor alle roofvogels zo typerend vind. Vreemd was de absolute stilte die 
er heerste - niet één vogel die alarm sloeg. Alleen een Pimpel die een paar meter boven de Sperwer zat 
liet één laconiek trillertje horen. Zei hij nou: “Cras mihi? Hodi tibi!”  

Ondanks onafgebroken speuren heb ik Soapje niet meer gezien. 
4 februari:  Tegen schemer kwam de schuchtere Bosmuis van onder de Rhododendron het terrein van 

Soapje  inspecteren. Geen twijfel meer dus: de burcht is verlaten. 
5 februari: Een nieuwe aspirantbewoner heeft zich gemeld. Weer een Rosse woelmuis, die tamelijk 

schutterig zijn weg tussen de puinbrokken zoekt. Hij is schrikachtig, ijler en veel lichter 
gekleurd, maar wie weet schuilt er toch ook wel een “soap” in. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 

Echt waar. . . . genomen. 

             De pindazakjes zijn te gek 
             Ambrosia voor ieders bek 
             Staartmezen doen acrobatiek 
             Een kuifmees duikelt klein en kwiek 
             Pimpelmeesjes hangen blauw en geel 
             Mat en glanskop pakken ook hun deel 
             Koolmees komt het laatste op bezoek 
             't Is net een bladzij uit mijn vogelboek 
              Kijk dat heb ik nog nooit gezien 
              Een vogeltje met circusbloed misschien? 
              Het hangt daar een volleerd jongleur 
              Het is geen mees maar een fraudeur 
              Een .................mus! 

En die havik zit nog steeds in elkaar gedoken in de kale 
berkenboom. Op de door mij aangeboden dode muis 
reageert hij slechts met het openen van een half oogje, 



alsof hij wil zeggen . . . . wat denk je wel van me - ik ben 
geen aasgier!  

                                        begin januari 1997Inecka  Stuve.              
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