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AFSCHEID  

VAN  

OTTO VAN DEN BROEKE 
 

 
Een sympathieke man, dat is het eerste wat in je opkomt als je aan 

hem terugdenkt.  
Een enthousiaste diepvoelende man ook, en waar het de natuur betrof 
tegen het bevlogene aan. 
Het was een feest om bij excursies met hem op te lopen; hij zag en 
hoorde dingen die een andere niet zo gauw opvielen, en kon daar aller-
genoeglijkst op voortborduren.  
Hem vielen ook altijd de goede dingen aan de mensen het eerst op.  Hij 
vertelde graag, maar voorop stond zijn belangstelling voor anderen, voor 
“jou en de jouwen”, waar hij nooit naar verzuimde te informeren. Hij was 
de wereld duidelijk goed gezind en dat straalde hij uit. 
 De laatste tijd deed hij niet meer zo frequent mee met de KNNV-
activiteiten, maar in oude Natuurklanken kom je herhaaldelijk excursie-
verslagen van hem tegen. Vlot en plezierig verhalend en nèt dat tikkeltje 
anders, vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij alles waarover hij schreef. 
Zijn foto’s deden er overigens niet voor onder. 

Het verdriet om zijn overlijden bij de familie en andere naasten is 
onnoemlijk groot. Toch zei er iemand in het uitvaartcentrum, bij het defi-
nitieve afscheid van Otto: “Ik ben jaloers op die mensen.”  
Dat klinkt schokkend, paradoxaal ook. Maar bedenkend dat een gemis 
alleen dán zo groot kan zijn, als er ook een heel groot geluk tegenover 
heeft gestaan, wordt het duidelijk.  
 Wij wensen Lautje en alle anderen die bij haar en Otto horen toe, 
dat al het gedeelde geluk uit het verleden een plaats in hun harten 
houdt, waar ze troost in kunnen vinden. En dit is de wens van al jullie 
 

KNNV-vrienden. 
  

 
 



Cadeau-tip 
Ik kreeg voor mijn verjaardag een pot met rupsen. ”Brandnetelrupsen”, zei de goede geefster er bij, en 
dat verklaarde de afgeknaagde, flense resten van brandnetelblad op de bodem van de pot.  
Ik zag met bezorgdheid hoe weinig versterkende middelen er voor de zwarte vretertjes voorradig waren 
en - me bewust van mijn nieuwe verantwoordelijkheid - haastte ik me om daar verandering in te bren-
gen. 
Epe komt tegenwoordig om in de brandnetels, dus van voedselgebrek zouden mijn kleinen nooit weten - 
zo dacht ik in mijn onervarenheid.  
Het was al laat in de middag dat ik met een fors, fris boeket brandneteltoppen het tijdelijk verblijf van 
mijn gasten volstouwde. Wat een voldoening dat ze er zich zo prompt en gretig op wierpen en aanvingen 
te knagen! 

Als je je er toe zet ze een poosje gade te slaan ervaar je dat er iets bijzonder rustgevends uitgaat 
van consumerende rupsen.  Het ritmisch op en neer gaan van de kopjes, het gestaag verdwijnen van al-
weer een gebogen lijntje bladgroen - het heeft bepaald iets meditatiefs.  
 De eerste morgen na hun komst zorgde voor een onverwachte schrik: WÁÁR WAS AL DAT BLAD 
GEBLEVEN??!! In de pot waren alleen nog maar massa’s zwarte lijfjes en massa’s zwarte korrels. En 
ongetwijfeld noodkreten, maar die kon ik gelukkig niet horen.  
Drie keer heb ik nieuw blad aangevoerd, die dag. Ik ben er zelfs om elf uur ‘s avonds nog voor naar bui-
ten gegaan, in de striemende regen. Als je iets op je neemt, immers?!  
Gelukkig begonnen zich op de derde dag de eerste tekenen van verzadiging te vertonen. Een paar rupsen 
drentelden zonder interesse over hun voedsel en soms bleven ze minutenlang op één plaats om alleen 
maar naar alle windstreken te staan reikhalsen. Ze zochten de ruimte, meende ik, dus ik verwijderde het 
vitrage plafond van hun tijdelijke woonstee. Dankbaar begonnen de eersten naar buiten te hobbelen en 
aangezien hun pot in de vensterbank stond, waar ook kamerplanten staan, begonnen ze die te beklim-
men. Ofschoon ik m’n best deed er geen een uit het oog te verliezen, verloor ik - gehinderd door mijn 
dagelijkse bezigheden - toch wel enige controle, zo zou later blijken.  
Al gauw hingen er drie rupsen aan hun naschuivertjes met de koppies omlaag in de Benjaminficus. Twee 
prefereerden een palmpje, anderen weer varens en ook de Dieffenbachia werd gewogen en niet te licht 
bevonden. Het eetstadium was duidelijk voorbij.  
Dat gold op een gegeven moment voor álle rupsen, ook voor de drie kleintjes die   - naar ik aannam - in 
de eerste nacht van hun verblijf hier aan de Belvédèreweg een dramatische achterstand hadden opgelo-
pen, en nauwelijks waren gegroeid. Ook zij trokken de wijde wereld in om zich te verpoppen.  
‘t Was hun niet gegund: op de een of andere manier weigerde het mechanisme waarmee ze zich met het 
uiterste puntje van hun achterlijf moeten verankeren. Ze bleven wel een poos aan  één of twee van hun 
buikpootjes hangen, maar het hield niet en ze stortten neer en gaven  de geest. Of andersom. 
Maar nu de gezonde rupsen. Twee hadden zich in alle geniepigheid verpopt, maar ik wist toevallig dat 
de buurrups van een van hen daar drie uur na de vorige aan zijn staartje was gaan hangen. Ik ben dus 
gaan posten met het voornemen niet te wijken voordat ik gezien had hoe zo’n langgerekt zwart lijfje van 
het een op het andere moment kon veranderen in iets lieflijk teer groens, iets zo gans anders van vorm 
dan de zwarte stekeltjesrups.  

Om half een ‘s nachts, ruim vier uren nadat de vorige metamorphose me verrast had,  zag ik de 
eerste vage stuiptrekkingen in het rupsenlijf. Een klein uur later kwam er een barstje in zijn nekvel.   
Het gekke was dat ik de voorpootjes duidelijk had zien bewegen, alsof het krachtig samentrekken daar-
van het velletje op de rug had doen knappen. Maar een moment later barstte de huid van deze laatste 
vervelling helemaal open en daaronder, kant en klaar, zat de veel proppigere cocon, waaraan helemaal 
geen bedieningspaneel voor voorpootjes te vinden was. 
Ik heb me vergaapt. Waarschijnlijk ondervond het verwijderen van de afgedankte huid enige vertraging, 
want zodra de pop zich bewoog, beantwoordde de al aanwezige buurcocon dit met een nog veel woester 
draaien en schokken, en dan hield de tweede zich weer een poosje heel rustig.  
Het allerlaatste moment was het verrassendst: toen er alleen nog maar een klein floddertje van de oor-
spronkelijke rups bovenaan bij het ophangpunt hing, stulpte er een klein wit piekje onder de frommels 
vandaan, dat zich buitenom een weg zocht naar het aanhechtingspunt, zich daar vlak naast tegenaan 
drukte en kleine, maar duidelijk stevige draaibewegingen maakte. Ik denk dat hier gebruik gemaakt werd 



van secondenlijm; het duurde maar even Toen kon het hele hansopje afgestroopt worden, inclusief het 
oorspronkelijke aanhechtingspunt.  

Het was tien over twee.   
En het nieuwe wachten was begonnen. 

Tien poppen wist ik te hangen. De eerste bleek in de twaalfde nacht uitgekomen te zijn en wachtte me op 
als een nagenoeg vliegvlugge Dagpauwoog.  
De tweede en derde volgden in de loop van die ochtend, en terwijl ik deze beiden nog gespannen in hun 
ontwikkeling aan het volgen was, verdrongen zich opeens nog twee nieuwe vlinders die naar buiten wil-
den voor het raam. De poppen daarvan moeten op verstopplaatsjes gehangen hebben. Zo bleken er nog 
meer zijn. Tot nu toe in totaal zeven!! Extra dus.   

Wat een lang verhaal over een pot met rupsen, maar er was dan ook allemachtig veel aan te zien. 
Op een gegeven moment bleek bijvoorbeeld dat aan een blad dat ik voor rupsenvoer bestemd had al een 
klein coconnetje van een ander insect vastzat. Bij nadering van een aspirant-consument begon dit popje 
als een waanzinnige te zwikken en te kronkelen en het was verbazingwekkend en potsierlijk om te zien 
met hoeveel haast de rupsen zich dan uit de voeten maakten. Weg, wég van dat enge ding! 

Tijdens het schrijven van dit verhaal is onder mijn ogen de vierde pop opengegaan. Na een uur 
dropte de nieuwe vlinder het eerste deel van zijn opgekropte darminhoud. Dat ziet eruit als chocomel.  
Ik weet nu dat er binnen luttele uren een tweede, maar dan heldere spet komt. Niet dat dit nu zo specta-
culair is, maar toch leuk om te weten, als dit het resultaat is van eigen waarneming.  
 En dit zou dus de happy-ending kunnen zijn van mijn avonturen in rupsenland, ware het niet . . . 
.  Want in de verpoppingsperiode constateerde ik nog iets verbazingwekkends in een heel andere rich-
ting. Vlakbij elk van de stoffelijke restjes van de drie rupsen die het niet gered hebben, bleek opeens een 
perfect uitgevoerd “ei” te liggen. Aanvankelijk was de kleur ervan heel zacht blauw-groen, maar - of-
schoon verder puntgaaf - traden er later grijze verkleuringen op. Eerst  dacht ik dat het overblijfselen 
waren van de substantie uit het rupsenlijf, die er toevallig in deze vorm uitgekomen waren, maar toen 
alledrie de ondermaatse rupsenresten gezelschap kregen van zo’n mini-eitje, ging ik twijfelen. Joop zei: 
“Misschien komt er straks weer een rups uit die het opnieuw mag proberen.” Maar mensen die het beter 
kunnen weten reikten me de veel logischere oplossing aan: een parasiet. De drie magere rupsjes waren 
derhalve niet door voedselgebrek zo schriel gebleven - dat was wel zalf voor m’n geweten. 
 Ik richtte dus een verse kraamkamer in, waarin drie porseleinen eitjes, feitelijk coconnetjes dus,  
hopelijk voor verdere ontwikkelingen zouden zorgen. 

En er was opnieuw een  nieuw wachten begonnen. 
 Het duurde maar acht dagen en toen werd ik ‘s morgens bij het opstaan verrast door de aanblik 
van twee bedrijvige sluipwespjes, die duidelijk op zoek waren naar de uitgang. Vergeefs vooralsnog, 
want ik moest ze eerst nog bekijken.  

Veel heeft dat niet opgeleverd. Bob van Aartsen, uiteraard de eerste die in dit soort situaties ge-
consulteerd wordt, vertelde dat er in de Ichneumonidae-familie zo’n tweeduizend soorten bekend zijn.  
Ik kon ze ter identificatie naar een geleerde instantie sturen, maar ik voelde me niet geroepen met dat 
doel de moordenaars van mijn drie magere rupsjes nu op mijn beurt maar maar dood te maken. 

Ik heb ze dus vrijgelaten, tussen de bloeiende wilgenroosjes, maar ik hoop wel dat ze het fatsoen 
hebben uit de buurt van mijn Dagpauwogen en hun rupsjes te blijven. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
  



Enge beesten  
Als je je een beetje in insecten verdiept ontkom je  waarschijnlijk niet aan het gevoel dat je van geluk 
mag spreken dat ze zoveel kleiner zijn dan jij, want het zijn allemaal bijzonder goed toegeruste mon-
sters. Allemaal, op één na. Volgens een oude legende heeft Onze Lieve Heer aan de regenworm alleen 
goede en nobele eigenschappen meegegeven, en wie werkelijk van goeden wille is, moet bij deze, de  
allernederigste in de leer gaan. Eenvoudig zullen de lessen niet zijn, want het dier is bij de schepping 
verstoken gebleven van zowat alles waarmee hij zich zou kunnen uitdrukken. Niet alleen geen stem, 
maar ook geen voetjes om te stampen, geen wenkbrauwtjes om te fronsen, geen vingertjes om iets aan te 
wijzen. Het enige wat ons overblijft is observeren, en dat vinden een heleboel mensen nog vies of grieze-
lig ook, als het om zo’n bloot beest gaat.  
Het is dus niet voor niets zo moeilijk om een goed mens te worden.  
 Bij de rest van de insecten kunnen we tot heil van onszelf maar beter niet in de leer gaan, want 
als mensen over dezelfde vernietigende krachten en vernuftigheden beschikten, hield de aarde vermoe-
delijk terstond op met bestaan. Maar observeren kan geen kwaad, evenmin als erover lezen of horen. of . 
. . schrijven. Waarbij wij dan graag gebruik maken van publicaties, zoals bijvoorbeeld van de artikelen 
in zowel het Algemeen Dagblad als de NRC, over forensische entomologie.  
Wel een beetje macaber dus. Forensische entomologie, dat wil dus zeggen: insectenkunde die wordt 
aangewend bij de bewijsvoering in gerechtelijke onderzoeken, behoort in de Verenigde Staten tot de 
standaard recherchemethodes. In Nederland is de structurele toepassing tamelijk nieuw, maar wel in 
opkomst. 

Een lichaam is feitelijk vanaf het moment dat het niet meer leeft doelwit voor bromvliegen, en 
later - afhankelijk van allerlei andere factoren - ook andere insecten. Analyse van het gedierte dat zich 
op stoffelijke resten bevindt, kan helpen bij het bepalen van de tijd en ook van de omstandigheden rond 
het intreden van de dood. Van de meest algemene bromvliegsoorten is nauwkeurig bekend hoe lang ze in 
bepaalde situtaties doen over hun ontwikkeling van ei tot volwassen insect. Het hoort dan ook tot de 
mogelijkheden om, tot op enkele uren nauwkeurig, het moment van overlijden aan de hand van die ont-
wikkeling vast te stellen.  

Bij een forensisch entomologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de min of meer vaste 
volgorde waarin vliegen en andere insecten op een dood lichaam afkomen. Als eersten verschijnen door-
gaans de glanzende bromvliegen, die over zeer gevoelige geur-sensoren beschikken. Ze kunnen in het 
vrije veld de aanwezigheid van een dode soms al binnen enkele minuten signaleren en de aanwezigheid 
van een kadaver tot op een afstand van zestig kilometer waarnemen.  
Er spelen zo’n vijftig soorten insecten een rol, en elk van die soorten wordt dan weer vertegenwoordigd 
door een x-aantal ondersoorten, elk met zijn eigen kenmerken, die zich uiten in bepaalde voorkeuren 
voor de tijd van de dag, voor schaduw of juist voor zon, enzovoort, enzovoort. 

Maden blijken in vergiftigde lichamen concentratiepunten voor het gif te zijn. Hun aanwezigheid 
kan niet alleen het feit van vergiftiging aantonen, maar ook de aard van het vergif helpen vaststellen. 
Recent onderzoek in Amerika heeft zelfs aangetoond dat het DNA van een dode beter kan worden ge-
wonen uit de maaginhoud van een made dan uit het lichaam zelf. 

Globaal wordt gesteld dat de volgorde van aanwezigheid, na de bromvliegen, is: mieren, roof- en 
aaskevers, parasitaire wespen, mijten, motten en spektorren. Deze knagers zijn de laatste in de reeks van 
opruimers. Zij ontfermen zich over de huid en de botten. De volgorde van opkomst kennend is men door 
de aanwezigheid van bepaalde insecten dus in staat ruwweg vast te stellen hoeveel tijd er verlopen is 
sedert het overlijden.  

Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. Er is een geval bekend van een Hongaar die, 
van moord beschuldigd, al acht jaar in de gevangenis zat, toen een entomoloog het autopsierapport van 
de lijkschouwer in handen kreeg. Daarin was sprake van de aanwezigheid van larven en eitjes van vlie-
gen die in het desbetreffende jaargetijde na zessen niet meer actief zijn. Men was er aanvankelijk van 
uitgegaan dat de moord ná dat tijdstip was gepleegd. De ten onrechte veroordeelde, die voor de hele 
middag tot zes uur over een waterdicht alibi beschikte, kwam dus - zij het toch pijnlijk laat -vrij, dank zij 
een vleesvliegentraditie en de entomologie. 

Bij een andere gelegenheid vond men in een afgesloten ruimte op een lichaam de larven van een 
bepaalde vliegensoort, waarvan bekend is dat het zijn eieren alleen afzet op open, zonnige plekken. Men 
kon daaruit dus de conclusie trekken dat het lichaam na de het intreden van de dood verplaatst was, wat 
een heel ander licht op de zaak wierp. De naam van de verantwoordelijke vlieg in dit verhaal kan ik U 



geven: Lucillia sericata, maar de naam van een ander insect waar ik een poos geleden iets heel merk-
waardigs over hoorde vertellen ben ik vergeten. Dat ging over een wormpje dat zijn vaste woonplaats 
heeft onder de tong van een kikker. Helemaal precies weet ik het niet meer, maar ik geloof dat hij daar 
niet alleen huist, maar ook eitjes legt, die via het darmkanaal van de kikker tenslotte in het water belan-
den. Libellenlarven zijn er verzot op, en dat terwijl het in wezen onverteerbaar voedsel voor hen is, want 
eenmaal ingeslikt wordt het ei een larfje dat niet alleen op de nimf parasiteert, maar ook mee gaat met de 
metamorphose tot libel. En als de libel dan door een kikker wordt gepakt, wordt het larfje weer een 
wormpje dat onder de tong van de kikker woont. 
 En wat te zeggen van de mijt die zich verdekt opstelt in de hartjes van bloemen en heel behendig 
in het klimmen is? Steekt een nachtvlinder - dit zal ook wel een bepaalde soort zijn - op nectarjacht zijn 
roltong in zo’n bewoonde bloem, dan kruipt de mijt langs die tong omhoog en nestelt zich in een van de 
gehooropeningen van de vlinder. Tenzij hij toevallig de eerste is, treft hij daar een of meer soortgenoten 
aan, met wie hij/zij gezellig in communeverband voortleeft.  
Het treffende hierbij is, dat zo’n samenscholing zich altijd concentreert in slechts één van de beide ge-
hoorgangen. Ware dat niet het geval, dan zou de vlinder met algehele doofheid geslagen worden en 
daardoor een gerede prooi voor de vleermuizen worden. En dat is ook fataal voor goocheme mijtjes. 
Half doof kan je vleermuizen  nog wel ontwijken, zo hebben de slimmeriken geleerd, en daar handelen 
ze naar. 

Je kunt je nauwelijks voorstellen dat het mogelijk is gedetailleerd onderzoek te doen naar de 
handel en wandel van insectjes die zo klein zijn, dat ze kunnen samendrommen in zo’n priegelklein ge-
hoorgangetje, maar indrukwekkend is het zeker. 

De onderzoeken gaan onverminderd door en het is in de insectenwereld niet echt moeilijk om 
nog niet eerder beschreven exemplaren te vinden. Omdat iedere afzonderlijke entomoloog zich door-
gaans concentreert op één of hoogstens een paar families, zullen er ook wel interessante vondsten terzij-
de geschoven worden, die voor een collega-entomoloog openbaringen zouden zijn. 

In 1990 is er op een natuurterrein in Udenhout een insectenval opgezet, die daar acht maanden 
heeft gestaan. Er werden driehonderdduizend insecten gevangen, die nu eens een keer allemaal gedeter-
mineerd werden. Er was sprake van zo’n tweeduizend verschillende soorten, waarvan er tweehonderd  
- dat is dus tien procent! - nieuw voor Nederland waren.  
Driekwart bestond uit mugachtigen, een van de dertig soorten die - voorzover bekend - in Nederland 
voorkomen.  
Als wij ons liggen te verbijten bij het treiterig gezoem van een op bloed beluste mug, is het misschien 
aardig te bedenken dat er ook mensen zijn die zich in zo’n situatie zouden afvragen: “Bij welke van de 
dertig soorten hoort dit exemplaar?”    

Er werden bij het onderzoek ook beestjes gevonden die niemand kon thuisbrengen. Dank zij de 
kennis van de internationale literatuur waarover professionele entomologen beschikken, kon de hulp 
ingeroepen worden van specialisten op elk gebied van de entomologie. 

In Nederland zijn zo’n vijftienduizend soorten insecten bekend. De meesten zijn vliegen en 
muggen, kevers en vliesvleugeligen, tot welke laatsten wespen en mieren behoren. Bij het onderzoek van 
1990 zijn vijf nieuwe soorten rouwmuggen gevonden en vijf nieuwe schildwespen. De naamgeving 
daarvan berust niet bij de vinders, maar wordt in handen gegeven van degene die ze in een publicatie 
voor het eerst wetenschappelijk beschrijft.  
 Mijn ervaring is dat hoe meer je over insecten hoort, ziet of leest, hoe meer je erdoor gefasci-
neerd raakt Een poosje terug werd bij een televisie-uitzending van de BBC gesteld dat er, naar schatting, 
van alle soorten insecten slechts zo’n vijfendertig procent bij de mensen bekend is. Vele soorten zijn al 
uitgestorven en zullen nog uitsterven, zonder dat iemand ooit van het bestaan ervan afwist. 

Maar een conclusie die nog veel treffender was luidde: Als morgen de hele mensheid van de 
aardbodem verdwijnt, zal dat voor de insecten niets uitmaken. De mens echter is zonder insecten niet in 
staat te overleven. Laten we dus alsjeblieft zuinig zijn op onze spinnen, kakkerlakken, duizendpoten, en 
al die miljarden andere enge beesten.  

Micky Haselhoff-Marsman. 
 Wat sluit hier beter bij aan dan de uitspraak die Mevrouw 

Brummelkamp uit Vaassen zich van haar wijze vader herinnert: 
Als gij een kruipend diertje ziet, 

aamschouw het, maar vertrap het niet 



 
DE FLORA VAN DE FLEVOPOLDER 

deel 3 
 
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 zuidelijke helft van 
Zuidelijk Flevoland: het Almeerderhout, de Gooimeerdijk langs het Gooimeer en de omgeving van 
Almere. 
 
 Het Almeerderhout is aangelegd vanaf 1974 en aangeplant met populier, eik, beuk en haagbeuk met 
ondergroei van hazelaar, vogelkers, kornoelje en liguster. In dit gebied werd in 1995 bij het Cirkelbos een 
beek gegraven die zijn kwelwater ontvangt uit het Gooimeer en drieëeneenhalve kilometer verderop 
uitstroomt in de Waterlandse Tocht. Dit voorjaar hebben we (=FLORON) deze omgeving uitgebreid 
geïnventariseerd.  
Wie Veluwse beken kent, zal zeer teleurgesteld zijn in het aantal plantensoorten dat langs deze beek 
voorkomt. De hoofdbegroeiing bestaat uit Grote brandnetel (Urtica dioica). Dit geeft aan dat de bodem zeer 
voedselrijk is. We vonden o.a. Moerasandijvie (Tephroseris palustris), Rode waterereprijs (Veronica 
catenata), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Leverkruid (Eupatorium cannabinum) en Harig wilgeroosje 
(Epilobium hirsutum). Voorwaar niet spectaculair.  
 Dan geeft het Almeerderhout wat meer afwisseling: Moerasmelkdistel 
(Sonchus palustris), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), onder bomen 
zeer regelmatig de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), soms in 
groepen van tien tot twintig exemplaren vlak bij elkaar. Deze orchidee is in 
Flevoland in aangeplante bossen algemeen, vooral langs paden en op plaatsen 
waar enige lichtinval is. 
In de bermen staat Blaassilene (Silene vulgaris), Gewone Margriet (Leucan-
the-mum vulgare), en zelfs het Weidehavikskruid (Hieracium caespitosum) is 
er al gevonden. Op een vluchtheuvel stond zowel Deens lepelblad (Cochlearis 
danica), als Tengere vetmuur (Sagina apetala).  
 Langs de Gooimeerdijk zorgt de combinatie van water, bazalt-
glooiing, taluud, fietspad en weg op de dijk voor een grotere verscheidenheid. 
Naast Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) komt ook de Grote 
engelwortel (Angelica archangelica) in de spoelzone voor. Het is inmiddels 
geen zeldzame soort meer aan de randen van de Flevopolder. Het verschil 
tussen beide soorten wordt duidelijk als je een bladsteel bekijkt. Bij de 
Gewone engelwortel zit er een groef in de bladsteel. Bij de Grote engelwortel 
is de bladsteel rond. Meestal zijn de planten van de Grote engelwortel ook 
forser, maar dat is geen doorslaggevend kenmerk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Echte koekoeksbloem 



Ook de Moerasmelkdistel (Sonchus palustris), de Heen (Bolboschoenus maritimus) en het Stijf barbara-
kruid (Barbarea stricta) worden hier regelmatig gevonden. Bij Stijf barbarakruid zitten de hauwen tegen de 
stengel aangedrukt, terwijl op de kelkbladen bovenaan enkele stijve haren op een “hoorntje” staan. En zelfs 

de Dotterbloem (Caltha palustris) en de Kalmoes (Acorus calamus) hebben dit deel al 
bereikt, al zijn ze nog niet algemeen.  
Op het taluud viel het Blauw walstro (Sherardia arvensis) op. Vreemd genoeg zijn de 
bloemen van dit plantje paarsroze en niet blauw. Meestal is Blauw walstro maar enkele 
centimeters groot. Is de begroeiing wat hoger dan kan het wel tien tot vijftien 
centimeter worden. De blaadjes zitten in kransen van vier tot zes om de stengel;  ze zijn 
wat breder dan bij de walstro-soorten die wij kennen. Om een groepje bloemen aan de 
top van een stengel zit een krans van bladeren, een soort omwindsel.  
Ook vonden we er het Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramossissima). Deze verschilt 
van andere vergeet-mij-nietjes door de zeer korte vruchtstelen, soms nauwelijks een 
millimeter lang, die bijna recht afstaan en gekromd zijn.  
Opvallend was hier ook het voorkomen van Liggende klaver (Trifolium campestre) en 
Hazepootje (Trifolium arvense). 
  

 Het Kromslootpark is aangelegd als buffer tussen Almere-Stad en Almere-Haven. Het is een 
moeraspark met zowel kreken als wandel- en fietspaden. Mooiste soort: Rietorchis (Dactylorhiza majalis 
praetermissa), enkele exemplaren.  
Ook staan er twee soorten Duizendguldenkruid: Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) is de 
algemeenste van de twee. De plantjes zijn vaak maar enkele centimeters groot en vallen alleen maar op als 
de rode bloemen bloeien. Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) is meestal beperkt tot enkele 
exemplaren, is veel groter en meer vertakt. Wie twijfelt tussen beide soorten en het verschil tussen de 
bloemen (de lengte van de kelkbuis ten opzichte van de kelkbladeren) een moeilijk kenmerk vindt, moet 
eens letten op de bladeren. Fraai duizendguldenkruid heeft geen wortelrozet en spitse langwerpige bladeren. 
Echt duizendguldenkruid heeft wel een wortelrozet en ongeveer eironde, ovale bladeren.  
 Op de Gooimeerdijk ter hoogte van het Kromslootpark werd Fijne kervel (Anthriscus caucalis) 
aangetroffen. Hij is veel armbloemiger dan het Fluitekruid (Anthriscus sylvestris). Ook is hij minder fors. 
De blaadjes zijn zacht behaard. Het opvallendst zijn wel de vruchten. Deze lijken door de haakvormige 
stekeltjes wel wat op een klit.  
 Verder was Fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum) een opvallende vondst. Omdat deze soort 
vaak in brak water voorkomt, hadden we hem zeker niet verwacht. Het verschil tussen Fijn en Grof 
hoornblad zit in de ondergedoken bladeren. Bij Grof hoornblad is het blad een- tot tweevoudig gaffelvormig 
gedeeld. Bij Fijn hoornblad is het blad drievoudig gedeeld. 
 In de omgeving van Almere zijn nogal wat braakliggende terreinen. Wanneer deze een ruderaal 
karakter krijgen worden er soms vreemde soorten waargenomen. Zo groeit er in de omgeving van Almere-
Haven onder andere het Gewoon langbaardgras (Vulpia myuros), soms massaal. Nog zeldzaam, maar 
waarschijnlijk aan een uitbreiding bezig is de Stijve windhalm (Apera interrupta). Van de Grote windhalm 
(Apera spica-venti) te onderscheiden doordat de bloeiwijze minder waaiervormig uitstaat, kortere zijtakken 
heeft en de zijtakjes zó langs de stengel staan, dat de bloeistengel onderbroken lijkt. Beide soorten worden 
sinds enige tijd tot het Urbaan district gerekend, dat wil zeggen dat ze voorkomen in of bij steden. Meestal 
groeien ze dan tussen tegels, op spooremplacementen en braakliggende terreinen. 
 Het opvallendst aan het bezoek aan Almere en omgeving was dat bepaalde soorten tot nu toe niet of 
nauwelijks voorkomen. Een gevolg van het feit dat de planten het nieuwe land (nog) niet hebben bereikt. 

 
Egbert de Boer 

LITERATUUR:  
R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland, 22e druk 
E.Weeda - Oecologische Flora 
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GEOLOGIE EN FOSSIELEN 
 Na een geslaagde kennismaking met de geologie dit voorjaar en de daarop volgende excursie 
naar het Van der Lijn reservaat zijn we tot de ontdekking gekomen dat er op dit gebied in Nederland 
heel veel te beleven valt. Echter de omvang van dit onderwerp noodzaakt de geïnteresseerde liefhebber 
tot veel lees- en determineerwerk (vaak geen eenvoudige opgave), de aanschaf van de juiste naslagwer-
ken, soms moeizaam verkrijgbaar, en het zoeken naar onder andere. stenenrijke vindplaatsen. 
 De aanzet is echter gedaan, de basis misschien gelegd. Slaat de vonk eenmaal over, dan is een 
niet meer te stuiten interesse geboren, waaraan al veel mensen eindeloos veel genoegen beleven. 
De één interesseert zich voor allerlei landschapsvormen (geomorphologie), de andere verzamelt zwerf-
stenen en beschrijft deze (petrografie). Ook het micro mounten is momenteel heel populair (het verzame-
len, aankopen en bestuderen van mineralen).  
Dan zijn er nog de “lapidaristen”, mensen die fraaie stenen om hun kleur en vorm verzamelen om ze te 
bewerken (zagen, slijpen, trommelen, enzovoort). 
En tot slot zeker niet te vergeten de fossielenverzamelaars, mensen die gelukkig zijn als ze een stukje 
vuursteen met zeeleliestengel-afdrukken aan hun verzameling toe kunnen voegen, maar ook de meer 
beroepsmatige fossielenjagers, die de fraaiste en kostbaarste stukken de hele wereld over slepen voor 
musea en gefortuneerde verzamelaars, om er grof geld aan te verdienen. 
 Met dit onderwerp gaan we ons op een tweetal avonden in het najaar bezighouden, om precies te 
zijn op dinsdag 11- en dinsdag 18 november 1997, in het Lös Huus aan de Wildforstlaan, Epe. Ook dit is 
een heel breed onderwerp, dat loopt van tweeëneenhalfmiljard jaar oude fossiele stromatolieten, kussen-
vormige kalkstenen opgebouwd van draadvormige blauwwieren, die ook tegenwoordig voor de kust van 
Australië nog worden gevonden, tot de meer bekende zoogdierfossielen van het pleistoceen. 
 Op de eerste avond zullen we ons bezighouden met het algemene karakter en voorkomen van de 
vele versteende levensvormen door de diverse geologische tijdvakken en periodes die elk hun specifieke 
vormen houden. Vanzelfsprekend zullen we ons voornamelijk richten op datgene wat we in Nederland 
en in het bijzonder op de Veluwe kunnen vinden. Zelf zal ik ook weer zorgen voor voldoende fossiel 
materiaal dat als vergelijking kan dienen voor de eigen vondsten, die bij voorkeur in Nederland gevon-
den moeten zijn. 
 De tweede avond houden we ons voornamelijk bezig met de pleistocene zoogdierfossielen waar-
van door de jaren heen zoveel gevonden is dat we ons van de zoogdierfauna (vooral de grotere zoogdie-
ren) van het pleistoceen een redelijk goed beeld kunnen vormen. 
 Hoewel er relatief eigenlijk maar weinig mensen in de gelegenheid zijn deze fossielen te verza-
melen, is het toch zeer de moeite waard om aan deze fossiele zoogdieren van Nederland een avond te 
besteden. Ook hiervoor zal voldoende materiaal van deze bijzondere fauna aanwezig zijn. En wie weet 
komt er bij de deelnemer ook nog wel wat boven tafel. 
Met elkaar zullen we proberen een beeld te scheppen van deze bijzondere pleistocene periode. 
 Op verzoek van diverse mensen zullen we aan het begin van de eerste avond nog een korte te-
rugblik werpen op een aantal basisprincipes uit de geologie die ter sprake kwamen aan het begin van dit 
jaar, om daarmee ons geheugen nog even op te frissen. 
 Ik hoop dat ook deze sessie de belangstelling voor de vele bijzondere aspecten van de geologie 
mag aanwakkeren. 

Bauke Terpstra. 



EXCURSIE NAAR DE HEZENBERG 
op 28 juni 1997 

Het was een gezamenlijke excursie van de Planten- en de Insec-
tenwerkgroep naar een gebied van Het Geldersch Landschap in de 
buurt van Hattem, een gebied dat alleen toegankelijk is met een 
vergunning.   
Het zevenentwintig hectaren metende terrein is in 1981 aangekocht 
en bestaat uit een rivierduin met bos, een graanakker en een hoog, 
droog weiland met Meidoornhagen. Er zijn ook enkele lindebomen 
waaronder Imkers hun bijenkorven hebben geplaatst.  
Op een lager niveau is een vochtig weiland dat ‘s winters wel eens 

onderloopt en waar pas laat gemaaid wordt ten gunste van de weidevogels. Dit weiland wordt begrensd 
door de Veluwsche Weetering met daarachter de Hoenwaard en de IJssel. Het is een heerlijk gebied om 
rond te lopen met weidse uitzichten aan alle kanten. 

De laatste jaren probeert Het Geldersch Landschap meer vrijwilligers te betrekken bij het werk 
in haar terreinen. Onze KNNV-afdeling geeft een bijdrage door sommige terreinen te inventariseren, 
maar deze excursie was hoofdzakelijk gericht op het bekijken van planten en insecten. 

Eind juni was het weer erg wisselvallig, zodat pas op het laatste ogenblik beslist kon worden of 
de excursie kon doorgaan. 

(Voor een insectenexcursie is het belangrijk altijd tevoren even 
te bellen. De excursie naar het Kroondomein bijvoorbeeld ging 
niet door vanwege het slechte weer). 

 Wij begonnen in hoog gelegen weiland dat gelukkig nog niet gemaaid was. Overal vlogen licht 
gekleurde grasmotjes. Een algemene soort was Chrystoteuchia culmella, een lichtgrijze vlinder van de 
Pyralidae-familie. 
Een ander grasmotje, zilvergrijs met gele randen en gele achtervleugels bleek een Beervlindersoort: 
Eilema lurideola. 
Door het koude en natte voorjaar zagen wij niet erg veel dagvlinders. We telden vier Grote dikkopjes (de 
dag ervoor zag ik ook Zwartspriet dikkopjes), twee Bruine zandoogjes, twee Kleine vossen en één Dag-
pauwoog. En zeker tachtig Dagpauwoogrupsen. 
 Het beste vlindergebied was een ruige slootoever aan de rand van het 
bos.  
We keken ook naar zweefvliegen, maar dat zijn moeilijke beesten: niet alleen 
om te vangen maar ook om te determineren. Een juweeltje was de Goud-
oogdaas, een vlieg van vochtige of licht beboste terreinen dichtbij water. De 
ogen van deze vlieg waren meer groen dan goud.  
 Ook sprinkhanen kregen aandacht. Er waren drie Grote groene sabel-
sprinkhanen met hun lange sprieten, en ook de veel “moeilijkere” kleine veld-
sprinkhanen met hun korte sprieten en schutkleuren. 
 De belangstelling van de plantenliefhebbers in de groep ging vooral uit 
naar het beboste gedeelte van het gebied, met aangrenzend een graanakker. Daar 
groeide zowel Moeslook als Slangenlook, beiden Rode Lijst-soorten. Leuke 
vonden. In het bos waren er ook twee minder algemene grassoorten: Reuzen-
zwenkgras en Boskortsteel. 
Verder was er Zeegroene muur, tegenwoordig een plant van uiterwaarden, maar vroeger ook algemeen 
in vochtige weilanden. 
 Dit rustige bos- en weideterrein is ideaal voor vogels. Een paar Buizerds cirkelden luid roepend 
boven het bos. De dag ervoor zag ik drie Zwarte roodstaartjes in de Meidoornheggen en hoorde de me-
lodieuze zang van de Zwartkop. 
 Het is een voorecht om in zo’n terrein te mogen komen en tegelijkertijd iets nuttigs te doen.  
Alleen, voor wat betrof de insecten werkte het weer niet mee. We hebben er niet veel gezien. 
 

Hilary Jellema. 

 
Eilema lurideola 
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ZOALS BEKEND HEBBEN DE TWEE ACHTEREENVOLGENDE 
STRENGE WINTERS VAN DE LAATSTE JAREN GROTE SCHADE 
TOEGEBRACHT AAN HET IJSVOGELBESTAND. 
GRAAG BRENGEN WIJ DAAROM ONDERSTAANDE BRIEF ONDER 
UW AANDACHT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte lezer, 

 Onze Nederlandse IJsvogel “Alcedo atthis” mag zich op een grote populariteit verheugen.  
De zeldzame kleuren en zijn verborgen levenswijze spreken vaak tot onze verbeelding. 
Na strenge winters vindt er vaak een sterke reductie van de populatie plaats, die niet alleen het gevolg is 
van een natuurlijke selectie. 
 De stichting “Alcedo” is begin 1997 opgericht ter ondersteuning en bescherming van de Neder-
landse IJsvogels in hun biotoop (c.q. “levensgemeenschap”) in de ruimste zin des woords. 
De stichting wil dit realiseren d.m.v. onderstaande punten: 

• Rustgebieden creëren of te beschermen waar de IJsvogel zich “thuis voelt”. 
•  Zorgdragen voor schoon, helder, eventueel stromend water in zijn biotoop. 
• Het creëren van nestgelegenheden in een geschikte omgeving d.m.v. het aanleggen van 

broedwallen of afkalvende beekoevers daarvoor geschikt te maken. 
• Opvang van door strenge vorst verzwakte IJsvogels te garanderen en tevens opvang voor 

“ruitslachtoffers” te scheppen. 
• Alle mogelijke voorlichting over IJsvogels en hun biotoop te verlenen. 

         Met vriendelijke groeten: 
         Public Relations, 

          
 



Bestrijding van rupsen in de late Middeleeuwen 
Uit: Het Carnaval van Romans  

“ . . . . . . . . De  “laboureurs”  of landarbeiders vormen  36,7%  van de stadsbvolking van Romans   (in de  
“ Drôme, Frankrijk).  Daaruit blijkt duidelijk het sterk agrarische of  ruraal-urbane  karakter van Ro-
mans, “ ondanks de wallen die de stad van het omringende platteland scheiden . . . . . .  
“ . . . . . . . . In 1547 deed de geestelijkheid in de hoofdkerk van Romans op verzoek van de gemeenteraad 
“ de rupsen “ in de ban!  De rupsen verwoestten rondom de stad de aanplant die de stedeling zo na aan 
het “ boerenhart lag.  
“ Men wees de beestjes een advocaat toe;  ze kregen een stukje grond waar ze zich rustig konden terug-    
“ trekken. Als ze de aanwijzingen niet opvolgden werden ze vervloekt, gebruikte men kruis en baniers,     
“ werd de toorn van de Eeuwige Vader over ze afgeroepen . . . . . .  
“  Valt er nog een beter bewijs te leveren voor het  agrarische of  “gewijd-agrarische”  karakter 
van “ Romans?" 

(Een historische vertelling uit de 16e eeuw door Emmanuel le Roy Ladurie) 

 



HET MOSTERDVEEN 

 
 In het bosgebied tussen Vierhouten en Nunspeet, in de onmiddellijke nabijheid van enkele 
campings, ligt een aantal vennen. De vegetatie in en om deze vennen is uniek voor de omgeving en voor 
de Veluwe. Doordat het water in deze vennen erg voedselarm is kunnen enkele bijzondere soorten zich 
hier handhaven. En al is verrijking meestal vooruitgang, dat geldt zeker niet voor deze vennen. Hier is 
verrijking gelijk aan verontreiniging, en het gevolg is dat voor het milieu typische soorten verdwijnen.  
 Het eerste wat opvalt is dat de Dophei (Erica tetralix) in het gebied overheerst. Struikhei 
(Calluna vulgaris) komt veel minder voor. Ook Kraaihei (Empetrum nigrum) staat hier en daar op een 
noordhellinkje of in een bosperceel.  
Maar wat te denken van de Lavendelhei (Andromeda polifolia)? We vonden deze onopvallende plant 
hier en daar aan de rand van de vennen. Voor wie oplet valt hij in de omringende vegetatie wel op, 
namelijk door de blauw-groene kleur. De plantjes waren hoogstens tien centimeter hoog. De blaadjes 
waren breed-naaldvormig, met omgekrulde randen. Bloempjes waren niet meer te vinden, maar die 
lijken wat op die van Dophei en Bosbes, lampion-achtig dus. Het is een typische hoogveen-plant.  
In hetzelfde milieu-type vonden we tussen de dophei en op en tussen het veenmos kleine ronde 
knikkertjes aan ragdunne stengeltjes, hier en daar zelfs massaal. Aan de dunne stengeltjes zaten smalle 
iets lancetvormige blaadjes. Het bloempje lijkt op een mini-cyclaam. Maar wij vonden alleen maar die 
knikkertjes, de bessen van de Kleine veenbes (Oxycoccus palustris). (Tussen haakjes: op Terschelling 
komt een familielid voor: de Grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos), verantwoordelijk voor de 
Cranberries. Het verhaal is waarschijnlijk wel bekend.)  
 Deze (voor ons) typische heide-planten kunnen zich in een dergelijk gebied handhaven door hun 
bouw. Houtige stengel, kleine, leerachtige blaadjes met omgekrulde randen beschermen tegen te veel 
verdamping. Dat is hier in dit vochtige milieu toch niet nodig? Toch wel. Zeer voedselarm water 
betekent al gauw gebrek aan bepaalde voedingsstoffen. Door de organen zo klein mogelijk te houden, 
wordt ook hier verdroging tegengegaan. 
 Dat voedselgebrek speelt ook bij een ander hier veel voorkomend plantje een rol, maar dan op 
een andere manier. Hoe kom je aan voedsel dat er bijna niet is? Door het zelf te vangen, "zegt" de 
Zonnedauw. De blaadjes van Zonnedauw zijn dicht bezet met kleverige tentakeltjes. Die kleefstof 
schittert als dauwdruppeltjes in de zon. En als het mensen al opvalt, dan valt het zeker ook de insecten 
op. Ze laten zich er graag door verleiden. Helaas betekent deze kennismaking veelal de dood voor het 
kleine grut. Het kleverige vocht bevat een enzym (een maagsap) waarmee het insect wordt verteerd. De 
voedingsstoffen gaan via de tentakels naar het blad, dat zich in een fase van hebzucht geheel om het 
insekt heen vouwt.  
We vonden twee verschillende soorten: de Kleine zonnedauw met langwerpige blaadjes en Ronde 
zonnedauw, iets forser met dubbeltje-grote, ongeveer ronde blaadjes. Het hele plantje is slechts enkele 
centimeters groot, tussen de rode blaadjes staat ook nog een kleine onopvallende bloeistengel met 
enkele witte bloempjes. Door de grote hoeveelheid planten was de bodem hier en daar rood gekleurd. 
 De derde uit Nederland bekende Zonnedauw-soort vonden we niet, hoewel die hier ook wel 
gestaan moet hebben: de Lange zonnedauw (Drosera longifolia). Lange zonnedauw heeft net als Kleine 
zonnedauw langwerpige blaadjes, maar de bloeistengel stijgt net als bij Ronde zonnedauw reechtop 
vanuit het midden van het rozet omhoog. Niet gekromd dus, zoals bij de Kleine Zonnedauw. Alle 
zonnedauw-soorten in ons land zijn beschermd. 
 Aan de rand van een ven vonden we een bies die eerst enige problemen opleverde. Het was 
duidelijk geen Gewone waterbies: kleinere bloemhoofdjes, de hoofdstengel die min-of-meer doorliep, 
planten in open polletjes, drie stempels in de bloem en schuin afgesneden bladscheden. Het bleek te 
gaan om de Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis).  
Op horsten in het droge deel vonden we een andere bies. Hier lagen de bloeistengels in grote massa min 
of meer vanuit één punt uitgespreid in een "stekelige" bos. Het was de Gewone veenbies (Trichophorum 
cespitosum ssp. germanicum). 

Het doel van de inventarisatie-excursie van de plantenwerkgroep op 
maandagavond 7 juli 1997 was het Mosterdveen bij Vierhouten.. Een 
verslag. 



Ook zeggen waren vertegenwoordigd. We vonden in elk geval de Zwarte zegge (Carex nigra), de 
Draadzegge (C. lasiocarpa) en in nattere delen de Snavelzegge (C. rostrata). 
Massaal aanwezig, maar eerst in het geheel niet opvallend waren de groene gras-sprieten met roodbruine 
uiteinden van het Veenpluis (Eriophorum angustifolium). Pas toen we enige uitgebloeide exemplaren 
met pluis vonden, realiseerden we ons dat hij hier veel meer stond. Het betekende meteen een zoektocht 
naar exemplaren van het Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), te onderscheiden door het 
ontbreken van de bladschijf van het bovenste stengelblad en opgeblazen bladscheden. Wij hebben hem 
niet gevonden (of niet goed genoeg gezocht). 
 Zowel de Witte als de Bruine snavelbies (resp. Rhyncospora alba en R. fusca) werd gevonden, 
hoewel we van de laatste slechts enkele planten konden ontdekken. 
 Opvallend is dat we wel Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) maar geen Rode bosbes 
(Vaccinium vitis-ideae) hebben gevonden. 
Een prachtig geel bloeiende soort die bepaalde vochtiger gedeelten domineerde was de Beenbreek 
(Narthecium ossifragum). Voor sommigen was het de eerste kennismaking met deze lelie-achtige. De 
bladen zitten schede-achtig in elkaar. De trossen gele bloemen begonnen net te bloeien. Oude 
bloeiwijzen van vorig jaar zaten er hier en daar nog tussen, als vergrijsde bloeistengels. Ook dit is een 
plant van natte, zure heidegrond. Beenbreek heeft zijn naam te danken aan het feit dat het 
verantwoordelijk zou zijn voor het feit dat dieren die ervan aten hun benen zouden breken. Wie wel eens 
door een vegetatie met Beenbreek heeft gelopen, weet dat hij stevig op de benen moet staan, vanwege de 
vele kuilen en horsten in het terrein: ook een manier om je benen te breken. 
In een ven vonden we de kleine drijvende blaadjes van het Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton 
polygonifolius). Voor iemand die bekend is met de Veluwse beken geen onbekende verschijning. 
Duizendknoopfonteinkruid is te onderscheiden van het Drijvend fonteinkruid door het ontbreken van de 
"knik" in de bladsteel. Opvallend waren de enigszins langwerpige gesteelde bladeren die ertussen 
stonden en die wel wat aan kiembladen deden denken. Vreemd, maar blijkbaar hoorden ze toch wel bij 
dezelfde planten. Aan de randen stonden hier en daar hele velden met blad van het Waterdrieblad 
(Menyanthus trifoliata). Bloeiende of uitgebloeide exemplaren werden niet aangetroffen. Tenslotte 
troffen we nog massaal de ondergedoken stengeltjes aan van het Klein blaasjeskruid (Utricularia 
minor). Ze bloeiden niet, maar door het tengere, korte materiaal waren we er wel zeker van dat het deze 
(van het Mosterdveen overigens wel bekende soort) betrof. Blaasjeskruiden zijn, net als zonnedauw, 
vleesetende plantjes. Blaasjeskruid heeft echter fuikjes aan de ondergedoken blaadjes zitten, waarmee 
waterdierrtjes worden gevangen. 
 Ook vonden we enkele exemplaren van de Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe). Ze staan 
er mogelijk wel meer, maar omdat ze nog niet bloeien, vallen ze nog niet op. 
In het heideterrein stonden ook enkele Jeneverbessen (Juniperus communis). Aan de rand op wat hogere 
grond vonden we de bladeren van Moerasviooltje (Viola palustris) 
 De Scheuchzeria palustris (Veenbloembies) in 1996 hier nog aangetroffen vonden we niet, maar 
dan hadden we ook beter op de gevaarlijke (!) drijftillen moeten zoeken. Eigenlijk een onopvallende 
plant, biesachtig en een echte hoogveensoort. Ook uniek omdat het de enige soort van zijn familie is, die 
in ons land voorkomt. Slechts van een beperkt aantal plekken in Nederland bekend. Ook elders in West-
Europa is deze plant zeldzaam. 
 Het blijkt wel dat het Mosterdveen voor de Veluwe nog steeds een uniek gebied is. Er komen 
verschillende zeldzame planten voor. En hoewel het in zijn geheel door een aantal campings is omringd, 
oogt het nog heel natuurlijk. Het is te hopen dat de recreatiedruk niet te groot wordt. Gelukkig is het 
redelijk afgeschermd van de omgeving. 

  Egbert de Boer 
 
LITERATUUR: 
R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland 
Eddy Weeda - Oecoflora 
V. Westhoff e.a. - Wilde Planten, deel 3, p. 166-183 
 

OPROEP: 



Wie heeft of kent artikelen of rapporten die over het Mosterdveen gaan? Zelf kon ik behalve in 
Wilde Planten, deel 3, niets vinden. Graag een berichtje (0578-572292) als u iets weet/hebt!! 

 

 

Lof van het onkruid 
 
Geloof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
breekt door beton en asfalt heen,  
bevolkt de voegen van de straat. 
 
Achter de stoomwals valt weer zaad: 
de bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar een bom zijn trechter slaat 
is straks de distel algemeen. 
 
Als hebzucht alles heeft geslecht 
straalt het klein hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald:   
 
“gij die millioenen hebt ontrecht: 
zij kómen - uw berekening faalt.” 
Het onkruid wint het laatst gevecht. 
 
Ida Gerhardt 

 



zondag   EXCURSIE NAAR DE "BREMMERT" 
14 sept. Een paar jaar geleden werd het gebied dat ten noorden van de A1 ligt tussen Caitwicker-

zand en Kootwijkerveen getroffen door brand. Leek er in de dagen na de brand een na-
tuurramp te hebben plaatsgevonden, die het gebied voor lange jaren in een soort maan-
landschap zou veranderen, vorig jaar al bleek dat er heel veel spontaan herstel was. 

 Het gebied was van Staatsbosbeheer en stond te boek als "Natuurterrein". De beheerder 
koos er voor om de rommel te laten liggen en om nauwlettend te volgen hoe het gebied 
op natuurlijke wijze weer begroeid raakt. 

 We hebben in de regionale krant van vorig jaar september kunnen lezen welke planten en 
dieren er zich weer gevestigd hadden en zijn eigenlijk zeer benieuwd hoe dat twee jaar na 
de brand zou zijn 

 de excursie zal staan onder leiding van Misschien   maar in elk geval krijgen we vooraf 
uitgebreide informatie van de boswachter. 

   Verzamelen: Epe   Parkeerplaats AH om   09.15uur 
      Vaassen: Dorpsstraat/hoek Julianalaan 9.00.uur. 
     
donderdag    HET IS EIGENLIJK AL TE LAAT IN HET JAAR,  
25 sept.     maar dit is de enige gelegenheid voor de  
 TRADITIONELE PLANTENRUILBEURS.  
 Misschien kunt U alvast Uw beschikbare zaailingen en stekken oppotten, zodat ze straks
 een betere kans hebben om aan te slaan. En dan moeten we er maar op hopen dat deze 
laat  ingezette zomer nog een poosje aanhoudt, zodat de ruilobjecten nog kunnen wortelen. 

Als het weer het toelaat stallen we, voorafgaand aan de lezing van Gerard, rond 19.00 
uur alles onder de rode Beuk op het voorplein van de Eper Gemeentewoning uit. Anders 
moet het binnen, dus alstublieft graag potjes, kistjes, dozen en/of plastic zakken gebrui-
ken.   
Het is ook altijd erg prettig als de naam van de planten erbij geschreven staat en zo mo-
gelijk de vermelding of het zon-of schaduwplanten zijn, zonminners of nathalzen.  
Ondanks het ongunstige tijdstip toch maar hopen op een levendige ruilhandel! 
  

donderdag  LEZING DOOR GERARD PLAT. 
25 sept. Twee jaar geleden heeft Gerard een excursie geleid voor onze afdeling met als thema:  

 "HET MILIEU VAN DE NATUUR". 
 Nu heeft hij aangeboden om over hetzelfde onderwerp een lezing te houden 
 "Het milieu van de natuur" is de titel van een bij de Stichting Natuur en Milieu versche-

nen boek.De lezing gaat, evenals de excursie destijds, over de veranderingen in de natuur 
als gevolg van de veranderingen in het milieu. 

   Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang: 20.00uur. 

zaterdag: EXCURSIE NAAR HET BOS VAN DE DANSENDE BOMEN 
4 oktober Op deze dag gaan wij met de boswachter het Speulderbos in. Ongetwijfeld zullen wij 

daar onder zijn leiding veel interessante zaken vinden. Met zijn kromgegroeide bomen 
hoort het Speulderbos tot het unieke oud-Veluwse beukenbostype, en niet voor niets 
kreeg het de bijnaam “bos van de dansende bomen”.  

 We kunnen er mossen, kevers en zwammen zien, die met zijn miljoenen een gevelde 
boom slopen, zodat die, totaal vermolmd, weer voedingsbodem wordt voor hogere plan-
ten, die “gezaaid” worden door bijvoorbeeld een van de vele bonte spechten die in dit 
gebied voorkomen. Ook de Boommarter is hier te vinden. 

 Als U deze excursie wilt meebeleven moet U zich wel tevoren opgeven, want voor min-
der dan tien personen stelt de boswachter zich niet beschikbaar. 

PROGRAMMA 
 



  
 De wandeling begint om 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop kan des-

gewenst voor eigen rekening een hapje gegeten worden in het gezellige “Boshuis Drie”. 
 Opgave uiterlijk  1 oktober 1997 bij 
 Lous Heine, tel.  0578 - 576628, of 

 Marianne Faber, tel. 0578 - 627167 
 VAN HEN KUNT U NADERE BIJZONDERHEDEN VERNEMEN OVER  

 HET PUNT VAN SAMENKOMST EN GECOMBINEERD VERVOER. 
 

11 oktober t/m HERFSTKAMP 
18 oktober Opnieuw een week ik de Molen van Medael in Hombourg. We hebben er nog lang niet 

alles gezien en genoten, en de deelnemers van vorig jaar zullen naar alle waarschijnlijk-
heid geen enkel bezwaar hebben tegen een hernieuwde kennismaking met de molen en de 
prachtige omgeving. 

 U kunt zich aanmelden bij  Gerad Plat - tel. 0341 - 253583, of bij  
     Paula Bijlsma - tel. 578 - 614482. 
     (Zie ook opgaveformulier in vorige Natuurklanken). 
 
donderdag  LEZING DOOR ADRIE HOTTINGA. 
23 oktober Adrie Hottinga zal ons aan de hand van mooie dia`s vertellen over boerderijen langs de 

IJssel, en hun flora en fauna. 
   Plaats:   Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang: 20.00 uur. 

zondag  EXCURSIE NAAR SCHOVENHORST 
9 november  Op dit landgoed vinden we een van de oudste ontginningsbossen van ons land. Reeds 

vanaf 1848 is er bos aangeplant op de voormalige heide. De proeftuinen zijn inmiddels 
uitgegroeid tot waardevolle naaldbomenverzamelingen: het kleine- en het grote pinetum, 
en het arboretum. 

 Een paar jaar geleden hebben we dit landgoed ook bezocht en kregen er een boeiende 
rondleiding. Ook is er een educatieve ruimte, waar alles over bomen te zien is op een lu-
dieke manier. 

 Of er op onze excursiedag een rondleider beschikbaar is, is nu nog niet te zeggen. Wel 
moeten er dan minimaal tien excursieleden zijn. Aanmelding van tevoren is dus ver-
plicht. 

  Tot 3 november kunt u zich opgeven bij  
    Lous Heine, Berkenoord 68, 8172AW Vaassen, tel.0578-576628. 
 
BIJ VOLDOENDE DEELNAME GEEFT BAUKE TERPSTRA OP 11- EN 18 NOVEMBER NOGMAALS EEN 
KLEINE CURSUS GEOLOGIE, WAAROVER U ELDERS IN DIT BLAD MEER KUNT LEZEN. 
GEZIEN HET SUCCES VAN DE VORIGE KEER REKENEN WE OP MEER DAN VOLDOENDE BELANG-
STELLING. ALS OOK U GEÏNTERESSEERD BENT, GEEFT  U DIT DAN EVEN DOOR AAN 

MARIANNE FABER, 
TEL. 0578 - 627167, LIEFST ROND ETENSTIJD. 

 
donderdag  "HET LEVENDE WATER VAN DE VELUWE" dia-lezing door Jan van Duinen.  
27 november  De IJsvogel loopt als rode draad door de lezing en iedereen weet hoe mooi Jan van Dui- 
 nen deze vogel heeft gefotografeerd. 
  Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd: 20.00.uur. 

donderdag  ONZE "LEDEN-VOOR-LEDEN" AVOND. 
11 december  Dit jaar berust de coöordinatie van deze avond bij Lous Heine. U kunt aan haar melden 

wat Uw bijdrage is om deze avond te helpen vullen, en een beeld te geven van de geno-
ten vakantie(s). Dia’s, foto’s, tekeningen, stenen, schelpen, andere vondsten of beleve-
nissen - U weet het: alles kan interessant zijn voor deze avond.    

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



  (Telefoonnummer van Lous Heine: 0578 - 576628). 

 
zaterdag  EXCURSIE . . . . . . . ? 
13 december Het excursiedoel staat nog niet vast Gezien de tijd van het jaar zoeken we iets dat binnen 

bekeken kan worden. We denken aan tropische kassen of aan een museum 
 Mocht u nog andere  ideeën hebben, dan horen we dat graag van U. 

  DE "NIEUWJAARSWANDELING" WORDT GEHOUDEN OP ZONDAG 11 JANUARI 1998. 

  j  j  j  j  j  j  j   

Werkgroepen 
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. 
Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren werk-
zaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBC heeft in het afgelopen 
seizoen veel geld uitgegeven voor voorlichting, materiaal en voor koffie- en lunchpauzes. Hoewel de 
bodem van de kas nog niet in zicht is vindt het bestuur van de NBC het alleszins redelijk dat van particu-
lieren 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.  

Het programma voor het seizoen 1997/98 is: 
25 oktober Sprengenkop aan de Bijsterbosweg, Epe. 
15 november Jeneverbessenterrein, Vaassen. 
20 december Houtwal, locatie nog niet bekend. 
24 januari Hoogstamfruitboomgaard, locatie nog niet bekend. 
21 februari Hoogstamfruitboomgaard, locatie nog niet bekend. 
21 maart Project nog niet bekend. 

De werktijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur. Voor koffie met toebehoren wordt gezorgd. 
Aanmelden voor een werkdag graag bij de coördinator: tel. 0578 - 572713. 

Bertus  Hilberink. 
f  f  f  

VOZOVAR: 
PROGRAMMA  M.B.T. VOGELS 
Woensdag Werkgroepavond met dialezing over VOGELS IN BULGARIJE door Wim Janszen. Hij zelf 
18 oktober vindt dit de mooiste vogelreis die hij tot nu toe gemaakt heeft. 
Woensdag Werkgroepavond. Bijzonderheden zullen tijdig aan de werkgroepleden bekendgemaakt  
12 november  worden Voor inlichtingen: zie hieronder en de contactadressen achterin dit blad. 

Werkgroepavonden in de Eper Gemeentewoning - Aanvang steeds 20.00 uur. 
Zondag WADDENKUST - excursie onder leiding van Harry van Diepen. 
21 september We gaan naar de Polder Noorderleegs Buitenveld, een landaanwinning die met geld van 

de EEG gekocht zal worden voor de bestemming: natuurgebied.  
 Tussen 12.00 en 13.00 uur is het daar hoogwater en dan kunnen we de meeste vogels 

verwachten. Bij slecht weer zelfs nog meer. 
 We rijden met elkaar mee. Lunchpakket, koffie, Beerenburger en winddichte kleding 

gewenst. Het is niet noodzakelijk om ver te lopen. Op de dijk klimmen is voldoende. 
 Naast veel wadvogels ook veelroofvogels, onder andere Slechtvalken. 
  Vertrekplaats: De Keet, Heerde. 
  Tijd  09.00 uur.  Terug vóór 18.00 uur. 
Zaterdag VELUWERANDMEREN - excursie onder leiding van Adrie Hottinga. 
18 oktober We gaan weer naar de bekende en onbekende plaatsen. Als er maar vogels zitten! 
   Vertrekplaats: VVV, Pastoor Sonstraat, Epe. 
   Tijd  08.00 uur.  Terug ca. 12.00 uur. 



zondag EXCURSIE NAAR . . . ?  BESTEMMING NADER TE BEPALEN. 
23 november   (Zijn er nog suggesties? 

 Harry van Diepen 
 
Noot van de redactie: 

Bij de VOZOVAR hebben zich enige structurele wijzigingen voorgedaan, die op de beperkte 
ruimte aan de binnenzijde van het achterblad niet volledig weer te geven zijn. En dat wordt nog nijpender 
als alle vacatures ingevuld zijn - maar wie dan leeft wie dan zorgt.  
Er is besloten een KLANKBORDENGROEP in te stellen. De organisatiestructuur ziet er nu als volgt uit: 
Algemeen coördinator:   Harry van Diepen.    
Klankbord Vogelwerkgroep: Regio Vaassen Resie en Fred Broekman. 
    Regio Heerde Henk van Gelder 
Zoogdierwerkgroep:  Frans Bosch - technisch adviseur. 
VAR-werkgroep:  Gerrit Jan van Dijk - paddenoverzetacties. 
Excursies en lezingen:  Rudi Heideveld en Wim van Waveren Hogervorst. 
Inventarisaties:   Adrie Hottinga. 
Projecten:   Huiszwaluw  Frans Bosch. 
    Kerkuil  Gerrit Jan van Dijk en Harry van Diepen. 
    IJsvogel Jan van Duinen. 
Er zijn vacatures voor de posten plaatsvervangend coördinator, en voor de klankborden in de regio Epe 
en de regio “elders”. 
 

f  f  f  
 

Plantenwerkgroep    
Programma 1997   Jaarthema: de IJssel/Het Geldersch Landschap 

woensdag 17 september Ochtendexcursie Wisselse Veen. 
Leiding Henk Menke. 
Verzamelen: 09.30 uur, buurtsuper Klimtuin, Epe. 

Begin winterprogramma: 
maandag 29 sepember Determineren in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 

Aanvang 20.00 uur. 
maandag 27 oktober waarschijnlijk determineren. 
maandag  24 november waarschijnlijk determineren.  

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

f  f  f  
Insecten 
donderdag WERKGROEPAVOND bij Els Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1, Epe. 
30 oktober We gaan ervaringen uitwisselen van voorvallen uit het afgelopen seizoen door foto’s, 

dia’s, vondsten, verhalen, etc.  
 En we maken plannen voor het komend jaar. 
 Iedereen is welkom. Meld alsjeblieft tevoren of je komt, zodat we weten aan hoeveel 

mensen wij plaats mogen bieden. 
            Els Koopmans, tel. 0578-612083 

 f  f  f  

Paddestoelenwerkgroep 
  Zoals bekend heeft het bestuur van de afdeling besloten dat het “Kloosterbos” bij Wapenveld-
Hattem in het komend seizoen voor de diverse werkgroepen een gezamenlijk project wordt. Daarmee is 
ons excursie-gebied bepaald en door de beperkte duur van het paddestoelenseizoen zullen we geen gele-
genheid hebben om als groep ook nog naar andere gebieden te gaan. 

Hoe onze bijdrage er uit kan zien, is nog niet zo duidelijk. We kunnen natuurlijk zoveel mogelijk 
soorten opschrijven, maar een echte inventarisatie kan het niet worden, want daarvoor komen we er te 
weinig. (Deze zomer zagen we bijvoorbeeld, dat een vruchtlichaam van de Dooiergele mestzwam binnen 



één of twee dagen weer verdwenen was.) Dit is wel enigszins te ondervangen als deze en gene ook nog 
individueel gaat. Natuurlijk is er ook nog het oude probleem van het op naam brengen van de soorten. 
 Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn, dat we het verband proberen op te sporen tussen de soort 
en de biotoop (landschaps- en vegetatietype, substraat en organisme). Met de boeken erbij moet dat voor 
sommige soorten kunnen lukken. Maar misschien komen er nog andere ideeën. 

Op de excursies kunnen we een klein aantal van de vondsten waar we niet uit kunnen komen, 
meenemen en thuis proberen te achterhalen. We zullen ook dia's maken. Na elke twee excursies is er een 
werkgroepavond om  het geslaagde zoekwerk samen door te nemen met de gemaakte dia’s, de micro-
scoop en de boeken. We zouden dan wat meer aandacht kunnen besteden aan de eventuele Mycena’s, 
waarvoor zoekwerk is verricht (of een ander geslacht). 
 Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt omtrent de data, maar in principe zullen de excur-
sies beurtelings op zaterdag en op zondag vallen, te beginnen op zaterdag 6 september. De werkgroeple-
den ontvangen in de week voor de desbetreffende datum nog een definitief bericht, ook voor de twee-
wekelijke samenkomsten binnenskamers. 
  Iedere belangstellende is van harte welkom. Belt U voor de exacte data tevoren even naar: 

Janus en To Crum, tel. 0578-572487, of 
Micky Haselhoff-Marsman, tel. 0578-621410. 

 
 



Ringmeldingen 
 Een nieuwe rubriek, naar een suggestie- en met medewerking van Harry van Diepen. Wij vonden 
het wel aardig een - zij het fragmentarisch - dieper inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van onze 
gevederde vrienden, en misschien denkt U er ook wel zo over. 

• Zo werd een Kerkuil slachtoffer van het verkeer op de A50 ter hoogte van de Beemte. Het 
dier was als één van zeven niet vliegvlugge pullen, eveneens in de Beemte geringd en wie 
weet was hij wel precies op zijn vierde verjaardag omgekomen, want:  
Ringdatum: 21 juni 1993 - Vinddatum: 19  juni 1997 (korter dan een week dood.).  
De afstand tussen ring- en vindplaats was 2 kilometer. De verstreken tijd 1459 dagen. 

 Het ringnummer: ARNHEM .5281794. 
• In Wissel werd het skelet gevonden van een Merel (langer dan een week dood). Dat het een 

vrouwtje was, was bij het ringen vastgesteld, in Anholt, Denemarken, en toen leefde ze in 
haar eerste kalenderjaar.  
Ringdatum: 26 januari 1997 - Vinddatum: 9 november 1996. Haar stoffelijke resten waren 
604 kilometer van haar ringplaats verwijderd en de verstreken tijd was 78 dagen.  
Ringnummer:  COPENHAGEN .8834412. 

•   In Schaveren werd een dode Koolmees gevonden. Hij was nog gaaf en heel duidelijk als 
Koolmees herkenbaar. Evenwel, uit de ring bleek dat hij als nestjong was geringd in Stap-
horst, en merkwaardigerwijs werd hij daarbij gekwalificeerd als Pimpelmees. 
Harry vertelde dat met name Pimpelmezen meesters zijn in het kraken van al in gebruik zijn-
de nesten. In sommige gevallen ruimen ze het bestaande nest met alles wat erbij hoort eerst 
grondig op, maar het komt ook voor dat ze pal bovenop het gekraakte broedsel een eigen 
broedsel op stapel gaan zetten, òf ze leggen hun eitjes tussen die, welke er al lagen en broe-
den het hele stapeltje uit. Wat zich in dit speciale geval heeft voorgedaan is niet meer te ach-
terhalen, maar de feiten zijn: Ringdatum: 28 mei 1996 - Vinddatum: 10 juni 1997. Afstand 43 
kilometer, verstreken tijd: 378 dagen. 
Ringnummer: ARNHEM F.698720. 

• In 1992 werd in Heerde een Kraai doodgeschoten. De vinder stuurde de ring toentertijd niet 
in, maar we vonden dat geen reden er nu geen melding van te maken. Het dier werd in zijn 
tweede kalenderjaar in Veessen geringd; datum 28 maart 1985. Vinddatum 9 juni 1992 (het 
dier had dus een respectabele leeftijd); de afstand tussen ring- en vindplaats was 5 kilometer 
en de verstreken tijd 2630 dagen. 
Ringnummer: ARNHEM .5157961. 

Voor hen die misschien niet goed raad weten met de vondst van een geringde vogel: U kunt deze melden 
bij   Harry van Diepen, Troelstrastraat 2, 8161 DS  Epe. Tel. 0578 - 615114. 

Redactie 



 
 

ROODBORST & ROODBORST 
De eerste vogel waar ik naar op zoek ging, aangetrokken door zijn enthousiaste, aanhoudende en gevari-
eerde zang, was het Roodborstje. Hij zat veel dichter bij me dan waar ik hem zocht en het leek of hij me 
toezong: “Kijk dan toch hier, ik zit vlak voor je neus.”  
 Sindsdien is het Roodborstje mijn favoriete vogel in de tuin. 
Ook al weet ik wel dat hij in de winter warmere streken opzoekt, ik ben ervan overtuigd dat die in mijn 
tuin, met dat witte veertje opzij, mijn vriend is, het hele jaar door. Ik spreek met hem en hij zingt mij toe. 
Wij hebben het over zijn kleine gespikkelde kinders die door de tuin scharrelen en als ik geen aandacht 
aan hem besteed vliegt hij opeens als een kamikazepiloot over mijn hoofd. 
 Natuurlijk vond ik het leuk - toen ik deze winter in Amerika was en over de American Robin 
hoorde spreken - op zoek te gaan naar die vogel. 
Nu “op zoek gaan” was niet nodig; ze zaten overal in de tuinen en parken. Wel erg groot voor een Rood-
borstje. Ach, in Amerika is alles groter dan bij ons, dus waarom niet ook het Roodborstje? 

Maar het is niet alleen het verschil in grootte dat de American Robin en het Roodborstje van el-
kaar onderscheidt. Feitelijk is er behalve de rode borst geen overeenkomst tussen deze twee vogels, en 
behalve die rode borst lijkt deze vogel, zeker in zijn manier van doen, heel erg op onze merel. Hij wordt 
ook “merle Amerique” genoemd. Het gaat hier om de Turdus migralorius las ik 
Het is een opvallende verschijning met zijn zwarte kop, donkergrijze bovenkant en warmrode borst. Om 
zijn ogen wat wit, evenals de stuit en tenslotte een gele snavel. Het vrouwtje is wat valer van kleur en de 
jongen hebben veel wit en zijn enigszins gestreept gevlekt, waardoor ze herinneren aan de lijster. 

Anders dan de lijster zijn deze vogels helemaal niet schuw en het was dan ook niet moeilijk voor 
mij te ontdekken dat het de vogel was die ik al overal gezien had, die daar zo mooi zat te zingen. 
Ze houden zich graag op bij bomen en struiken rondom grasvelden of andere open velden, of aan bos-
randen, vooral bij de mensen. Daar kunnen ze een last zijn voor fruittelers, omdat ze dol zijn op fruit.  
Hun menu is gevarieerd  maar bestaat - behalve uit fruit - voornamelijk uit insecten en wormen. Hun 
nesten bouwen ze tot vier à vijf meter boven de grond; soms echter ook weleens op de grond.  
Ze broeden in een gebied van de boomgrens in Alaska tot in het zuiden van Mexico. ‘s Winters trekken 
ze iets naar het zuiden en komen dan voor in het zuiden van Canada tot in Guatemala. In het noordelijk 
deel van Canada worden ze gezien als een voorbode van de lente. 
 Ik zag ze eind februari en begin maart in de buurt van Chicago, deze Robin, die zijn naam te 
danken heeft aan de eerste kolonisten in Amerika, daar hij hen herinnerde aan het Roodborstje van 
“thuis”. 
 

Ine Bosman. 
 



Insecten in Schaveren en het Pollensche Veen 
(excursieverslag van 9 augustus 1997) 

 Eindelijk een dag zonder striemende regen, windvlagen en insect-onvriendelijke temperaturen! 
Om die redenen is het grootste deel van de insecten-excursies dit jaar namelijk bij voorbaat de mist in 
gegaan (om het ook overdrachtelijk maar weerkundig te houden). Misschien was het nu zelfs wel een 
tikje tè warm, en lag het daaraan dat we geen spectaculaire vondsten deden.  

In het algemeen waren er ook hier, bij en op het gebiedje van de Celtic Fields in Schaveren, bij-
zonder weinig vlinders. Dat hebben we wel eens anders beleefd.  
Toen we het bospad inliepen dat ons naar het beoogde grazige heitje aan de Pollenseveenweg moest 
brengen, kwam er wel meteen een Bont zandoogje aanstormen. Het is steeds weer schitterend, de felheid 
waarmee deze vlindertjes hun territorium verdedigen. Els vertelde dat het hun zelfs wel lukt grote libel-
len te overdonderen en op de vlucht te jagen. Nota bene: een libel is helemaal niet wars van af en toe een 
vlindertje op zijn menu! 
De tweede vangst betrof een pendel(zweef)vlieg, in de wandeling Pyjamavlieg  ge-noemd, vanwege het 
streepjespatroon op de rug van zijn borststuk. Strepen die in de lengterichting lopen; op het achterlijf 
liep de tekening bij dit specimen (en misschien ook bij alle anderen) dwars. 

Bertus Hilberink toonde zich onverminderd virtuoos in het vangen van beestjes, evenals trou-
wens Jan Kuyper. Ze kregen verscheidene sprinkhaantjes te pakken, bij welke het determineren veelal 
haperde bij “een veldsprinkhaan”. Eén keer verleenden we tijdelijk onderdak - vermoedelijk onwelkom - 
aan een sabelsprinkhaan. Een Heidesabelsprinkhaan wel te verstaan, oftewel de Metriptera brachyptera. 
En in het - buitengemeen geavanceerde - insectenpotje van Cintia konden we een prachtig mooi Tand-
radje bewonderen, met heel veel helder rood in zijn uitrusting. Later werd er ook nog een Negertje ge-
vangen. 
Gerard Plat liet een klein (Berken?)bladwespenlarfje demonstreren hoe die zich in geval van nood ge-
droeg. Zo’n diertje laat zijn lijfje in een soort S verstarren, wat uiteraard helemaal niet indrukwekkend 
aandoet als hij in z’n eentje in een plastic potje ligt. Maar een heel schooltje afstaande S-larfjes rondom 
een klein berkenblaadje kan wel degelijk de indruk wekken van een groot, eng monster. Je hoeft niet 
eens een vogeltje te zijn om er van te schrikken - ik heb zelfs mensen horen gillen bij dit verschijnsel. 
Helaas, ook deze ondermaatse hummel leverde niet genoeg gedetailleerd materiaal voor een serieuze 
determinatie. 

Het lieflijk ogende fijne groene Gaasvliegje met zijn gouden kijkertjes was er alleen voor de sier 
en niet voor de jager op zeldzame vondsten. Of voor de jager op moeilijke namen!  Els wist een Neo-
ascia podagrica te benoemen, en - zijnde een van de kleinst mogelijke  zweefvliegen - de rest van het 
gezelschap had hem nooit alszodanig herkend. 

Van de aanwezige grote en kleine libellen konden we maar van één met zekerheid stellen dat het 
de Zwarte heidelibel was, dank zij gele inzetstukjes aan de vleugelbasis. 

De weg overstekend kwamen we op een terrein waar je, als je van het bestaan wist, de oude Cel-
tic fields nog kan ontwaren. Het zijn akkertjes waarvan men meent dat ze uit de IJzertijd stammen. Aan-
genomen wordt dat door een sterke bevolkingstoename de noodzaak van verbeterde akkerbouw ont-
stond. Er werden steeds rechthoekige stukjes land ontgonnen en de talloze stenen die daarbij uit de 
grond kwamen werden eromheen gestapeld. Als de grond was uitgeput werd het aangrenzende terreintje 
onder handen genomen. De walletjes steken amper boven het maaiveld uit; je moet echt van het bestaan 
ervan weten, anders zie je ze niet.   

Aan de kopse kant van een van die “muurtjes” vond Gerard bloeiend warkruid, dat zich door een 
klein polletje Struikhei gestrengeld had. Door een loep bekeken doen de bloemetjes niet onder voor de 
mooiste Lotusbloem en eigenlijk zijn ze nòg mooier, juist omdat ze niet zo pompeus zijn.  
 We vonden ook nog twee maal het “huisje” van een Harsbouwvlinder. In mijn beperkte boekerij 
kan ik daar niets naders over vinden en ik heb even niet de gelegenheid om naar de (KNNV)bibliotheek 
te gaan. Maar Els wist ervan te vertellen dat deze vlinder een gaatje boort in een dennenboom, en in de 
hars die daardoor naar buiten komt stulpen haar eitjes afzet. Als de hars is uitgehard vinden de nazaatjes 
het tijd om naar buiten te komen. Wie weten wil of dit in de vorm van larfje of vlinder gebeurt, wende 
zich tot Els (adres genoegzaam bekend).  



De gewone “vieze vliegen” sla ik over, evenals de Langpootmuggen. En de verdere vlinderwaarnemin-
gen beperkten zich tot een Dagpauwoog, een Citroenmannetje en dito vrouwtje, driemaal een Bruin 
zandoogje, tweemaal een Boomblauwtje plus een Landkaartje. 
Dit was het wel zo’n beetje, wat betreft de insecten. Gerard had ook nog een stuk van een schedel ge-
vonden, waarvan even gedacht werd dat hij aan een Das had toebehoord. Bij nadere beschouwing ach-
teraf bleek dat niet waarschijnlijk. “Van een Ree, misschien,” was de uitspraak. 

Tot slot een ontmoeting met een hagedis die sneller was dan onze ogen en een pad of kikker 
waarvoor hetzelfde gold. Een volgend kikkertje was niet snel genoeg en bleek in het holletje van Gerards 
hand een Bruine te zijn. 
En nou vergat ik toch nog de ondefinieerbare boktor en het Tweeëntwintig stippelig- of Citroenlieve-
heersbeestje, waarover we leerden dat het van meeldauw leeft. Vermoedelijk verspreidt hij het ook, maar 
evengoed is het een mooi kevertje met de vriendelijke uitstraling die alle lieveheersbeestjes eigen is. 
 We gingen nog even een kijkje nemen bij de nieuwe poelen bezijden de Oranjeweg, waar het 
verschil in leeftijd van de drie watertjes - één, twee en drie jaar - heel goed te onderscheiden was en veel 
hoop voor de toekomst geeft. Er zijn al Kleine plevieren gezien, maar wij zagen alleen maar een familie 
Witte Kwikstaart. 
Toen ik thuis, lekker in de schaduw even zat uit te blazen bleek er een Schorpioenvlieg in m’n haren te 
zitten, maar voordat ik hem vragen kon of hij van òns was of eigenlijk in Schaveren thuishoorde, was hij 
al nijdig weggevlogen.  
Hij komt dus niet op het lijstje. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
  



SLAKKEN ZOCHTEN HET HOGEROP 
Die ochtend, na een nacht regen, waren de planten in de wegberm helemaal omgebogen. Door het vele 
water? Nee, dat had de zon alweer doen verdampen.  
De planten waren topzwaar: het Brilkruid, de Zandkool, de Morgensterren, allemaal waren ze behangen 
met tientallen slakjes. De diertjes hadden zich teruggetrokken in hun witte spiraalhuisje. Slakken houden 
niet van de uitdrogende zon en wachten de nacht of een sombere dag af om weer verder te wandelen en 
te eten. Hun zool heeft  vocht nodig om samen met het vocht dat ze zelf produceren te kunnen voortglij-
den over stenen en planten. 
Het was die meiochtend heel spectaculair, zoals de vegetatie witbespikkeld was door de talloze huisjes. 
De naam van de slakjes moet ik schuldig blijven; een tekeningetje heb ik wel gemaakt (weet iemand wèl 
hoe ze heten?) 
Wat we ook in deze kalkrijke omgeving van de Luberon in Zuid-Frankrijk vonden waren de opvallende 
grote slak-kenhuizen van Zonites algirus. Ze leken wel op groot uitgevallen Posthoornslakken van onze 
Hollandse sloten, maar dezen leefden in de weelderige plantenmassa’s langs de bosrand waar we  wan-
delden. Vooral de lege, al oude huisjes vielen op doordat die de bruinige tinten van nog levende dieren 
misten. De opperhuid van de nog bewoonde huisjes was versierd met een beige tot bruine zonering. 
Nadere informatie leerde ons dat deze grote  huisjesslak een vleeseter is. Wat voor vlees, dood of le-
vend, vermeldt het slakkenboek niet. Zonites algirus komt alleen voor van de Alpes maritimes tot aan de 
Hérault, dat is dus ongeveer de Boûche du Rhone en aangrenzend gebied. 
Andere forse slakken in deze regionen zijn de bekende Wijngaardslak en de Segrijnslak. De laatste soort 
bewoont ook de tuinen op de Veluwe. Beiden worden gegeten in Frankrijk. Men noemt ze Escargots. 
 Een verhuizing naar het gebied van de Drôme provençale, iets noordelijker, confronteerde ons 
na een vochtige nacht met een andere fraaie huisjesslak. Ook deze had zich met velen tegelijk bovenin 
de planten verankerd. Het was de Zebrina detrita, een wijsheid die ik thuis opdeed, net als die van de 
Zonites algirus. Deze Zebrina is een opvallend horentje van ongeveer tweeëneenhalve centimeter lang. 
Het glanst fraai en is met een onregelmatige bruinrossige bandering versierd. Met een loep zie je nog 
veel meer fijne lijntjes op het huisje. Doordat ik hun portret tekende kon ik ook deze soort thuis op naam 
brengen, met behulp van Elseviers slakkengids. Daardoor ervoer ik meteen dat ook deze Zebrina warme 
streken prefereert. Toch komt hij nog sporadisch voor in Midden Duitsland, maar dan moet de bodem 
wel kalkrijk zijn. Dat geldt trouwens voor de meeste huisjesslakken. 
 Juist om al deze bijzonderheden is het leuk een vondst op naam te brengen. Immers alleen dán 
vind je allerlei wetenswaardigs over een soort.  
Wanneer ontwikkelt zich eens iemand tot slakkendeskundige in de afdeling Epe? Wisten jullie dat je dan 
een “Malacoloog” bent? Ook dat staat in het slakkenboek.  

Els Koopmans-Grommé 
 



SPIEGELTJESGEDRAG 

Dat een raam dient om naar buiten te kijken is buiten kijf. Al was het alleen maar om de tuin te bewon-
deren. Inkijk wordt meestal niet op prijs gesteld. In de avond sluiten we ons van de buitenwereld af door 
de horizontale of verticale lamellen in de toe-stand te zetten. Overdag versluiert vitrage eventueel een 
onbelemmerde blik naar binnen, hoewel deze gazen barrière steeds minder gebruikt lijkt te worden. Is 
het daarom dat het aantal meldingen toeneemt van vogels die het “spiegeltjesgedrag” vertonen? 
Elk voorjaar krijg ik wel enkele telefoontjes over vogels die fladderend voor het raam hangen. Ze lijken 
naar binnen te willen vliegen en kunnen dit dagenlang volhouden. De meeste mensen vinden dit nogal 
zielig, maar vragen zich tegelijkertijd af waarom ze dit vreemde gedrag vertonen. 
Het gebeurt altijd in het voorjaar. Bij vogels die door ons, toeschouwers, duidelijk naar geslacht te on-
derscheiden zijn, blijken het altijd kereltjes te zijn. 
Hetzelfde is te zien als vogels deze vreemde luchtdans uitvoeren bij autospiegels en glimmende wiel-
doppen. Zo herinner ik me uit de tijd dat ik nog een broodheer had, dat een Witte kwikstaart weken ach-
tereen de geparkeerde voertuigen bezocht, en tot verdriet van de eigenaars ook witte meststrepen achter-
liet. Het euvel was te verhelpen door een plastic zakje over de spiegel te schuiven en met een beetje va-
seline de glans van de wieldoppen te verdoffen. Als eenvoudige wielrijder had ik nergens last van. 
 De verklaring voor dit spiegeltjesgedrag moet zijn dat de vogels zichzelf zien weerspiegeld. In 
de voortplantingstijd stellen de mannetjes hun territorium vast, waarbinnen zij geen vreemde kereltjes 
van de eigen soort dulden. Ze zullen dus elke rivaal verjagen. Al naar de soort trachten zij door het aan-
nemen van bepaalde houdingen de tegenstander te intimideren en meestal lukt het hun de grensover-
schrijder weg te jagen. Het spiegelbeeld echter toont een net zo hardnekkige tegenstander, zodat derge-
lijke gevechten dagen en soms wekenlang kunnen voortduren. Het neemt dikwijls pas dàn af als het 
mannetje in zijn verkleinde territoriumbegrenzing heeft berust, of mee gaat helpen met het voeren van de 
inmiddels geboren jongen, waardoor hij geen tijd meer heeft voor zijn Don Quichot-schermutselingen. 
 Boze tongen beweren dat het kijken in de spiegel hoofdzakelijk een vrouwelijke bezigheid is. Bij 
dieren is dat zeker niet zo.  
Het ruitengefladder is mogelijk te verhelpen door er, al dan niet tijdelijk, een lapje vitrage voor te han-
gen. Er is misschien een aardiger oplossing. U, als bloemenliefhebber, zou ik in voorkomend geval wil-
len aanraden een flink aantal forse, bloeiende planten op de vensterbank te zetten. Niet alleen heft U 
daarmee de spiegeling op, maar U kunt op deze manier Uw groene vingers ook binnenshuis laten wappe-
ren. 
 

Aart Smit. 
 



 
Het recht van de zwakste 
 In een berk aan het Pelzerpark zaten steeds twee Grauwe vliegenvangers. Na enig speuren zagen 
we hun nest in een klimop daar vlakbij - een laat broedsel: het was 20 juli. 
Het was een vreugde het heen en weer vliegen en steeds weer “landen” op dezelfde takjes te bekijken.   
 Toen ontstond er grote onrust: een Vlaamse gaai kwam te dicht in de buurt en beide oudervogels 
vlogen daar met veel misbaar op af. Ze wisten hem weg te jagen, een heel eind uit de buurt (van huis-
nummer 62 naar huisnummer 3).  
Of het niet genoeg was probeerde toen de tweede gaai of hij meer succes had, maar ook deze kreeg een 
furieus onthaal en nam eveneens de wijk. 
 Ik heb me er zeer over verbaasd dat twee grote gaaien zich door die kleine felle vliegenvanger-
tjes lieten verjagen. Ik denk dat de laatsten het geluk hadden dat de beide belagers de juiste plek van hun 
nest niet wisten.   

Agnès Herweijer-Smit. 
Stiefmoeder Natuur 
 Toen we al helemaal geneigd waren te vergeten dat het eigenlijk zomer was, beleefden we op-
eens een heel behaaglijke morgen met zowaar ook wat zon. Het was een van de laatste juli-dagen en een 
van de eerste keren dat we in de tuin koffie dronken, dit jaar. Let wel: de warme augustusdagen lagen 
nog in het verschiet. 
 In onze tuin zijn niet veel vlinders. Te veel schaduw en te weinig aanvliegroutes, misschien. 
Maar op deze speciale morgen kregen we op het terras gezelschap van - zowaar!! - een Landkaartje. En 
het diertje streek, na wat zoekend gefladder, ook nog eens neer op een brandnetel die nog geen halve 
meter bij me vandaan stond. Hij kroop onder een blad en bleef daar zo lang zitten dat ik me afvroeg of 
hij, nee zij eitjes aan het afzetten was. De enige manier om daarachter te komen was - dacht ik - op mijn 
rug liggend onder het vlindertje te schuiven en dat deed ik dus. Ik zag nog niet veel, want het vlinderlijf-
je zat in de weg. Maar het zag er wel naar uit dat ze zeer geconcentreerd aan het puffen was, waarbij 
mijn aanwezigheid, twintig centimeter lager, haar te enenmale ontging. 
 Op een gegeven ogenblik vloog ze weg en waarachtig: acht ragfijne zuiltjes, haast doorschijnend 
heel teer groen, markeerden de plek waar ze gezeten had. 
Dank zij mijn avontuur met de Dagpauwogen, eerder in de maand, had ik nog een beetje last van een 
vlindermoedercomlex, en aangezien we in onze tuin wèl heel erg veel vogels hebben, die de hele dag 
bezig zijn alle groeisels af te struinen, maakte ik me ernstig bezorgd over het lot van de toekomstige 
rupsjes.  
In de hoop dat de eitjes eerder zouden uitkomen dan het blad verlept was, heb ik de derde dag de hele 
brandnetelstengel afgesneden en binnen in een vaas gezet.  

Vier dagen later - het was kantje boord, want het blad was goed flens - kwamen de eerste rupsjes 
uit. En ik zat er bij en ik keek ernaar!! Kleiner waren ze dan ik beschrijven kan, eigenlijk te klein ook om 
ze veilig één voor één te verplaatsen naar een malsere voedingsbodem, wat wel nodig was.  
Ik heb het gedaan, met behulp van een stukje papier dat ik tot een spits piekje had geknipt. En gedachtig 
de schrokcapaciteit van de rupsen van Els heb ik toen het (dien)blad met de baby’s ondersteboven op 
een levend brandnetelblad gevleid en dat met een paperclip vastgezet. Dit alles vlakbij de plek die hun 
moeder voor hen had uitgezocht, maar niet zo in het zicht en wel veel beschutter. Zó beschut zelfs door 
andere waardplanten (oftewel brandnetels!!), dat ik de rest van de dag onder de jeukende bulten zat. En 
de volgende dag ook. En daarom ook geen zin meer had in verdere controles.  

Achteraf vraag ik me in eerlijke twijfel af wat ik nu precies beoogde, toen ik de eitjes “redde”. 
Wilde ik de rupsjes nu werkelijk voor de vogels weghouden, of ze puur voor m’n eigen plezier in hun 
ontwikkeling volgen? En wat is ervan terecht gekomen?  

Voortaan blijf ik er toch maar vanaf, want je kunt je wel vlindermoeder vóelen, maar Moeder 
Natuur word je niet zomaar vanzelf. 

Micky Haselhoff-Marsman.  



WAARGENOMEN 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens-Witkamp; AHS=Agnès Herweijer-Smit; AJB=Mevrouw A.J Bakhuis; EdB=Egbert de 
Boer; EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vosselman; FB=Frans Bosch; JH=Joop Haselhoff; 
MB=Menno Boomsluiter; MvG=Mariet van Gelder; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; MF=Marianne 
Faber; ML=Mia Leurs; MRL=Marcel Langevoort; OS=Oeti Slot; WM=Wim Meekelenkamp; 
Verder de familie Jansen, Siem van Huizen; J. van Dalen; Emmelies Iordens en Anna-Riefka ten Brinke.

 
 

 

Bergeend 
06/06 4 exx. langs Zwarte kolk, Wapenveld, vlakbij 

twee Nijlganzen. AE. 
Blauwe reiger 
22/06 2 stamgasten. Wisselse Veen,  
 Epe. EKG.  
20/07 4 exx. Wisselse Veen, Epe.  
 J. van Dalen. 
Boerenzwaluw 
15/04 2 exx. boven kanaal Hoorn, Wapenveld. AE. 
25/05 2 exx. brug Ziebroekseweg, Wapenveld en 

enige exx. eind Revelingseweg, Wapenveld. 
AE. 

Bonte vliegenvanger 
26/04 Stationsstraat Wapenveld. AE. 
14/05 `  zong drie dagen in  
 de tuin Lagestraat,  
 Wapenveld. Onder- 
 zocht nestkast -  
 en verdween. AE. 
03/06 Zwolse bos, Wapenveld, vak 13. AE. 
Boomklever 
12/07 Jong exemplaar, wandelde de keuken binnen 

en at van kattenvoer. Wandelde ook weer terug 
naar buiten, terwijl ik aan tafel zat te kijken! 
Pelzerpark, Epe. AHS. 

Boomleeuwerik 
22/05 Zingt nog steeds. Petrea  
 Witte Berg, Wapenveld, AE. 
Boompieper 
18/07 Nog steeds zang, Petrea en Zwolse 
  bos, Wapenveld. AE. 
Boomvalk 
07/06 1 ex. Meerveldse Bos, Uddel, zittend op dode 

boom. MRL. 
15/07 3 exx. Boven Wisselse Veen, Epe. Siem van 

Huizen. 
20/07 4 exx. alarmerend op Zwarte kraai. Kolen-

kamp, Niersen. MRL. 
05/08 Vloog boven Oosterhof, Vaassen. WM. 
Bosrietzanger 
16/05 Bosje bij Ottershopen ge- 
 maal langs de Weetering,  
 Wapenveld. AE. 
 
Braamsluiper 
09/05 Zang. Tuin Lagestraat Wapenveld. AE. 
juni 1 ex. hele maand lang, roepend om het huis. 

Vaassen. MRL. 
21/06 Tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  

14/07 2 juv. in bosje Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Buizerd 
11/07 Zat plat op de grond in de zon, Zwolse bos, 

Wapenveld. AE. 
11/07 Waarschijnlijk juv., heide Zwolse Bos, Wa-

penveld. AE. 
14/07 Juv. roept.  Kloosterbos,Wapenveld. Later 

ouder boven het bos horen roepen. AE. 
25/07 Vliegt als havik laag over de huizen en bomen 

de Lagestraat, Wapenveld, af. AE. 
Dodaars 
09/06 Roept in plasjes bij Berghoeve, Wisselse Veen, 

Epe. EKG.  
10/08 Pluizenmeer, Heerde. Emmelies Iordens. 
Fluiter 
25/05 Slechts één waarne- 
 ming. Parkeerplaats  
 Dreefseweg, Zwolse  
 bos, Wapenveld. AE. 
Geelgors 
02/07 Drie zangposten, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Gekraagde roodstaart 
03/05 Petrea, Wapenveld (zang). AE. 
05/05 Polberg, Wapenveld (zang). AE. 
16/05 Heitje Zwolse bos, Wapenveld. AE. 
20/05 a  op dak Hogestraat,  
 Wapenveld. (Mogelijk  
 Zwarte roodstaart). AE. 
26/05 Paartje op tak, vak 14    
 Zwolse bos, Wapenveld. AE. 
11/06 1 ex. Zwolse bos, vak 13, Wapenveld. AE 
Gierzwaluw 
06/05 2 exx. boven school     
 bij het kanaal, Wapenveld; op 
08/05 6 exx. in dezelfde locatie, en op 
13/07 8 à 10 exx. gieren boven Wapenveld. AE. 
02/08 In Wapenveld niet meer gezien. AE.  
Goudhaantje  
10/06 Vak 13, Zwolse bos, Wapenveld. AE. 
 
Grasmus 
17/06 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
01/07 Bosje langs Weetering- 

Noord, Wapenveld. AE. 
Grauwe vliegenvanger 
09/06 Fladderde voortdurend voor de ramen van de 

zitkamer (spiegeltjesgedrag). Nestelt in de tuin, 
Belvédèreweg, Epe.  MHM. 

Vogels 



20/07 3 exx. waarvan 1 juv. heen en weer vliegend 
tussen berk en nest in klimop, Pelzerpark 62, 
Epe. AHS.  

Groene specht 
21/06  In topje acacia Petrea.  
 Roept. AE. 
25/06 1 ex. juv. Terrein Was- 
 pada, Vaassen. MRL. 
Groenling 
mei Heeft in onze tuin gebroed. Veel zang, en op 
10/06 paartje in de drinkbak. Jongen te horen. Lage-

straat, Wapenveld. AE. 
Groenpootruiter 
07/07 1 ex. Wisselse Veen, Epe, bij plasje. EKG.  
Grutto 
27/04 Baltsend bij Zwarte kolk, Wapenveld. AE. 
Huiszwaluw 
11/05 Veel, bij Gemaal Bakhuys, Wapenveld. AE. 
Kleine karekiet 
juni 3 exx. langs het kanaal bij Akzo en bij de mo-

len, Wapenveld. AE. 
Kleine plevier 
08/07 volwassen ex. met  
 2 jongen, ten zuiden  
 van Oranjeweg Emst,  
 bij een poel. FB.  
19/07 1 ex. nieuwe plasjes 
  (retentiebekkens) bij  
 Oranjeweg, Emst. EKG.  
Koekoek 
19/05 Bos bij Plakkenweg, Wapenveld. Roep. AE. 
Kwartel 
17/06 Goed gehoord! Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Nachtegaal 
19/05 1 ex. zingend, tichelgaten Windesheim. MRL. 
Nijlgans 
25/05 2 exx. vliegen roepend  
 over Weetering, Wapen- 
 veld,.AE. 
06/06 2 exx. langs Zwarte kolk  
 (bij Bergeenden), Wapen- 
 veld. AE. 
Ooievaar 
01/08 12 exx.! Foeragerend op gemaaid gras, Wa-

penvelderbroek, Wapenveld. AJB. 
Raaf  
29/07 Drinkend uit het  
 vennetje op de  
 Renderklippen,  
 richting Pluizenmeer,  
 Heerde. JH/MHM.  
Rietgors 
13/06 Drie zangposten, plasjes Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
Roodborsttapuit 
09/04 1e waarneming: `  heitje Zwolse bos, Wapen-

veld, vak 14. AE 
22/06 Nu pas weer gezien `  en a  + juv. AE 
29/06 `  en a  en 1 of 2 juv. heitje Zwolse bos, Wa-

penveld. AE. 
Sperwer 

19/05 1 ex. Over de tuin vliegend, nagezeten door 
Boerenzwaluwen. MRL. 

Spotvogel 
16/05 In bosje, gemaal Ottershopen-Weetering, Wa-

penveld. AE. 
29/05 Zang, Hogestraat, Wapenveld, en op 
01/06 (waarschijnlijk dezelfde) zang, Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
Staartmees 
10/06 4 exx. of meer “komen 
  langs”. Lagestraat,  
  Wapenveld. AE. 
03/08 Tussen de 20 en 30 exx.  
 in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Steenuil 
01/07 Op lantaarnpaal. Jonasweg,  
 Vaassen. WM. 
06/07 Jong exemplaar op  
 paaltje in Wisselse Veen 
  (Lange Veenweg?) Epe. AJB. 
03/08 Op dakpunt, roept (19.00 uur).  Einde Reve-

lingseweg, Wapenveld. AE. 
Tapuit 
13/04 2 exx. Het Greveld, Gortel. FB. 
27/04 Wisselse Veen, Epe. FB. 
Tjiftjaf 
10/03 1e waarneming, Luttenbroekse bosjes, Wapen-

veld. AE. 
04/08 5 juv. als helicoptertjes boven de drinkbak.  2 

nemen een duik. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Tureluur 
28/06 Roepend. Kavelweg hoek Assendorperstraat, 

Heerde. EKG.  
Veldleeuwerik 
03/07 2 exx. kaalslag vak 13, 
  Zwolse bos, Wapenveld.  AE.  
Visdiefje 
juni 2 exx. boven het kanaal,  
 Wapenveld. AE. 
23/06 Kanaal tussen Vaassen  
 en Wenum. WM. 
28/06 Kanaal bij Heerde. EKG.  
30/06 Kanaal tussen Vaassen en Wenum. WM. 
Wielewaal 
19/05 `  gehoord, a  gezien. Tichelgaten, Windes-

heim. MRL. 
06/06 Jagtlustweg, Epe. MF. 
Winterkoning 
21/06 1 ex.  Wisselse Veen Epe  
 + 1 ex. in tuin Epe. EKG.  
11/07 met drie jongen in tuin  
 Pelzerpark, Epe. AHS.  
Witte kwikstaart 
08/04 1e waarneming, Weetering bij gemaaltje, Wa-

penveld. AE. 
(Witte kwikstaart) 
12/07 Nest op het aardappelveld. Jongen net uitge-

komen: 3 exx. + 1 ei (en dat wordt voor ons 
 hongerlijden, want we kunnen niet rooien! 

Vervolg . . . . . . :  
17/07 . . . . . drie open bekkies in een donsbedje, en 

op . . . .  



23/07 . . . . . zijn de kleine kwikkies er nog steeds. 
Aardappelen in kring om  het nest heen ge-
rooid, en toen op . . . . . 

26/07 . . . . .moest het land weer bewerkt worden. 
Opnieuw om het nest heen, en net toen de trek-
ker weg was vlogen de kwikkies uit! 

 Dit alles speelde zich af op de Immenhof, Ou-
de Oenerweg, Epe. EV. 

09/08 4 of 5 exx. waarschijnlijk een familie bij de 
nieuwe poelen langs de Oranjeweg, Emst. Ex-
cursie Insectenwerkgroep. 

Zanglijster 
22/05 2 exx. Petrea, Wapenveld. AE. 
Zwarte roodstaart 
06/04 `  Zingend.  
 Zichtstede,  
 Vaassen. MRL 
Zwarte specht 
06/04 Midden Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
13/04 Maasbos, Wapenveld. AE. 
22/05 Petrea, Wapenveld. AE. 
03/06 Zwolse Bos/Groot Stokkert, Wapenveld. AE. 
Zwartkop 
14/04 Zwolse bos, Wapenveld. AE. 
16/04 Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
17/04 Petrea, Wapenveld. AE. 
19/04 Zwolse bos, Wapenveld, vak 11. AE. 
27/04 3 exx. Kloosterbos, ook `  en a  gezien. AE. 
06/05 `  en a  in het vogelbad, Lagestraat, Wapen-

veld. AE. 
 

 
  

Ree 
16/07 Wisselse Veen, Epe. ML.  
 

 
 
 
Atalanta  Vanessa ata-

lanta 
16/05 Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
10/06 1 ex.! Vegtelarij, Epe. ML. 
12/06 Tuin Belvédèreweg, Epe. De eerste sinds tij-

den.  MHM.  
16/06 1 ex. Immenhof, Oude 
  Oenerweg, Epe. EV. 
07/08 6 exx op Buddleja, tuin  
 Pelzerpark, Epe. AHS. 
14/07 Immenhof, Oude Oener- 
 weg, Epe. EV. 
18/08 3 exx. op oud fruit.  
 Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
20/07 2 exx. in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
09/08 1 ex. heitje bij Pollenseveenweg, Schaveren. 

Excursie Insectenwerkgroep. 
10/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Brandvlerkvlinder  Pheosia gnoma 
11/07 Op licht, tuin Epe. EKG.  
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 
01/08 Immenhof, Oude  

 Oenerweg, Epe. EV. 
Bruine vuurvlinder  Heodes tityrus 
09/06 1 ex. Wisselse Veen, Epe. EKG/ML.  
Dagpauwoog  Inachis io  
23/07     Immenhof, Oude  Oenerweg , Epe . EV. 
07/08 Zeker 15 exx. op Buddleja, tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS.  
Gammauil  Autographa gamma 
10/07 Eerste ex. op Damast- 
 bloem in tuin, Epe. EKG.  
06/08 2 exx. op Teunisbloem,  
 tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
  ? 1 ex. in tuin, Vaassen. MRL. 
03/07 1 ex. (tot nu toe de enige). Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
19/07 op Buddleja, tuin Molenkampweg, Heerde. 

OS. 
07/08     3 exx. in tuin Pelzerpark. Epe. AHS 
Groen- en witbandspanner  Campaea margaritata 
15/07 4 exx. Heide Renderklippen, Heerde. Overdag 

actief! EKG.  
Heideblauwtje  Plebejus argus  
15/07 Veel exx. Renderklippen, Heerde bij plasjes. 

EKG.  
29/07 Eén enkeltje bij vennetje richting Pluizenmeer, 

Heerde.  MHM.  
Helmkruidvlinder  (Kuifvlinder) Cucullia verbasci 
18/06 11 rupsen op Voor- 
 jaarshelmkruid, tuin  
 Bongerdplein, Epe. EKG.  
15/07 Rupsen op Helmkruid,  
 Belvédèreweg, Epe. EKG.  
Huismoeder  Noctua pronuba  
02/08 Kwam binnenvliegen. Oosterhof, Vaassen. 

WM.  
Kamillevlinder  Cucullia chamomillae 
24/06 Rups. Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Klein geaderd witje  Pieris napi 
10/05 Op Pinksterbloem. Immenhof, Oude Oener-

weg, Epe. EV. 
Kleine vos  Aglais urticae 
25/06 Immenhof, Oude  
 Oenerweg, Epe. EV. 
14/07 Immenhof, Oude  
 Oenerweg, Epe. EV. 
04/08 Sedert deze datum   
 regelmatig tot 4 exx. in  
 de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
17/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
10/08 1 ex. Hei Renderklippen, Heerde. MHM.  
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
04/07 Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
 
 
(Koevinkje) 
09/07 6 exx. op bramenbloesem. Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
Kuifvlinder (Helmkruidvlinder)  Cucullia verbasci 
15/07 volwassen vlinder op licht, tuin , Epe. EKG.  
Landkaartje  Araschnia levana 

Zoogdieren 

Vlinders en 
rupsen 



16/05 Voorjaarsvorm,  en op 
18/05 2 exx.  Immenhof, Oude 
  Oenerweg, Epe. EV. 
28 /07 (zomervorm). Zette eitjes  
 af onder brandnetelblad in  
 onze tuin, Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Metaalvlinder  Adscita statices 
19/07 ± 14 exx. Kroondomein, Gortel. EKG.  
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 
19/05 Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Olifantsrups 
04/08 Door Familie Van den Berg uit Wapenveld 
 van een hongerige lijster gered. Logeert nu in 

afwachting van de dingen die komen gaan aan 
de Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Rietspinner  Philudoria potatoria 
26/07 Op basilicum! Immenhof, Oude Oenerweg, 

Epe. EV. 
Vijfvingerige vedermot  Pterophorus pentadactyla 
18/07 ‘s Avonds op raam, Epe. EKG.  
Wapendrager  Phalera bucephala 
13/08 Rups. Oenerweg, Epe. Anna-Riefka ten Brinke. 
Witvlakvlinder  Orgyia antiqua 
11/08 Een nog maar heel klein rupsje. Tuin Belvédè-

reweg, Epe. MHM.  
Zuringspanner  Lythria rotaria 
29/06 4 exx. Kanaaldijk Vemde, Epe. EKG.  
11/07 Wisselse Veen, Epe, bij Boerweg. EKG.  
11/07 Renderklippen, Epe. EKG.  
 

 
 
 

Antrax antrax 
08/06 Vlieg die parasiteert op bijtjes in de gaatjes in 

de muur. Bongerdplein, Epe. EKG.  
Aspergehaantje  Crioceris asparagi 
16/06 Op asperge in tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  
Boomhommel  Bombus hypnorum 
01/06 In nestkast Pelzerpark Epe, 
  bij de familie Jansen. AHS. 
08/06 Kleine kolonie in nestkast  
 Bongerdplein, Epe. EKG.  
Citroenlieveheersbeestje  Thea 22-punctata. 
11/06 Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
09/08 Bij Pollenseveenweg, Schaveren.  
 Excursie Insectenwerkgroep. 
Geelgerande waterkever (?) 
20/03 1 ex. `  in de vijver, tuin  

Lagestraat Wapenveld. AE. 
Goudwesp 
27/06 Heel klein, prachtig groen en rood iriserend 

wespje dat parasiteert op graafbijtjes en derge-
lijke.  Epe/ EKG.  

 
Heidesabelsprinkhaan  Metriptera brachyptera 
09/08 Bij de Celtic Fields, Schaveren.  
 Excursie Insectenwerkgroep. 
Hoogveenzweefvlieg  Sericoma silentis 
16/07 Op Akkerdistel, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Hoornaar  Vespa crabro crabro 

26/05 Hazenweg, Wissel, Epe. FB..  
Juni kever - Amphimallon solstitialis (of Meikever) 
05+6/06 Door mus verorberd. Wapenveld. AE. 
Meikever  Melolontha melolontha 
19/05 3 exx. ‘s avonds tegen  
 het raam, Immenhof,  
 Oude Oenerweg, Epe. EV. 
07/06 Vliegend in avondscheme- 
 ring, Meerveldse Bos, Uddel. MRL.  
Koolwants  Eurydema deracea 
07/06 2 exx. (met gele vlekken) op Alliaria petitiola-

ta in tuin Vaassen. MRL. 
Negertje  Omocestus rufipes 
09/08 Heitje aan Pollenseveenweg, Schaveren. Ex-

cursie Insectenwerkgroep. 
Phyganea grandis (Schietmot) 
09/06 Op muur tegen hangpot, Lagestraat, Wapen-

veld. AE. 
Penseelkever 
07/06 Op Wilde peen,  
 gemeenteplant- 
 soen, Vaassen. MRL. 
Rietsprinkhaan  Conocephalus dorsalis 
09/07 Land van Jonker, Wisselse Veen, Epe. 
Struiksprinkhaan  Leptophyes punctatissima 
09/07 In houtwal, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Tandradje  Chorthippus bruneus 
09/08 Bij de Celtic Fields, Schaveren.  
 Excursie Insectenwerkgroep. 
Vliegend hert  Lucanus cervus 
07/06 1 exx. ` , vliegend in avondschemering, Meer-

veldse Bos, Uddel. MRL 
Volucella pellucens (grote vlieg) 
16/07 Op Akkerdistel, Wisselse Veen. Epe. EKG 
 Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens 
09/06 1`  nabij Land van Jonker, Wisselse Veen, 

Epe. EKG. 
29/06 4 `  Brug over Grift, Vemderweg Epe. EKG.  
Wolbij 
16/06 Verscheidene exx. op Bosandoorn tuin Bon-

gerdplein, Epe. EKG.  
Zebraspin  Salticus scenicus 
07/06 Op de deur, binnen.  
 Lagestraat,  

Wapenveld. AE 
 

 
 
 

Beenbreek  Narthecium ossifragum    
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerkgroep  
Bevertjes  Briza media  
02/06  Hoenwaardseweg, Hattem. Plantenwerkgroep. 
Bosaardbei  Fragaria vesca 
15/07 In berm Belvédèreweg, Epe. EKG.  
Bosdroogbloem  Gnaphalium sylvaticum 
15/07 Renderklippen, Epe, bij grafheuvels. EKG.  
Bosrank  Clematis vitalba 
02/06  Hoenwaardseweg,  
 Hattem. Planten 
 werkgroep. 
Brede wespenorchis  Epipactis helleborine   

Insecten en spinnen 

Planten 



11/07 Boerweg, Epe. EKG.  
11/07 Dellenweg, Epe. EKG.  
Bronkruid  Montia fontana 
26/05  Poel Nijmolensche Beek ten oosten van Vaas-

sensebinnenweg, Vaassen. Plantenwerkgroep. 
Dopheide  Erica tetralix 
11/07 Enkele polletjes,  
 Wisselse Veen,  
 Epe. EKG.  
Draadzegge  Carex lasiocarpa 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerkgroep.  
Duivelsnaaigaren (Klein warkruid) Cuscuta epithymum 
16/07 + Op Struikheide, Galgenberg Vaassen,   
03/08 191,1/478,7. MRL. 
09/08 Pollensche Veen, Schaveren, Epe. Excursie 

Insectenwerkgroep. 
Engels gras  Armeria maritima 
23/05 Middenberm afslag A50 Heerde Noord en 
 middenberm afslag Vaassen Geerstraat. MB. 
Duizendknoopfonteinkruid Potamogeton polygonifo-
lius  
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerkgroep 
Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris 
19/06 Spreng Middelste Heerderbeek, Heerde. MvG. 
Geel walstro  Galium verum    
02/06  Hoenwaardseweg, Hattem. Plantenwerkgroep. 
Gele hongingklaver  Melilotus altissima 
11/06 Bij Joostema, Wapenveld. AE. 
Gewone agrimonie  Agrimonia eupatoria  
02/06  Hoenwaardseweg, Hattem. Plantenwerkgroep. 
Gewone bermzegge  Carex spicata 
09/06 IJsseldijk ten noorden van Veessen. Planten-

werkgroep. 
Goudhaver  Trisetum flavescens 
02/06  Hoenwaardseweg, Hattem. Plantenwerkgroep. 
09/06 IJsseldijk ten noorden van Veessen. Planten-

werkgroep. 
Grote ratelaar  Rhinanthus angustifolius 
17/06 Zeker 3 exx. Wisselse  
 Veen, Epe, achter Land  
 van Jonker. EKG.  
11/07 Nu op verscheidene plek- 
 ken, Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Heksenkruid  Circaea  ?? 
18/07 In oude houtwal tegenover Lohuizenstraat, 

Vaassen/Epe. MB 
Kaal breukkruid  Corrigiola glabra 
09/06 IJsseldijk ten noorden van Veessen, langs de 

IJssel. Plantenwerkgroep. 
Kandelaartje  Saxifraga tridactylites 
17/04 Op de begraafplaats van Welsum. EdB. 
Karwijvarkenskervel  Peucedanum carvifolia 
09/06 IJsseldijk ten noorden van Veessen.  
 Plantenwerkgroep. 
Klein blaasjeskruid  Utricularia minor 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerkgroep  
Kleine veenbes  Oxycoccus palustris 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerk-

groep. 
Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 
07/07 Mosterdveen bij  Vierhouten.  
 Plantenwerkgroep.  

Klokjesgentiaan  Gentiana pneumonanthe 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerkgroep  
Knikkende distel  Carduus nutans 
02/06  Hoenwaardseweg, Hattem. Plantenwerkgroep. 
Kroonkruid  Coronilla varia 
10/07 Grote massa, IJsseldijk, Vorchten. AE. 
Kruisbladwalstro  Cruciata laevipes 
14/07 Weetering einde Assendorperstraat, Heerde. 

Plantenwerkgroep. 
Lathyruswikke  Vicia lathyroides 
12/05 In wegberm bij ‘t Harde. EdB. 
Lavendelheide  Andromeda polifolia 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerkgroep  
Liggend hertshooi  Hypericum humifusum  
30/06 Excursie Plantenwerkgroep terrein Geldersch 

Landschap Pollensche Veen, Vaassen. Planten-
werkgroep. 

Moerasandoorn 
12/07 Op wildakker Zandhegge, Wenum. MRL. 
Moerasandijvie   Tephroseris palustris 
26/05  Poel Nijmolensche Beek ten oosten van Vaas-

sensebinnenweg, Vaassen. Planten- 
 werkgroep. 
Moeslook  Allium oleraceum 
28/06 Tijdens excursie  
 Insectenwerkgroep,  
 terrein Geldersch Land- 
 schap “De Hezenberg”,  
 Hattem. Plantenwerkgroep. 
Platte rus  Juncus compressus 
09/06 IJsseldijk ten noorden van Veessen, langs de 

IJssel. Plantenwerkgroep. 
Rietorchis  Dactylorhiza majalis 
11/08 Terrein Geldersch Landschap bij de Nijmolen-

sche beek, Vaassen. Plantenwerkgroep. 
Ronde zonnedauw  Drosera rotundifolia 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerk-

groep. 
Rozetkruidkers  Lepidium heterophyllum 
12/05 In wegberm bij ‘t Harde. EdB. 
Slangenlook  Allium scorodoprasum 
28/06 Tijdens excursie  
 Insectenwerkgroep,  
 terrein Geldersch Land- 
 schap “De Hezenberg”,  
 Hattem. Plantenwerkgroep. 
Stekelbrem 
11/07 Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Stijve ogentroost Euphrasia stricta   
11/07 Wel 50 exx.!! Wisselse Veen bij Kroelplasje. 

EKG.  
Tweejarige alsem  Artemisia biennis 
20/07 Verschillende exx.Tuin Wapenveld. AE. 
Veelstengelige waterbies  Eleocharis multicaulis 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerk-

groep.  
Veenstaartje  (mos). 
22/06 Op veel natte plekken, Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  
11/07 Nu volop in Wisselse Veen, Epe. EKG.  
Veldsalie  Salvia pratensis 
02/06  Hoenwaardseweg,  



 Hattem. Plantenwerkgroep. 
09/06 IJsseldijk ten noorden  
 van Veessen. Plantenwerkgroep. 
Waterdrieblad  Menyanthes trifoliata 
07/07 Mosterdveen bij Vierhouten, Plantenwerk-

groep.  
Zachte haver  Helictotrichon pubescens 
02/06  Hoenwaardseweg, Hattem. Plantenwerkgroep. 
Zeegroene muur  Stellaria palustris  
28/06 Tijdens excursie Insectenwerkgroep, terrein 

Geldersch Landschap “De Hezenberg”, Hat-
tem. Plantenwerkgroep. 

Zwanenbloem  Butomus umbellatus 
14/07 Weetering einde Assendorperstraat, Heerde. 

Plantenwerkgroep. 
 
 
 

 Blauwplaatstropharia Stropharia ferrei 
30/06 Meer dan 130 exx. op kleine plek, Bongerd-

plein, Epe. Op houtsnippers. EKG.  
20/07 Pelzerpark, Epe. AHS. 
Gele ringboleet  Suillus grevillei 
11/07 Vele exx. in en  
 naast Lariksbos  
 (Boerweg), 
 Tongeren, Epe. EKG.  
Hazepootje Coprinus lagopus 
20/06 Op houtsnippers bij Beukenlaan, Epe. JH. 
Heksenboter 
20/07 Pelzerkamp, Epe. AHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houtknotszwam  Xylaria polymorpha 
27/07 Beukenlaan,  
 Epe. MHM.  
Izabelkleurig breeksteeltje  Conocybe lactea 
19/07 In gras, tuin Bongerdplein Epe. EKG.  
Otidea bufonia  (bekerzwammetje)  
27/07 Bij Belvédèreweg, richting sprengen, Epe. 

MHM.  
Paarse korstzwam  Chondrostereum purpureum 

20/07 Pelzerkamp, Epe. AHS. 
Sombere fluweelboleet  Xerocomus porosporus 
10/07 Op houtsnippers onder Moeraseik, Epe. EKG.  
Veenmosvuurzwammetje  Hygrocybe coccineocrenata 
23/06 Wisselse Veen bij Land van Jonker. EKG.   
Zwartvoetkrulzoom  Paxillus atrotomentosus 
25/07 Belvédèreweg, Epe. 
 Weer present op  
 dezelfde locatie 
 van vele vorige 
 jaren. MHM.  
Zwerminktzwam  Coprinus disseminatus 
07/07 Op stobbe van populier, Wisselse Veen, Epe. 

EKG.  

Bruine kikker 
09/08 Pollenseveenweg, Schaveren. 
 Excursie Insectenwerkgroep. 
Levendbarende hagedis 
06/08 Wandelde rond  
 in de woonkamer.  
 Belvédèreweg,  
 Epe. MHM.  
Ringslang 
10/07 1 ex. ± 80 cm. Motketel, Niersen. MRL. 
05/08 1 ex. ± 30 cm. Gortelse Heide, Epe. MRL. 
Zandhagedis 
01/08 Elspeterbosweg, Vierhouten, op heideterreintje 

tussen Struikheide. MRL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vissen, Amfibieën, Reptielen 
Paddestoelen 



WAARNEMINGEN 
DIE BINNENKWAMEN TOEN DE REST AL IN ELKAAR GEZET WAS: 

VAN PAULA BAAN, ALLEN GEDAAN OP "WATERLAND", WETERINGDIJK, VAASSEN: 

Salamander 
10/08 (jong exemplaar). 

VOGELS: 
Boomkruiper 
1/08   
Fazantenhen 
27/06 (met 6 al aardig grote kuikens). 
Grauwe vliegenvanger 
09/05 (weer terug). 
Grote bonte specht 
24/06 (met jong). 
Wielewaal 
25/05  -   
Witgatje 
29/07  -  30/07 (3 exx). 
IJsvogel 
10/08 
Zwarte ooievaars 
29/07 (exx.)  -  09/08 (3 exx.) 

VLINDERS: 
Argusvlinder  Lasiommata megera 
16/05  -  01/06  -  21/07  -  10/08     
Atalanta  Vanessa atalanta 
19/05  -  21/07  -   
Bont zandoogje  Pararge aegeri 
16/07  -  19/07  -  31/07  -  10/08   
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
13/05  -  16/05  -  25/07  - 10/08   
Dagpauwoog  Inachis io  
23/07   
Groot koolwitje  Pieris brassica 
13/05 
Grote beer  Arctia caja 
11/08 
 

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 
30/07 
Kleine vos  Aglais urticae 
10/08 
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
31/07   
Kuifvlinder  Cucullia verbasci (rupsen) 
27/06     
Landkaartje  Araschnia levana 
13/05  -  16/05  -  16/07  -  21/07  -  23/07 
Oranjetipje  Anthocharis cardamines  
13/05 
Rood weeskind  Catocala fraxini 
02/08  -  11/08 (2 exx) 
Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 
16/07  -  21/07  -  23/07 

INSECTEN: 
Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella 
01/06  -  15/06  - 21/07 
Bruinrode heidelibel Sumpetrum striolatum  
15/08 
Gewone pantserjuffer  Lestes sponsa 
18/05  -  19/05  - 
Grote keizerlibel  Anax imperator 
25/07  -  30/07   
Lantaarntje  Ischnura elegans 
16/06   
Plasrombout  Gomphus pulchellus 
25/07 
Platbuiklibel  Libellula depressa 
17/05  -  03/06  -  15/06  -  28/06  -21/07   
Staafwants  Ranatra linearis  
10/08  -  11/08   
Zwartkopvuurkever  Pyrochroa  coccinea 
19/05 (2 exx.) 

Mevrouw A.J. Bakhuis meldde op 25/07 nog een waarneming van 
EEN BUIZERD MET VIER VLIEGVLUGGE JONGEN 

in een tuin op de IJsseldijk, Veessen. 

VERVOLG WAARNEMINGEN VAN ELS KOOPMANS: 
Aalscholver 
23/07 2 exx. Wisselse Veen, Epe. 
Boomvalk 
19/08 1 ex. Wisselse Veen, Epe. 
Argusvlinder  Lasiommata megera 
11/08 1 ex. Wisselse Veen. Weinig dit jaar. 
Gammauil  Autographa gamma 
13/08 1 ex. op raam. Epe.  
14/08 3 exx. Tongerense hei, Epe.Er zijn er slechts 

enkelen gezien, tot nu toe.   
Olifantsrups 
20/08 Veel vondsten in Epe, Heerde, Hattem, 

Wapenveld. Op Fuchsia’s 
Oranje wortelboorder  Triodia sylvina 
17/08 Veel exx. in huis. Epe. 
Witvlakvlinder  Orgyia antiqua 
 

11/08 2 ` `  vliegen voortdurend zoekend over-
dag rond onze klimop. Er zit vermoedelijk 
een (vleugelloos) wijfje in verborgen. 

Behangersbij 
14/08 Gaatjes “uitgeknipt” uit Knikkend wilgen-

roosje, Wisselse Veen, Epe.  
Helmkruidbladwesp   
15/08 Witte larfjes bijten ronde, grote gaten in 

blad van Zwarte toorts. 
Hoogveenzweefvlieg  Sericomyla silentis 
23/07 1 ex. Op Akkerdistel 
Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 
20/08 Veel in het Wisselse Veen, Epe. Drie met 

gevangen vlinders erop vastgekleefd. 
Muursla   Mycelis muralis  
14/08 Veel aan Le Chevalierlaan, Tongeren, Epe. 
 



Stijve ogentroost Euphrasia stricta 
11/08 1 grote groeiplaats + 3 losse plantejes op 

andere plek. Wisselse Veen, Epe. 

Goudgeel parasolzwammetje  Leucocoprinus birn-
banmii  

26/08 In bloempot binnenshuis. Epe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

De Distelvlinder  Cynthia cardui 
was dit jaar bijzonder slecht vertegenwoordigd. Er waren meldingen op: 
11/07 1 ex. gezien door  de Heer Groothedde, Gatherweg, Vaassen; 
18/08 1 ex. gezien door Mevrouw Joostema, Wachtelenberg, Epe; 
29/08 12 exx.  gezien door de Heer Post in Vaassen. 



excursie roerdompen in de weerribben 
Donderdag 29 mei 

De samenkomst is in café Geertien te Muggebeet. Een sfeervol Overijssels café aan het water. 
Eerst zitten we lekker buiten op het terras te wachten tot iedereen hier is. 
Ineens is er een bijzonder geluid hoorbaar. Door de vogelaars wordt gediscussieerd of het het geluid is 
van een rietzanger of van een vliegenvanger. Echter Erik heeft de oplossing: een Kantoormus. Hij is 
degene die een speeltje met het onbekende vogelgeluid heeft meegenomen. 
Dan gaan we op pad. We hopen het bijzondere hoemp-geluid van een “bronstige” Roerdomp te horen. 
Als we lopen horen we een soort bromgeluid. Het is precies het geluid van een hommel. Harry van Die-
pen weet wat dit voor een geluid is, namelijk van een Watersnip in vlucht. Als de Watersnip opvliegt 
maken bepaalde veren door trilling een brommend hommelgeluid. 
 Ook horen we het geluid van de Grote- en van de Kleine karekiet, zodat het verschil goed waar-
neembaar is. Het geluid van de Grote karekiet klinkt laag en schor en hij roept “karekiet”. 
Langs weilanden lopen horen we Kwartels en we zien een Sprinkhaanrietzanger zitten. Het geluid dat hij 
produceert is net het geluid van een sprinkhaan.  

Verder worden we zowat lek gestoken door de muggen. 
De bronstige Roerdompen laten zich niet horen. 

 Terloops kan ik vermelden dat ik met iemand van Staatsbosbeheer van de Oostvaardersplassen 
gesproken heb. Hij vertelde me dat vorig jaar de Roerdompen in de Weerribben zaten en dit jaar in de 
Oostvaardersplassen. Er zijn daar elf broedpaartjes geteld. 
 Al met al hebben we toch een prachtige wandeling gemaakt in de Weerribben en we hebben 
bijzondere geluiden gehoord, zoals boven omschreven. 
 
Over de Roerdomp (Botaurus stellaris). 
 De Roerdomp behoort tot de reigerachtigen. Hij voedt zich met wormen, vissen, insecten. eieren 
en spitsmuizen en kleine vogels, waaronder Kleine karekieten en Baardmezen. Hij is jager en visser 
tegelijk, een formidabele vechter en een felle rivaal van de Bruine kiekendief. 
Door zijn verborgen levenswijze in diep rietmoeras geldt de Roerdomp als een geheimzinnige vogel. In 
ons land heeft hij talrijke boeiende dialectnamen, zoals Butoor, Putoor, Rietdomp, en Schuifuit. De 
Roerdomp is een eenling. 
De paartijd. 
 Met zijn diep gebrom proclameert het mannetje het bezit van aan territorium en nodigt vrouwtjes 
uit daar te komen broeden. In een territorium kunnen zich verscheidene vrouwtjes vestigen. Dan wordt 
de Roerdomp polygaam en dat schijnt zelfs regel te zijn. 
Zelden trekt het mannetje zich iets van zijn broedende vrouwtjes of jongen aan, maar hij maakt wel al-
lerlei nestbeginselen in het riet, en soms legt hij overtollig voedsel voor zijn vrouwtjes in de nabijheid 
van een nest. Dit nest wordt op een boven het water uitstekende rietpol gebouwd. Er worden drie tot zes 
eieren gelegd, drieëndertig bij vierendertig millimeter groot en Izabelkleurig (geelwit). 
Het wijfje broedt hoofdzakelijk alleen gedurende drieëntwintig tot achtentwintig dagen. 
Het verenkleed van de Roerdomp gebruikt hij als camouflage. Dreigt er van veraf gevaar, dan vlucht de 
Roerdomp met lange passen, waarbij hij zich krachtdadig ontlast. Dreigt er gevaar van dichtbij dan 
neemt de vogel de paalhouding aan. Hij staat dan doodstil met opgerichte snavel. In deze houding draait 
hij langzaam mee met een zich verplaatsende indringer. Zou deze naar hem toekomen dan verandert de 
paal in een woedend dier dat zich met uitgespreide vleugels, ingetrokken hals en geheven snavel teweer 
stelt. 
Ook is bekend dat hij de paalhouding uren kan volhouden en ter camouflage met de rietstengels mee-
wiebelt in de wind. 
Bij de Roerdomp zijn de geslachten niet van elkaar te onderscheiden. 
Het geluid. 
 Uit het boek “Het Vogeljaar” van Jac.P. Thijsse citeer ik de volgende prachtige omschrijving 
van deze eigenaardige vogel. 
“ De roerdomp gaat al heel vroeg in het voorjaar brullen. Wie ‘t voor ‘t eerst hoort, denkt misschien, 
dat ergens in de verte een automobiel een ongeluk aan zijn toeter heeft, maar gaandeweg besef je toch, 
dat ‘t een heel apart geluid is en dat niets ter wereld erop lijkt. Het begint met twee of drie of zelfs meer 
steunende halen en dan volgt een doffe, hol klinkende stoot ongeveer zoo: “hoe-, hoe-, hoe-, wroemp”. 



Daar is over dat geluid als wat te doen geweest. Langen tijd heeft men gemeend, dat de roerdomp dat 
deed, door zijn bek diep in ‘t water te steken en dan hard te blazen. 
In den paartijd vertoont hij heel vreemde grimassen. Hij kan dan zijn nek verbazend lang rekken; tege-
lijk zet hij al de nekveren rechtop en dan heeft hij wel wat van een veeren boa.”  Einde citaat. 
 Er zijn verschillende theorieën over het vreemde geluid dat de Roerdomp produceert. Eén daar-
van is dat het strottenhoofd tijdens de broedtijd een bijzondere verandering ondergaat. Een andere lezing 
is dat de slokdarm en/of de luchtpijp als opblaasbare geluidversterker optreedt. 
 In Europa gaat het met de Roerdomp slecht. Rond 1980 leefden er waarschijnlijk niet meer dan 
tweeduizendvijfhonderd paren in Europa (zonder Rusland) Eind jaren tachtig in Nederland naar schat-
ting vijfhonderd broedparen. In de twee laatste strenge winters zijn er veel omgekomen. Ontginning van 
zijn woongebieden, waterpeilverlagingen en andere ingrepen in zijn biotoop, watervervuiling en vergif-
tiging van zijn jacht- en visgronden, verstoring van zijn woongebieden door recreatie en verder nog de 
jacht in Zuid Europa zijn de gevaren waaraan de Roerdomp blootstaat. 
 Een gedeelte van de Roerdompen overwintert rondzwervend door hun broedgebied, maar de 
meesten trekken weg naar warmere streken rond de Middellandse zee of naar tropisch Afrika. 
 

Cintia Wedemeijer. 
Literatuur:  Voous, K.H. :  Moerasvogels van Europa. 
 Thijsse, Jac.P.: Het Vogeljaar. 
 IJsseling, M.A. e.a. De Wereld der dieren: Vogels. 
   



- Waarom moest de grond onder ons Zinkviooltje nou weg? 
- Vast niks nieuws: zo zal ons oerwoud ook wel verdwenen zijn. 



Het Wisselse Veen zoals ik het beleef 
Op 13 april zijn we blij de eerste Fitis te horen bij de Tepelbergweg, maar even later staan we ons te 
ergeren over de stomme vernielzucht van sommige lieden. Een nieuwe bank aan de Boerweg, die uit-
zicht geeft over het Wisselse Veen, is met groot geweld kapot geslagen! Dik mompelt iets over een galg 
die ze op de Galgenberg weer moeten gaan oprichten. 
Dan zien we opeens een Vos het veen oversteken en even later weer terugkeren in de bosrand. We ver-
geten de bank helemaal als we Raven horen roepen, ver weg, en Sijsjes zien buitelen in de al groenende 
lariksen. Het is aardig weer. Maar wat is het droog overal! Er moet nodig regen komen. 
MONITOREN. 
Weldra zullen we onze vlinderroute moeten gaan lopen. De eerste maand zal Mia die taak op zich ne-
men. Wij vertrekken namelijk eind april naar Frankrijk. 
 Als we terug zijn is het alweer begin juni. Hoewel onze thuiskomst op een snikhete dag plaats-
vindt horen we dat Nederland veel koud weer heeft gehad. Voor vlinders slecht. 
 Op maandag 9 juni, het is dan 21o C, pakken we de monitoringdraad weer op. Er is wel wat zon, 
maar er zijn weinig vlinders. Alleen een Citroenvlinder patrouilleert op een beschutte plek. Wel vliegen 
er grote libellen, Platbuikmannetjes met lichtblauwe ruggen. Ademloos kijken we later toe hoe een plat-
buikwijfje haar eitjes legt in een plasje achter het Land van Jonker. Al vliegend steekt ze telkens haar 
achterlijf in het water. Zou dit kleine plasje niet uitdrogen voordat haar larven groot zijn? Nu is het hier 
nog heel nat. 
Verrassend is het verschijnen van een Weidebeekjuffer. Deze mooie libellensoort met zijn bijna zwarte 
vleugels lijkt in de vlucht wel een vlinder. Hij is onmiddellijk te herkennen. De kijker brengt hem vlak-
bij. 
 Dit terreintje ontwikkelt zich heel leuk. Het staat er vol Egelboterbloemen, kleine gele sterretjes, 
en blauwe Zompvergeetmijnietjes. Een enkele koekoeksbloem heeft zich er gevestigd. Voor het eerst 
zien we hier een Grote ratelaar. En dan te denken dat dit land drie jaar geleden net afgeplagd was! 
 De Kleine zonnedauw is massaal opgekomen; het kleurt vooral de kale stukken bodem al rood. 
De vele russen en zeggen vragen om een gedegen determinatie. Wat een bof dat de Plantenwerkgroep 
hier binnenkort gaat inventariseren! 
 We zwerven in de buurt van het eerste plasje, al speurend naar vlinders, als we een paar keer een 
heel harde roep horen. Dat móet een Dodaarsje zijn. Maar zien doen we hem niet. De soppige bodem 
verhindert ons wat dichter bij het water te komen. 
 Wat is Zevenblad mooi als het bloeit! Het staat hier en daar in de bermen en mag er gewoon 
blijven staan. Deze “Hanenpoten” roeien wij met wortel en tak uit, als ze in onze tuin opkomen! Nu kij-
ken we naar de vliegjes die op zijn schermen van wit kant landen. 
 Op deze vlinderarme dag wacht ons toch nog iets leuks: Na wat totaal afgevlogen Icarusblauw-
tjes te hebben genoteerd zien we een Bruin vuurvlindertje. Het is een mannetje. Deze soort is wat groter 
dan de bekende Kleine vuurvlinder en wat meer bruin dan oranje van tint. De achterkant van de vleugels 
is duidelijk anders; die lijkt meer op die van een blauwtje. Ze kiezen voor een wat vochtige omgeving. 
Ze zijn hier zeldzaam in de streek; dit is de eerste die we hier zien. 

Mia en ik gaan natuurlijk weer veel te laat naar huis.  
EEN KWARTEL IN DE ZOMER. 
 Een paar dagen later, als ik met Dik door het veen fiets, horen we verscheidene Rietgorzen hun 
onbeduidend liedje zingen. Het riet komt omhoog. Er zijn nu zeker vier zangposten bij de plasjes. 
 Er is nogal wat bedrijvigheid in de Verloren beek. Wat gebeurt daar? Mannen staan in de beek 
en verwijderen rommel en ongewenste oeverbegroeiing handmatig uit het stroompje. Hun auto vertelt 
ons dat het “Oranjewoud” is, die hier zonder grote graafmachines de beek aan het schonen is. Zouden de 
laren van de Weidebeekjuffer die hier vorig jaar vlogen het overleven? De tijd zal het leren. 
 Als we half juni weer onze route lopen is er eigenlijk te weinig zon. Zodra er een wolk voor de 
zon schuift, duiken alle vlinders weg op deze kille dag. 
Maar rustende libellen in de beekwal van de Tongerense beek maken veel goed. We zien de Watersnuf-
fel en de Vuurjuffer bij wilg en Vuilboom met hun grote ogen draaien. 
Biggenkruid, Witte klaver en Scherpe boterbloem sieren het weiland en een enkele koekoeksbloem komt 
in bloei bij het kleine stroompje naast het pad. Nooit geweten dat een rijtje Akkerkool zó mooi kan zijn 
in strijklicht. En wat is al die Moerasrolklaver vrolijk goudgeel. 



Je kunt echt merken dat het nu zomer is. Jonge meesjes sieseren in het bosje, de Tjiftjaf alarmeert en 
zingt steeds maar door, Vinken slaan en een Tuinfluiter babbelt zijn zomerse wijsje zonder zich te laten 
zien. Kamperfoelie en de eerste Kale jonkers komen in bloei. We ontdekken in het nieuwe, kletsnatte 
stuk nòg drie Grote ratelaars. Ze staan volop in bloei.  
Je moet hier eigenlijk laarzen aan hebben na alle juniregens, maar och, natte voeten in de zomer zijn niet 
zo erg. De zonnedauw voelt zich daar zelfs heel lekker bij. En ook het mooie mos dat op de afgeplagde 
stukken allemaal donkere kussens heeft opgebouwd: het Veenstaartje. Het ziet er veel stugger en com-
pacter uit dan het ook volop aanwezige Veenmos verderop. 
Aan een graspad tussen de weilanden zitten op veel plaatsen de merkwaardige Schorpioenvliegen op de 
bramenhaag. Het staat hier vol brandnetels en . . . ja hoor, daar zijn ze: dikke trossen van zwarte, stekelig 
uitziende rupsen met goudgele buikpoten, van de Dagpauwoog. We nemen er een andere keer een paar 
mee als verjaarscadeau voor Micky. 
 Langs de plasjes oogt het kaal. Veel keutels verraden dat de schaapskudde hier gegraasd heeft. 
Verderop, waar Akkerdistels en brandnetels straks de toegang zullen versperren, dringen we door tot ons 
laatste vlinderlandje, een klein paradijsje. Rode- en Witte klaver en veel mooi bloeiend gras als Witbol 
en Reukgras geven kleur en geur aan dit besloten stukje. De Kale jonkers bloeien al volop in een be-
schutte hoek. Holpijp vertelt ons over de natte bodem. Het wemelt hier van kleine grasmotjes die zich na 
verstoring snel weer onzichtbaar maken tegen de grasstengels. Er vliegen een paar Grote dikkopjes, ook 
al van die grasminnaars. 
De grote “berg” bramen die aan de rand dit landje domineert gaat bloeien.  
Terwijl ik de vele kleuren van het geheel in me opneem, hoor ik vaag een bekend geluid. Ik heb dat jaren 
lang niet meer gehoord, maar daar roept onmiskenbaar een Kwartel! Waar het geluid precies vandaan 
komt is moeilijk vast te stellen: uit het ruige distelland over het zandpad of van dichterbij? Ik sta adem-
loos te luisteren op die late middag. Jammer dat Mia net naar huis is en dit unieke moment mist. 
 In de tweede helft van de natte junimaand zijn we met de Plantenwerkgroep ‘s avonds aan het 
grasduinen in het natte veld achter- en in het Land van Jonker. Het wemelt ook hier van de grasmotjes. 
Zoals ik al hoopte weet Egbert veel van al die russen en zeggen hier. Namen als Zomprus, Pitrus, Grep-
pelrus, Geelgroene zegge, Biezenknoppen, Sterzegge, Hazenzegge en Pluimzegge worden rap genoteerd. 
Ik zal ze thuis nog eens allemaal opzoeken. De Knolrus lijkt in de avondschemer wel op zonnedauw 
door zijn rode stengels. 
 Wat zijn er massa’s Wateraardbeien in het Land van Jonker! En heel veel Moerasviooltjes. Toch 
volgend jaar beter opletten als ze bloeien. 
Bepaald opvallend zijn hier een grote plek Waterdrieblad en heel veel wederik. Later zal ik die laatste 
als goudgele bossen van het pad af tekenen. 
De Gagelstruiken doen het prima, maar hebben het nieuw geplagde stuk nog niet bereikt. 

Door het soppige Veenmos moeten we hier en daar van pol naar pol springen, maar het is de 
moeite waard. Wat staat daar bijvoorbeeld voor roods tussen het kletsnatte Veenmos? Het is een aardig 
paddestoeltje, zo te zien “een” wasplaat. Het woord Veenmosvuurzwammetje valt. Als ik het aanraak 
valt het  geval prompt uit elkaar, zó broos is het. Jammer! 
 Thuis snuffelend in de Oecologische flora vind ik een tweede soort die het kan zijn: het Broos 
vuurzwammetje. Nader bekijken, dus! 
Een merkwaardig fenomeen is een grijs “rupsje” dat zich als een kraagje om een biezenstengel heeft 
gewonden. Er schiet me iets te binnen van de Mi-vlinder, waarvan de rupsjes ‘s avonds zo gaan rusten.  
Thuisgekomen blijken het helemaal geen echte rupsjes, maar een soort bladwesplarfjes te zijn. 
VEEL REGEN, MAAR OOK ZON. 
Een paar dagen later, op 27 juli, na de zon/regenperiode van die maand, hoor ik op twee plaatsen Geel-
gorzen zingen. Later in de zomer komen er nog twee zangposten bij. 
Er schettert een Winterkoning in de beekwal en er kwaken Groene kikkers zeer luid in de plasjes. Jonge 
Bruine kikkers springen al door het natte gras. Het gaat regenen, maar na een poosje schuilen kan ik 
weer richting huis gaan. 
Op mijn neus afgaande dring ik onderweg nog even door in de struikenmassa langs de beek, om die Gro-
te stinkzwam te vinden. Hij staat er inderdaad, een fors exemplaar met een mooie zwarte kap. Als ik me 
even omdraai en wéér kijk is die kap plotseling wit. Al dat zwart waren vliegen geweest! 
Een zwarte lucht en gerommel in de verte maken dat ik met een vaart, een wielrenner waardig, naar huis 
fiets.      



Het is al juli als ik weer mijn fietstas vol laad met vlindernet, aantekenboekje, kijker, boekjes en 
een regenjas. Haast is geboden: het regent nu bijna elke middag. Er springen veel jonge sprinkhaantjes, 
overal waar het gras hoog staat, ook in de natte stukken. Juli is de maand van de Koevinkjes. Ze zitten 
op de Kale jonker en de bramen, maar veel zijn het er niet. Op hun opgeklapte vleugels kun je, vooral 
met de kijker, mooi al die lichtomrande “oogjes” zien. Onopvallende vlinders maar ware schoonheden 
voor wie ze goed bekijkt. 
 Er zitten nog wel driehonderd Dagpauwogen, grote en kleine op de brandnetels van het graspad. 
Bij het plasje en in natte greppels bloeien de statige Grote lisdodden. Koekoeksbloemen, Kale jonkers en 
Moerasrolklaver geven kleur aan de natte stukken. Even verderop is alles kaal en grauw: daar kwam de 
schaapskudde weer langs! Het ruikt duidelijk naar schaap. 
Een eenzame reiger geeft een hard schreeuw. Kent dat beest me nu nog niet? Ik zie hem hier altijd! 
Wel eens een Viertandsboktor gezien? Zo’n mooie, geelzwarte boktor zat op de Akkerdistelbloemen in 
stuifmeel te eten, terwijl Amberslakjes hem omringden in de brandnetels van een verruigd stuk. Die 
Amberslakjes zien er heel teer uit in hun doorschijnende beige horentjes. Ze passen niet eens helemaal 
in hun huisjes, de stakkers! 
Er zitten veel insecten op de Kale jonkerbloemen: Pendelzweefvliegen, Blinde bijen, Boomhommels, 
Akkerhommels, Weidehommeltjes en Aardhommels noteer ik er. 
Het Moeraswalstro weeft witte sterretjes op de natte plekken.  
Dan gaat er een Ringmus fel tegen me te keer. Ik trek me wijselijk terug van waar zijn nest moet zijn. 
Door het natte weer zijn er zwammen op de oude populierenstronken gekomen. Hele bossen van een 
franjehoed. 
Wilde bertram bloeit hier langs de beek met bloempjes die een vergrote uitgave van die van het Dui-
zendblad lijken. 
 
DE WASPLAATJES. 
Het verhaal van de kleine wasplaatjes krijgt een staartje. Staart mag ik wel zeggen. 
Ik tip Leo Knol over hun voorkomen. Hij komt om paddestoelen voor onze deur te fotograferen en neemt 
en prachtig wasplatenboek mee.  Ik blijf twijfelen over de juiste naam. We spreken af dat hij de volgen-
de monitoringdag mee zal gaan om de wasplaten beter te bekijken en te fotograferen. 
Dat wordt 9 juli. Als toevallig Hilary ook meegaat fietsen we met mooi weer gevieren naar Wissel. Leo 
wilde de paddestoeltjes fotograferen en ik deed een schietgebedje dat ze er nog zouden staan. Hij kwam 
ervoor uit Apeldoorn! 
Hilary wist nog waar ze moesten staan en we vonden ze nog in blakende welstand op verschillende plek-
ken in het kletsnatte Veenmos. Leo knielde in de nattigheid en was met al zijn apparatuur urenlang zo 
bezig. In het voorbijgaan noteerde ik daar een Struiksprinkhaan en een Rietsprinkhaantje. 
Mia, Hilary en ik gingen verder onze vlinderroute lopen. Koevinkjes, Grote dikkopjes, Bruine zandoog-
jes en zelfs de Atalanta werden genoteerd. 
En toen ben ik Leo maar weer gaan opzoeken, die net klaar was. Hij bezwoer dat hij ons nooit gevonden 
zou hebben zonder mijn hulp. Maar zonder mijn terugfietsen had ik nooit die Groenpootruiter gehoord 
bij de plasjes. 
Een grote groep Zwerminktzwammetjes had zich op een Populierenstobbe genesteld, wat Leo natuurlijk 
onmiddellijk opviel. Die oude boomresten leveren telkens weer van deze paddestoelen. 
EEN TEKENINGENDAG. 
Gunstig weer lokt me op 11 juli weer naar het veen. Zowel een mooie plek wederik op het Land van 
Jonker als het hoge gras bij de “bramenberg” moeten nodig in pastel worden vastgelegd. En zo’n mooie 
zomerdag buit je uit! 

Ik zie kans nog een bezoek te brengen aan de natte en droge plekken die je bereikt door achter de 
Kampeerboerderij de Boerweg op te gaan en even door de bosjes te lopen. Ook hier verbazend veel zon-
nedauw en zowaar enkele polletjes bloeiende Dopheide op de natte stukken. 
Twee Buizerds met hun onafscheidelijke, plagende kraaien komen boven het bos uit en langs het warme 
zandrandje vliegt het enig-mooie vlindertje dat tegenwoordig Zuringspanner heet (Lytria rotaria). 
Verrassend zijn de grote massa’s Gele ringboleten die ik op de terugweg ontdek aan de rand van het 
Lariksbos. En dat al in begin juli! 
HET BOS RUKT OP. 



 Wordt het interessante natte veld, dat zich achter een haag van spontaan opgeslagen elzen ver-
schuilt, bos? Het loopt tot de kwelplasjes van de Verloren beek door. Er staat volop Kransmunt met 
Muntuiltjes. 
Ik ontdek er telkens wat nieuws. Nu zie ik er tussen vele rondhuppende sprinkhaantjes een plek met ze-
ker vijftig plantjes Stijve ogentroost en een grote groep volop bloeiende Grote ratelaars. In de rand  van 
de plasjes groeit Waterweegbree vol bloemen.  
Maar elzen en berken rukken snel op. Wordt dit bos of wil men het open houden? 
DE WILGENROOSJES BLOEIEN 
De Moerasspirea geurt, Basterdwederik, Wederik en braam bloeien en het Haarmos vormt  schitterende 
bronstinten in het Land van Jonker. De Kleine watereppe in het stroompje vult dit helemaal met ijle 
witte bloeischermen. Ik ben er weer met Mia. Waakzame Bonte zandoogjes schieten uit de bosrand te-
voorschijn. Het is kostelijk hoe die kleine bruine vlindertjes zich doen gelden. 
De Knikkende wilgenroosjes (Smalbladige vroeger) komen in bloei met hun ijle roze trossen. 
De zomergeneratie van het Landkaartje moet nu te zien zijn. Het zit er ook, op de Akkerdistels een eind 
verderop. Deze zwart-witte generatie lijkt niet op de oranje voorjaarsvliegers die in mei uit de winter-
poppen kwamen.  
Ik ontdek er ook twee opvallend grote zweefvliegen: de Volucella pellucens, met een witte band, en de 
dikke geelzwarte Hoogveenzweefvlieg (Sericomyla silentis). 
Een ruigte met Akkerdistels mag dan niet zo gewild zijn in dit natuurgebied, maar wat een insecten lok-
ken die bloemen! 
 Stomverbaasd is Mia, als ze een Reegeit door het hoge gras achter ons ziet wandelen. Zonder 
haast gaat het mooie dier naar het landje naast ons paradijsje, totaal niet geremd door het waterloopje 
ertussen. We hádden het kunnen weten, dat hier een Ree woonde. Het hoge gras was naast de brandne-
telbossen in de rand platgelegen. En daar gaat een mens zich niet neervlijen. Misschien kwam hier wel 
een Reekalfje ter wereld! 
ZOMERWEELDE. 
 De boerenweide vol bloeiende Herfstleeuwentand is kenmerkend voor eind juli. Het gras is ge-
maaid en zo is er weer licht voor deze aardige zomerbloeier. Het veld ziet er geel van. Witjes dwarrelen 
er boven. De Zwartsprietdikkopjes, die nu algemeen worden, zijn ook van die volzomer-aankondigers. 
 De engelwortels zijn in bloei gekomen en hun grote witte bloeischermen trekken massa’s vliegen 
aan. De Watermunt, ook goed voor insectenbezoek, gaat bloeien, en de Schildereprijs, pieterkleine witti-
ge bloempjes, beleeft een nieuwe bloeiperiode in zijn bestaan van pionier op de natte stukken achter het 
Land van Jonker. Daar vind ik voor het eerst nu ook Stijve ogentroost. Het zijn maar drie nietige plant-
jes, maar tóch! 
 Dat Tuinhommels lange tongen hebben bewijst een exemplaar dat nota bene uit de lange bloem-
buizen van de Kamperfoelie nectar weet te peuren!  
Er zijn nu jonge Buizerds in de sprengenbosjes, te oordelen naar de vreemde geluiden en het drukke 
gedrag van de ouden. Ook Witte kwikken lopen nu overal met hun wat grijze jongen rond. 
 We schrikken op door het luide vleugelgeklapper dat twee Aalscholvers verraadt, die in een 
plasje zwommen. Ze vliegen naar de kwelplasjes en we zien ze daar echt vissen. Tenminste, ze duiken 
en slikken telkens wat door. Raar die vogels van het grote water hier te zien zwemmen! Maar de Blauwe 
reigers, vaak zijn het er twee, komen hier ook niet voor niets. Libellenlarven zullen er genoeg zijn. 
 De populierenstobben hebben weer nieuwe gasten gekregen. Dikke oranje bulten van een slijm-
zwam zijn het deze keer (Lycogala epidendrum). 
Er zitten opnieuw grote zwarte rupsen van de Dagpauwogen op de brandnetels. 
 Augustus brengt een lange reeks hete dagen. Heerlijk om na de grootste hitte onbezorgd te fiet-
sen en te tekenen. Ik kijk naar de witjes op de Kattenstaart en naar allerlei bloeiends langs een klein 
zandweggetje dat op de Veenweg uitkomt. Het watertje er langs is prachtig oranje door de rodolm. Het 
is half dichtgegroeid met Egelskop. De maïs staat als een muur ernaast en heeft mooie rossige pluimen. 
Zo is het zelfs een mooi gewas te noemen. 
Er staan hier Wilde bertram, Knoopkruid, Boerenwormkruid en Vlasbekje. Wilgenroosjes, ook het hari-
ge, groeit hier, en begint al te pluizen. Mijn speuren naar Olifantsrupsen is vergeefs. 
Het lage middaglicht maakt van de aangrenzende tarwe-akker die pas afgeoogst is een gouden tapijt. Er 
stappen pikzwarte kraaien in rond. Zal ik dit proberen vast te leggen? Het is hier wel erg heet! 
Tenslotte kies ik voor iets heel anders: een plekje bij de Verloren beek, waar in de verte de omgevallen 
Kraakwilg met veel hoog, kleurig gras op de voorgrond een stemmig avondbeeld oplevert. 



Er is geen mens te zien. Alleen een boer op een trekker komt met pakken hooi voorbij. Achter mij kab-
belt de beek, en Bruine zandoogjes zwerven over het warme zand van het pad. Ik kan er net in de scha-
duw zitten. 
 Dan hoor ik een oeroud geluid: iemand is een zeis aan het wetten. Even later komt er een man 
door het scheefgezakte weidehek, begroet zijn paardje en vult een ton met water bij de oude weidepomp. 
Een tafereel van jaren her lijkt het. Tenslotte gaat hij weg met een grote zak versgemaaid gras. Voor de 
konijnen? 
 Een prachtige rode libel gaat telkens weer op een takje voor me zitten en laat zijn vleugels wat 
omlaag hangen. Tegen de - ook om vijf - uur nog warme zon? 
 Als ik naar huis fiets ontmoet ik grote troepen kraaien en kauwtjes die samen met Houtduiven 
een gemaaide weide afzoeken. De kraaien hebben de snavels open tegen de warmte. Zo’n zwart pak 
moet ook wel erg warm zijn! 
EEN GOUDEN WONDERTJE 
 De volgende dag is weer een vlinderteldag. Om vier uur vertrek ik. Het is 29oC. 
Zoals meestal doe ik weer veel te lang over dit werk, dat zoveel leuke andere dingen ook oplevert. Je 
kunt toch niet doorlopen als je op een oude vlier bij een doodlopend paadje prachtige gele korstmossen 
ziet en de Salomonszegel met dikke blauwzwarte bessen behangen is?! 
 Stekelvarens neigen omlaag over de beek, de Vuilboom draagt bloemetjes en vruchtjes tegelijk 
en zit vol mooie vliegen. Goud en groen blinken ze. Er zijn ook veel zweefvliegen en een helgele Ci-
troenvlinder te gast. 
Een overvliegende reiger geeft een ijselijke schreeuw en doet mij opkijken. Ik zie dan dat de pinken in 
de wei allemaal nieuwsgierig naar me staan te kijken. Zo’n mal mens met een grote zonnehoed op! 
 Langs het zandpad zonder naam, dat de Verloren beek stroomopwaarts volgt, staat het vol zo-
merbloemen. Toch mist het de intimiteit van het vroegere bramenpaadje. De bramen zijn vorig jaar ge-
rooid en het pad is op zijn kop gezet om de schralere grond boven te brengen. 
Een laat Zwartsprietdikkopje met helemaal vale vleugeltjes zit op een bloem van de Herfstleeuwentand 
die gebruik maakt van de betere “bezonning” van zijn groeiplaatsen. Ze vormen een hele gele zone die 
langs de beekoever loopt. Helaas zijn in dit middaglicht de bloempjes gesloten. 
Het late licht maakt het water van de kwelplasjes zilver. Een koppeltje bijna volwassen Wilde eenden 
trekt er een schitterend spoor doorheen. Het is doodstil. 

Teruggaand langs de Tongerense beek ontdek ik een Wilgenroosje waarbij ovale en ronde ope-
ningen uit het blad “geknipt” zijn. Werk van een Behangersbijtje. 

Het laatste wat ik zie op deze bladstille zomeravond is een gouden pronkjuweeltje. Het hangt 
aan de bloemtros van een Watermuntplant in de beekwal. De lage zon schijnt er precies op. De rups van 
de Kleine vos, waarvan dit de pop moet zijn, had niet ingeschat dat dit schaduwplekje nu juist nog even 
in de zon zou komen. De afgevreten brandnetel waarop hij leefde staat er vlak onder. 
HERFST IN AUGUSTUS. 
Een paar dagen daarna vervul ik weer de belofte van het monitoren. Er kreunt een Holenduif in de bos-
jes. Vreemd dat ik die nooit eerder daar opmerkte.  
Het in juli zo natte veld achter de bosjes is goed begaanbaar na vele droge dagen. Vlinders zijn schaars. 
Tot mijn vreugde zijn er wel Icarusblauwtjes. Maar wat zit dat Bruine zandoogje daar vreemd te klap-
wieken op de grond? Geen wonder, het zit “gevangen” in de kleverige blaadjes van een Kleine zonne-
dauw, die hier zo rijkelijk groeit. Een paar dagen later vind ik nog meer van zulke slachtoffertjes: een 
Icarusblauwtje en een witje zitten dood op de plantjes gekleefd en een Bruin zandoogje lijkt verwijtend 
met zijn schijnogen omhoog te kijken. Over predatoren gesproken! Zulke nietige plantjes toch. 
 Een kijker is een nuttig ding, ook om insecten te bekijken. Ik vang er een mooie Moerassprink-
haan mee in mijn blikveld en een Grote groene sabelsprinkhaan. De Moerassprinkhaan is vrij zeldzaam 
in ons land.  
Wegen en paden liggen vol afgevallen blad. Het is nu 32oC en na nog even de Gentiaantjes op de Ton-
gerense heide op de eitjes van het Gentiaanblauwtje te hebben onderzocht (ik vind er geen eentje op!) 
zet ik mijn eigen ventilator aan door heel hard naar huis te fietsen. 
HET SLOT. 
 Dit verhaal heeft een wat herfstig besluit, hoewel het pas 19 augustus is. Maar als je een troep 
van zo’n zestig Kieviten samen met minstens evenveel Spreeuwen boven het gemaaide veld ziet zwen-
ken, krijg je een visioen van herfstdagen vol geluiden hoog in de lucht. 



En wat te denken van een wei met negen Grote lijsters? Maar de Boomvalk is er nog. Tot mijn plezier 
hoor ik zijn geluid uit de richting van de heide komen. 
Libellen zijn hier nog genoeg, heel grote zelfs, en de Boerenzwaluwen zitten met velen bij de Kampeer-
boerderij. Voedsel genoeg dus voor deze kleine snelle valk. 
 De Blauwe knoop, een nazomerbloeier, zit vol blauwe bloemhoofdjes in het Land van Jonker. 
Kleine koolwitjes, Kleine geaderde witjes en een enkel Bruin zandoogje profiteren van zijn zoete nectar. 
De grote “pispotjes” van de Haagwinde zijn de sieraden van brandnetel- en rietwildernissen. Het is echt 
nazomer geworden, bijna herfst. 
 Dat vindt de beheerder van de natuurterreinen ook. Er is gemaaid in een lange strook achter het 
Land van Jonker en een maaimachine legt nu al wat er groeide neer, achter en naast het plasje. Het zal 
straks de groeikansen van plantjes als Zonnedauw en Ratelaar ten goede komen. 
 Maar is die grote schaapskudde op het achterste terrein, waar dit jaar de eerste plantjes van de 
Moeraswolfsklauw werden gevonden nu wel zo nodig? 

EKG.  
NAWOORD: 
 En nu het vuurzwammetje nog! Dit lange-adem-verhaal resulteert in de voorzichtige conclusie 
van Leo Knol dat het toch het Veenmosvuurzwammetje moet zijn geweest. Het zit hem in de heel kleine 
schubbetjes op het kleine hoedje! Dit meldt hij midden augustus. Zijn foto’s zijn in elk geval geslaagd. 
 Bedankt Leo, voor alle moeite die je ervoor hebt willen doen! 

Els Koopmans-Grommé, 
22 augustus 1997. 

  
 
  



 verplaatst 
Vorig jaar, tijdens de herfstweek van onze KNNV afdeling in Hombourg, maakten we een excursie naar 
Plombieres. Er is daar een gebied waar vroeger zink- en loodmijnen waren bij de Geul. 
Wij verbaasden ons over de grote vrachtwagens vol zwarte grond die zich kreunend een weg baanden 
door diepe moddersporen vol water. We gingen snel aan de kant. Wat gebeurde hier in dit voor ons zo 
interessante terrein? De grote bergen mijnafval werden in hoog tempo afgegraven! Weg Zinkviooltje en 
al het andere moois wat daar al eeuwen groeide? Weg interessante oude verbrandingsslakken met hun 
boeiende mineralen, in kleur variërend van geel naar groen en paars. En straks: weg Blauwe duinsprink-
haan en Duinparelmoervlinder? 
“Ze zeggen dat het vervuilde grond is,” vertelde ons een Belg die we er ontmoetten. Hij zorgde er voor 
het opruimen van plastic, papier en andere rommel in het natuurgebied. Niet overbodig, getuige de volle 
vuilniszak die hij bij zich had. 
“De vervuilde grond wordt afgegraven op aandringen van die gekke milieufanaten”, Of iets van een der-
gelijke strekking deelde hij ons mee. Hij was het er kennelijk niet mee eens, kwam hier al jaren en waar-
deerde, net als wij, de natuur bijzonder. “Er moet een recreatieterrein komen,” wist hij nog te vertellen. 
Wij vroegen ons af wat voor recreatie dat dan wel zou worden! Caravan? 

Tot zover het verhaal van 1996. 
 Dit voorjaar, eind april 1997, reden we door Luik. Even buiten de stad was een berm opgehoogd 
met zwarte grond. En wat groeiden daar op? Honderden mooie gele Zinkviooltjes! 
Daarvoor is dus die vervuilde grond uit Plombières gebruikt! Is het daar minder schadelijk? Moeten we 
hier nu deze herfst een excursie heen organiseren, als we weer in Hombourg zijn? 
 Ik houd mijn hart vast voor het dal van de Hohn, een vergelijkbaar zinkmijnengebied bij Neu 
Moresnet.  

Els Koopmans-Grommé. 

Hoe dat nou zit met die gekke milieufanaten, waar de rommelruimer uit bovenstaand ver-
haal het over had, wordt in een juli-uitgave van het Algemeen Dagblad uit de doeken gedaan door een 
hoogleraar moleculaire herkenning aan het DLO-Instituut Dierhouderij en Diergezondheid te Lelystad. 
Hij zet uiteen dat zink een essentieel element is voor mens en dier, en zelfs in grote hoeveelheden niet 
giftig. Maar van overheidswege is nu gesteld dat het zinkgehalte in de bodem alleen maar in zeer lage 
concentraties mag voorkomen. Het Geuldal is dus ernstig vervuild, puur natuur of niet. Dus er moeten 
maatregelen getroffen worden en dat gaat waarschijnlijk wel ten koste van ons Zinkviooltje. 
 Er lijkt nog veel meer op handen te zijn. Van het wèl-giftige koper zit er van nature zes/tiende 
tot drie microgram in het oppervlaktewater. Aan de hoeveelheid van dit metaal moet een grens gesteld 
worden en daarvoor werd aangehouden tien microgram (lees: tien/miljoenste gram) per liter water.  
De grote rivieren voegen jaarlijks zo’n vijfhonderdduizend liter koper aan ons water toe en daardoor 
komt de uiteindelijke hoeveelheid koper uit op iets tussen twee en negen microgram per liter. Veilig dus. 
Zonder aantoonbare reden heeft een ander stukje overheid nu de norm verlaagd tot drie microgram koper 
per liter water. Tot vlak vóór deze verandering was ons water volkomen gezond, maar van de ene op de 
andere dag was het “vervuild” geraakt, en dat heeft grote consequenties. In het waterleidingsysteem 
worden koperen leidingen gebruikt, en als vervanging daarvan geen veertigmiljard gulden had gekost, 
werd daar misschien wel meteen mee begonnen. Nu volstaat men met afschaffing van koperen leidingen 
in de nieuwbouw. Alleen . . . . de bacteriedodende spoortjes koper ontbreken in de kunststofleidingen en 
wat zal dát ons weer voor narigheid brengen?! We kunnen slechts afwachten - in huiver en hulpeloos-
heid. 
 Maar je moet er toch niet aan denken dat iemand die het voor het zeggen heeft ooit tot het in-
zicht komt dat de Veluwe platgebrand en met plastic afgedekt moet worden!  

Redactie. 
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