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 Wij heten hartelijk welkom als nieuwe leden van onze 

afdeling: 

Mevrouw J. Lokers, 
Papenstraat 28a, 
8162 RR  Epe. 

Mevrouw I.L.M. Nierich, 
Hoge Weerd 37, 
8162 CN  Epe. 
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VOORWOORD 
Om te beginnen een belangrijke mededeling: Agnès Herweijer zal voor de volgende Natuurklan-

ken niet in staat zijn de waarnemingen op te vangen en in te schrijven. Ze wordt binnenkort opgenomen 
voor een heupoperatie, en daar zal nog een (vooralsnog onbekend) aantal weken revalidatie op volgen. 
We vragen U dus voorlopig Uw waarnemingen door te geven - schriftelijk of telefonisch - aan: 

Micky Haselhoff-Marsman, 
Belvédèreweg 3, 8161 AW Epe, 

tel. 0578 - 621410. 
Uiteraard hopen we allemaal dat Agnès weer gauw, letterlijk en figuurlijk, helemaal op de been 

is en dat haar conditie dan zo veel verbeterd zal zijn dat ze nog meer en nog actiever zal kunnen genieten 
van al het moois dat Moeder Natuur ons te bieden heeft. 

Nog een “technische mededeling”: in het vorige nummer waren de jaarverslagen niet helemaal 
compleet. U treft de ontbrekende verslagen in deze editie aan, zodat U weer helemaal op de hoogte bent. 

Overigens herbergt deze Natuurklanken ook weer een gevarieerd aanbod van natuurhistorische 
zaken, geschreven door een eveneens een gevarieerde selectie schrijvers. We zijn daar héél tevreden 
over! Er was ook veel kopij tijdig ingeleverd, wat tot vreugde stemt, maar niettemin eindigde ook nu 
weer de fase van voorbereiding in een uitputtende strijd tegen de tand des tijds. 

Het werken met e-mail en floppies begint te komen. Het spaart een hoop tijd, maar maakt U daar 
alsublieft niet uit op dat geschreven kopij minder welkom is: niets is minder waar!   
We hopen dan ook dat we ook voor het volgende nummer weer veel inzendingen mogen ontvangen, 
want dat maakt de Natuurklanken niet alleen voller, maar ook “smakelijker”. Althans, dat vind 
 

Uw redactie. 
- Wat is alles vroeg na die zachte winter. 
- Dat zeg je fout; “zachte winter” heet tegenwoordig El Niño. 
 



STUURPRAAT 
 

 Met de jaarvergadering nog maar net achter de rug, ligt het voor de hand dat deze Stuurpraat 
daar nog even op inspeelt, zodat ook de afwezigen enig idee kunnen krijgen van wat er aan de orde 
kwam. En, met de deur in huis vallend: we beginnen met een beroep op U te doen, want we zouden zeer 
geholpen zijn met meer assistentie voor het bezetten van onze stand bij het “GROEN SPEKTAKEL” op 
Hemelvaartsdag, waarover U in het programma meer kunt lezen. 
 Dan is er natuurlijk ook weer het immer voortdurend appel (appèl) aan onze leden, om de be-
stuursgelederen te komen versterken. Hebben we U, die niet ter vergadering aanwezig was, nu misschien 
op een idee gebracht? U kunt om te beginnen misschien eens een vergadering meedraaien, vrijblijvend, 
zomaar om de sfeer te proeven. Wie weet wat een schitterende ideeën er dan in U opwellen. 
 Of het nu nog niet genoeg is: ook voor de afwerking van het natuurpad zitten we wat krap in de 
helpers. Het is “precies pas” nu, maar zodra er iemand om enige reden verstek laat gaan, komen er pro-
blemen. Voor dit onderdeel hoeft U zich alleen maar als reserve op te geven. Voor het zware werk heb-
ben we sterke mannen - het gaat hier meer om mee- en nalopen, en het helpen oplossen van zaken  die 
daaraan vast kunnen zitten. Overigens, de werkzaamheden aan het natuurpad naderen hun voltooiing. 
Nog zo’n anderhalve maand en dan kunt U zien waar al onze inspanningen goed voor geweest zijn. En 
dan is het best leuk om te kunnen zeggen “hier heb ik ook aan meegewerkt”. Toch? 
 Verder is nog het kennis- en informatiecentrum ter sprake gekomen, dat in de toekomst door het 
samengaan van de Bekenstichting en het Dierenpark Wissel opgericht wordt. Wij hebben dit plan ge-
steund en stellen ons voor daar te zijner tijd ook in te participeren. Het wordt een prachtige ruimte, waar-
in bijvoorbeeld onze bibliotheek ondergebracht kan worden, er kunnen exposities gehouden worden, 
werkgroepvergaderingen en misschien ook lezingen, ofschoon de afgelegen locatie daarvoor niet echt 
optimaal is. Alles kan van geval tot geval bekeken worden. Overigens zal het nog jaren duren eer deze 
plannen verwezenlijkt zijn. 
 Wij blijven U op de hoogte houden van deze en vele andere zaken, want zo past het 

Uw  bestuur. 

 

 

  IN MEMORIAM 
Op 20 maart 1998 overleed op 92-jarige leeftijd ons oud lid 

CORNELIS HENDRIK VAN LOOY,  
of zoals wij hem kenden: 
KEES VAN LOOY. 

Kees en zijn vrouw, Miep, namen vroeger actief deel aan het KNNV-leven 
in onze afdeling. Het was een plezier om in hun tuin aan de Norelbosweg in Epe rond te 
kijken; allerlei verrassende planten kon je er ontdekken. 
  Toen het zo ver van het dorp wonen bezwaarlijk werd, verhuisden ze naar De 
Rozenhof. 
  Kees was zeer geïnteresseerd in alles wat de natuur betrof. Zijn bijzondere lief-
de hadden bomen en mossen. Als Kees een mos determineerde en beschreef, kon je er 
zeker van zijn dat alles tot op het kleinste detail was uitgezocht. 
Hij vertelde ook graag aan anderen wat hij bij zo’n onderzoek allemaal ontdekt had. Een 
aantal artikelen over mossen, indertijd voor Natuurklanken geschreven, getuigen hier nog 
steeds van. 
  We wensen zijn vrouw Miep veel sterkte bij het verwerken van dit voor haar zo 
grote verlies. 

Het bestuur. 



 Bloemrijk 

Berkelbrongebied 
Soms brengt het toeval je bij mooie, interessante 
plekjes. Zo verging het ons vorig voorjaar weer 
eens. Nu in de Baumbergen in Duitsland. Het was 
half april toen dochter Marjolein en ik een paar 
dagen op verkenning waren in de buurt van het 
plaatsje Nottuln. Op toeristen was men nog niet 
ingesteld. Het V.V.V. was, zo bemerkten we na 
ongeveer een uur lang van het kastje naar de muur 
te zijn gestuurd, zelfs opgeheven. 
Enfin, het restaurantje had lekkere koffie met 
“Kuchen” en tenslotte vonden we in de 
boekwinkel er vlak naast toch nog de kaarten die 
we nodig hadden. Bovendien had men daar ook 
een uitstekend boekje over de Baumbergen met 
uitgebreide informatie. Geologie, waterhuishou-
ding, boerenbouwkunst, alles in er in te vinden. 
We hebben het veel gebruikt. Het heet “Die 
Baumberge” en is door Lioba Beyer geschreven. 
Het is een deeltje uit de serie “Landschaftsführer 
des Westfälischen Heimatbundes”. Ga je naar dit 
gebied, schaf het aan! 

 Voor liefhebbers van beken en alles wat daarbij hoort zijn de Baumbergen werkelijk erg de 
moeite waard. De bodem bestaat voor een groot deel uit kalkrijke zandsteen of zandrijke kalk. Op oude 
kleilaagjes stagneert het water, dat door de poreuze rotsbodem zakt. Gevolg: overal bronnetjes en 
beekjes op verschillende hoogten in het terrein. Een naam als de Hexenpütt met zijn zeven bronnetjes 
spreekt tot de verbeelding. Zeven? Nou ja, als je lang zoekt en ook de drabbige plekjes laat meetellen 
kon je er inderdaad zeven zien, daar bij Schapdetten. 
 De voorlaatste ijstijd heeft ook zijn sporen nagelaten in het terrein. Het landijs heeft bij Coesfeld 
driehonderd meter dikte gehaald. Het liet ook zwerfstenen achter, net als bij ons. 
Door de stormen die over het toendragebied na die ijstijd joegen, werd stoffijne grond meegenomen. Het 
kwam als löss  weer neer. Een deken van löss ligt nu op de heuvels. Waar die löss niet afgespoeld is, zijn 
vruchtbare velden met veel akkerbouw. De boerderijen lagen, toen wij er waren, half verscholen in een 
weelde van bloeiende kersen. 
 Onderweg van Nottuln naar Billerbeck zagen we nog vóór de stad een merkwaardige kale ronde 
heuvel liggen met bovenop een groepje grote bomen. Verse ploegsporen vormden strakke patronen in de 
löss van de helling. Nieuwsgierig als we zijn naar vreemde vormen in het 
landschap sloegen we een weggetje erheen in. Bij het bruggetje waar we 
parkeerden stond het bekende bord met de roofvogel erop, dat in 
Duitsland een beschermd natuurgebied aanduidt. Naast het bruggetje dat 
over een groezelig watertje leidde, stond een mededeling dat hier de 
“Bronnen van de Berkel” zouden zijn. Het beekje kwam uit een 
vergraven, onfris uitziend plasje. Waren dit nu die Berkelbronnen waar 
we vroeger eens naar gezocht hadden? 
Maar goed, we gingen de “berg” bekijken en liepen het stijgende pad 
omhoog, dat al gauw een holle weg werd. Rechts van ons de lössheuvel 
met de twee heel hoge (103 m) spitse torens van de Ludgeriskerk van 
Billerbeck er net bovenuit, en links een rijke houtwal. Een weelde van 
bloemen kwamen we er tegen. Veel blauw van Bosviooltjes, Longkruid 
en Hondsdraf. De primula’s waren niet te tellen tussen Pinksterbloemen, 
Look-zonder-look, Witte- en Gele dovenetel en Muskuskruid. De Grote 
muur kwam net in bloei.  

 

 



Waar het pad bij een boerderij eindigde stond onder hoge Eiken veel Gulden boterbloem te bloeien. 
Maar we konden hier niet verder en liepen hetzelfde kleurige pad weer naar beneden. Dan de beek maar 
volgen, zoals een wandelroute daar aangaf. 
En nu wandelden we ineens langs een prachtig brongebied. Overal kwelde 
water omhoog, vormde stroompjes, eilandjes en plasjes: de bronnen van de 
Berkel. 
 Ook hier weer veel moois: veel Slanke sleutelbloemen, Dotters en 
Goudveil in het waterige brongebied. Op de drogere plekjes met Elzen-, 
Wilgen-, Essenbos en Populieren stonden weer Bosviooltjes en ook 
hemelsblauwe Bosvergeet-mij-nietjes tussen veel Muskuskruid en 
uitgebloeide Bosanemomen. Een weelde van struiken ook, langs het pad: 

Vogelkers, Gelderse roos, 
Haagbeuk en Sleedoorn. 
Boskriek en Aalbes bloeiden 
nog. Ondanks het schrale weer 
zongen Fitis, Tjiftjaf,  
Winterkoning en Roodborst. 
Waar verderop de resten 
stonden van wat duidelijk een 
watermolen was geweest, ontdekten we een oude wijerd. 

Er zat een moedereend met een wriemelende hoop donsjongen onder haar vleugels op een eilandje. Bij 
de brug zagen we, zoals te verwachten was, Grote gele kwikstaarten. We maakten zelfs mee dat de 
kleurige vogeltjes op een grote steen in de prille Berkel paarden! 

Kom je ooit vroeg in het voorjaar in de buurt van Billerbeck, vraag dan de weg naar de bronnen 
van de Berkel. 

Els Koopmans-Grommé. 
P.S.: We weten nog steeds niet hoe die vreemde ronde heuvel is ontstaan. 

 

 



 
 

AANWINSTEN: 
Uit de bibliotheek van wijlen Mevrouw Muller in Epe ontving de KNNV een serie zeer waarde-

volle boeken, waaronder de hierna volgende werken: 
 
• NEDERLANDSE DENDROLOGIE - Dr B.K. Boom. 

Dit is het praktisch volledige bomenboek van in Nederland voorkomende soorten en variëteiten 
van de gekweekte houtgewassen. Veel illustraties van bladeren, bloemen en knoppen. 

• DE PLANTENGROEI VAN DE WADDENEILANDEN - V. Westhof en M.F. van Oosten. 
Prachtig STANDAARDWERK waar werkelijk alles in staat over planten, de gemeenschappen waarin 
ze horen, etc. Alle eilanden apart behandeld. Uitgave KNNV 1991 

• DE PLANT ALS BOUWMEESTER - Felix R. Paturi. Onder redactie van Fop. I. Brouwer, 1975. 
Het toont de prachtige vormen die in de natuur voorkomen. 

• EASTERN CAPE VELD FLOWERS - Eily Gledhill. 
Rijk geïllustreerd zakboek over de flora van de  OOSTKUST VAN DE KAAPPROVINCIE IN ZUID-AFRIKA.  
Voor mensen die zulke verre reizen maken heel handig. 

• WILD FLOWERS OF CHALK AND LIMESTONE - J.F. Lonsley. 
Behandelt uitgebreid de flora van de kalkrijke streken in Engeland, Schotland en Ierland. 

• WILD ORCHIDS OF BRITAIN - V.S. Summerhayes. 
 Met tekeningen, foto’s en determineersleutel. 
• ORCHIDEEËN EUROPA’S, (MITTELEUROPA) - O. und E. Danesch. 

Duitstalig, zeer rijk geïllustreerd met fraaie foto’s. Om mee te nemen op vakantie! 
• ORCHIDEEËN EUROPA’S, (SUDEUROPA) - O. und E. Danesch. 

Duitstalig, zeer rijk geïllustreerd met fraaie foto’s. Om mee te nemen op vakantie! 

♦ LA FLORA - CONOSCI L’ITALIA  DEEL II. 
EEN PRACHTIG ITALIAANSTALIG BOEK - UITGAVE TOURINGCLUB ITALIANO 1958. 
Doordat de vele illustraties van Latijnse namen zijn voorzien is het ook bruikbaar voor wie 
geen Italiaans kan lezen. Mooi fotowerk. 
DIT BOEK KAN ALLEEN GELEEND WORDEN BIJ MICKY HASELHOFF (ZIE BIJ REDACTIE). 

♦ FLORA DELLE ALPI VEGETAZIONE E FLORA DELLE ALPI E DEGLI ALTRI MONTI D’ITALIA - 
Luigi Fenaroli. 
Prachtige Italiaanstalige uitgave met veel illustraties, ook in kleur, over Alpine flora in Italië. 
Ook dus van Apenijnen e.d. 
DIT BOEK KAN ALLEEN GELEEND WORDEN BIJ MICKY HASELHOFF (ZIE BIJ REDACTIE). 

• RUIMTE VOOR DE NATUUR - Dr. H.P. Gorter. 
Uitgave: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland - Jubileumuitgave. 
“80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst”. 
Schitterend boek over de geschiedenis van Natuurmonumenten (en ook KNNV). 1986. 

• ELSEVIERS REPTIELEN EN AMFIBIEENGIDS - A.N. Arnold, 1978. 
• TERRARIUMDIEREN - W. Bechtle. Uitgave Thieme. 
• TROPISCHE KIKKERS - H. Zimmerman. Uitgave Thieme. 
• ZOOGDIERENGIDS - Readers Digest 1986. 
• ZOOGDIEREN - K. Schwammberger - Uitgave Thieme. 
• ZOOGDIEREN VAN EUROPA - C. König, 1970. Uitgave Zomer en Keuning. 
• SOCIAAL GEDRAG BIJ APEN - Thelma Rowell, 1976. Uitgave Het Spectrum. 
• HANDLEIDING VELDONDERZOEK ROOFVOGELS, Rob G. Bijlsma, 1947.  
 Uitgave KNNV. 
• VOGELPARADIJZEN DER WERELD - Bauer/Spitzenberger, 1968.  

Uitgave Zomer en Keuning. 



 
AANWINSTEN ONTVANGEN VAN ADRIE HOTTINGA: 

1. LAAGVEENMOERASSEN. 
Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van Laagveenmoerassen.- 
M.J. Jalink. 

 Onmisbaar voor terreinbeheer en inventarisaties. 
 Alleen planten. Uitgave S.B.B. 
1A    VELDVERSIE VAN BOVENSTAAND BOEK  (handzaam formaat). 

2. BEEKDALEN. 
Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwater afhankelijke beek-
dallandschappen.  Jaling en Nooren. 
Onmisbaar voor terreinbeheer en inventarisaties. 
Alleen planten. Uitgave S.B.B. 

2A. VELDVERSIE VAN BOVENSTAAND BOEK (handzaam formaat). 

 



 
Bloemschikken 

het praatje van de Leden-voor-leden avond. 
 
 Bloemschikken is het ordenen van plantaardige materialen tot een aantrekkelijk geheel.  
Maar wat heet aantrekkelijk? Dat hangt af van de opvattingen die er in een bepaalde tijd heersen over 
plantaardig, over natuurlijk, over schoonheid. Want dat is eigenlijk heel karakteristiek voor bloemschik-
ken: je werkt met een al bestaande schoonheid. Je stileert het materiaal zó dat de schoonheid ervan nog 
eens benadrukt wordt. 
 Nog iets wezenlijks: de eindigheid van je creatie. Dat is maar moeilijk te verteren. Het is ook een 
strijd tegen de vergankelijkheid.  
 De opvattingen over natuur en schoonheid veranderen met de tijden. In de vorige eeuw was 
ongerepte natuur oninteressant, gevaarlijk en nutteloos. Tegen de vlakte dat Beekberger Woud! In 1871 
ging de laatste boom om. “Het was een wildernis van ongekende schoonheid”, schreef Heldring.  
Voor de enkeling die het zag.   
Het was de tijd van gekunstelde en geromantiseerde tuinen en landschappen, van Natuuridyllen . . . . ! De 
bloemsierkunst was daar een afspiegeling van. 
 
 
Zo rond 1870 ontstonden massieve bloemenbouwsels, potsierlijke boeketten in de vorm van een 
reusachtige taart, soms wel een meter in doorsnede, en romantische Biedermeier bloemenmanden. 
 Tijdens zulke gekunstelde perioden komt er ook altijd een tegenbeweging opzetten: terug naar de 
natuur. Rond 1910 wint de Jugendstil terrein én ... Japan gaat open! 
Maar tot na de Tweede Wereldoorlog waren bloemstukken helemaal dichtgebouwd, volgepropt met 
bloemen. 
 De Nederlandse Sierbloementeelt deed ook een flinke duit in het zakje. Rozen met tachtig 
centimeter lange stelen, al het blad gaaf, geen smetje. En tot op de dag van vandaag showt de jaarlijkse 
Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer haar wangedrochten: drie-dubbele fresia's of spleetkronige, roze 
narcissen. 
 Na WO-2 begint de bloemsierkunst langzaam te veranderen. De Japanse bloemsierkunst heeft 
eigenlijk de grootste doorbraak teweeg gebracht. Maar de tijd was er kennelijk rijp voor. Wij gingen ook 
anders naar de natuur kijken. 
De Japanse bloemsierkunst was het absulute tegendeel van onze bloemsierkunst. Allerlei groeivormen 
kregen er een plaats in; niet alleen bloemen, maar ook twijgen, bloesemtakken, mos, houtstronkjes . . . . 
Een luchtige schikking, niet volgepropt, waarin elke bloem en tak, elk onderdeel tot zijn recht komt.  
 
De Japanner wil natuurbeleving in zijn schikking naar voren brengen. Hij wil het groeien beleven in 
plaats   
 
 
De Japanner wil natuurbeleving in zijn schikking naar voren brengen. Hij wil het groeien beleven in 
plaats van bloemen alleen gebruiken als fleurig decoratiemateriaal. 
Het sloeg in als een bom, en veel vooraanstaande bloemsierkunstenaars gingen jarenlang lessen volgen 
aan de tientallen Japanse bloemschikscholen. 
Door hun invloed werd onze bloemsierkunst steeds vegetatiever. Natuurlijke processen mogen getoond 
worden. Afgestorven takken, grillige vormen, de stoffelijkheid van de plant, de textuur van het blad en 
vooral: de manier waarop het gegroeid is. Dat is de vegetatieve bloemsierkunst. 
 Er zijn dus twee invalshoeken voor de vormgeving: 

• de vegetatieve, en   
• de decoratieve. 

 De laatste bekommert zich absoluut niet om natuurlijkheid of groeivormen. 
 
 
Intussen gebeurde er nog iets, de laatste twaalf jaar. Met name vanuit het amateurisme en het hobbyisme 
ging men schikken met wat zij noemden: natuurlijke materialen. Geen plantaardige, maar natuurlijke. 



Want als er weer een hang is naar "terug naar de natuur" zal meteen de vraag gesteld worden: wat is 
natuur, wat is natuurlijk, wat zijn natuurlijke producten? 
De hobbyisten zitten er niet mee. Alles wat je uit de natuur haalt, alles wat vanzelf groeit is een natuurlijk 
materiaal. Hopranken, grassen, hooi, mos, zaaddozen enz. 
Hobbyisten gaan knutselen met natuurlijke materialen en maken decoraties als hooiberen, mosganzen en 
graskippen. 
 En bloemenveiling Aalsmeer? Die levert naast rozen met superlange stelen en drie-dubbele 
fresia's ook hopranken, kussentjes mos, prachtige bessen en vruchten zoals sterappeltjes. Alles voor de 
nostalgische trend van vandaag. En zo wordt het natuurlijk toch weer plantaardig. 
Want U weet: van Center Parcs tot Nuon en Aalsmeer - - - - - - natuur is big business. 

Margriet Maan. 
 Want U weet: van Center Parcs tot Nuon en Aalsmeer  - - - - - -  natuur is big business. 

Margriet Maan.  



Jaarverslagen 1997 Vozovar 
VOGELWERKGROEP: 
Aantal leden: drieëntwintig (drie nieuwe leden, zes leden opgezegd). 
Bijeenkomsten: 
19 februari  Werkgroepavond 10 deelnemers 
16 april  Werkgroepavond 13 deelnemers 
25 juni  Organisatie 11 deelnemers 
11 september  Vakantiedia’s, foto’s en verhalen 15 deelnemers 
13 november  Wim Janszen, Vogels van Bulgarije 7 deelnemers 
Excursies: 
19 januari Adrie/Harry: Ganzen IJssel 12 deelnemers 
23 februari Harry: Hulshorsterzand 3 deelnemers 
23 maart Gerrit Jan: Lauwersmeer 3 deelnemers 
27 april Harry van Diepen: Kootwijkerveen 3 deelnemers 
29 mei Gerard: Weerribben Roerdomp 15 deelnemers 
18 juni Harry: Uddel Nachtzwaluw 16 deelnemers 
21 september Harry: Waddenkust 6 deelnemers 
18 oktober Adrie: Veluwerandmeren 12 deelnemers 
23 november Adrie/Wim: De Ossenwaard 11 deelnemers 
Activiteiten: 
Inventarisatie Huiszwaluw:  Frans Bosch, Rudi Heideveld, Adrie Hottinga, Marcel Langevoort en Harry 

van Diepen. 
Inventarisatie Kerkuil: Harry van Diepen, Gerrit Jan van Dijk. 
Inventarisatie Kloosterbos: Adrie Hottinga. 
Vogelopvang: Harry van Diepen. 
Wintervoedering Harry van Diepen. 
Grote Rivieren telling: Adrie Hottinga. 
Steenuil telling: Adrie Hottinga. 
IJsvogelbescherming: Jan van Duinen. 
Externe contacten: 
Overleg vogelwerkgroepen, Vogelbescherming Nederland, Ledenraad Vogelbescherming, Sovon, Werk-
groep Roofvogels Nederland, Kerkuilenwerkgroep, Dierenbescherming Epe en Dierenbescherming 
Heerde. 
Activiteitencommissie: Wim van Waveren Hogervorst en Rudi Heideveld. 
Algemeen: 
Er is in 1997 een relatief gezien grote verschuiving geweest in het ledenbestand. Drie leden hebben het 
lidmaatschap opgezegd en drie leden zijn wegens gebrek aan belangstelling uit het bestand verwijderd. 
Gelukkig hebben zich weer drie nieuwe leden aangemeld.  
De belangstelling voor een aantal excursies was te laag, reden om de excursie frequentie in het komend 
jaar te verlagen. 
Van alle excursies en inventarisaties zijn verslagen gemaakt voor Natuurklanken. 

Harry van Diepen. 
ZOOGDIERENWERKGROEP 
Aantal leden: vijf. 
Bijeenkomsten: geen. 
Excursies: geen. 
Activiteiten: 
Vleermuizentellingen: Frans Bosch. 
Dassenburchten: Frans Bosch. 
Dassenvoorzieningen: Harry van Diepen. 
Opvang zoogdieren: Harry van Diepen. 
Inventarisatie zoogdieren: Frans Bosch. 
Externe contacten: 
Dierenbescherming Epe, Dierenbescherming Heerde, Provincie Gelderland, VZZ, VLEN, DLO-IBN, 
Zoogdiermonitoring, Das en Boom, particulieren. 



Harry van Diepen. 
WERKGROEP VISSEN, AMFIBIEËN, EN REPTIELEN 
Aantal leden: vijf (min één). 
Bijeenkomsten: geen. 
Excursies: geen. 
Activiteiten: 
*  februari/maart: Paddenoverzetactie Koekenbergweg: Marianne Faber, Bert en Rowan Koster, Gerrit 

Jan van Dijk, Harry van Diepen e.a. 
* Inventarisatie nieuwe poelen: Gerrit Jan, Rudi, Jan en Harry. 
Externe contacten: 
Stichting Ravon, Ravon Gelderland, Knoflookpaddenwerkgroep, OVB, Dierenbescherming Epe, Ge-
meente Epe, Het Geldersch Landschap, werkgroepen en particulieren. 

Harry van Diepen.  
 

DE PAD OP PAD MOET NIET PLAT 
Sinds enkele jaren worden door enkele KNNV-leden padden overgezet aan de Koekenbergweg.  

Ook in 1997, na een erg koude winter, hebben we dit weer gedaan. Door de wisselende temperatuur en 
vochtigheid, en mogelijk de strenge winter was het aantal overgezette padden kleiner dan het jaar daar-
voor. Ook de trek was zeer wisselend en druppelsgewijs. Er is eigenlijk niet een avond geweest waarop 
de trek echt massaal was.  
We kwamen in totaal op ongeveer tweehonderdvijftig padden. Mogelijk had de strenge winter toch zijn 
tol geëist. Ondanks onze inspanningen waren er toch nog wel wat platte padden vinden. Ook dit was 
minder dan vorig jaar. 
 Gezien het nut van het overzetten (minder platte padden) hoop ik dat de pad ook in het nieuwe 
jaar weer een beroep kan doen op deze vrijwilligers. Als mensen het leuk vinden om mee te helpen kan 
dat natuurlijk ook. Neem dan contact op met de VOZOVAR groep. 

Namens de padden wil ik eenieder danken voor de medewerking.  
Gerrit Jan van Dijk. 

 
 
 
 

 
 

 



IN MEMORIAM 
Op 20 maart 1998 overleed op 92-jarige leeftijd ons oud lid 

CORNELIS HENDRIK VAN LOOY,  
of zoals wij hem kenden: 
KEES VAN LOOY. 

Kees en zijn vrouw, Miep, namen vroeger actief deel aan het KNNV-leven 
in onze afdeling. Het was een plezier om in hun tuin aan de Norelbosweg in Epe rond te 
kijken; allerlei verrassende planten kon je er ontdekken. 
  Toen het zo ver van het dorp wonen bezwaarlijk werd, verhuisden ze naar De 
Rozenhof. 
  Kees was zeer geïnteresseerd in alles wat de natuur betrof. Zijn bijzondere lief-
de hadden bomen en mossen. Als Kees een mos determineerde en beschreef, kon je er 
zeker van zijn dat alles tot op het kleinste detail was uitgezocht. 
Hij vertelde ook graag aan anderen wat hij bij zo’n onderzoek allemaal ontdekt had. Een 
aantal artikelen over mossen, indertijd voor Natuurklanken geschreven, getuigen hier nog 
steeds van. 
  We wensen zijn vrouw Miep veel sterkte bij het verwerken van dit voor haar zo 
grote verlies. 

Het bestuur. 
  

 
 



 
KERKUILENWERKGROEP VELUWE 
BROEDRESULTATEN 1997. 
Algemeen. 
 Na een topjaar is het altijd spannend hoe de broedresultaten in het komende jaar zullen zijn. De 
kans is groot dat de muizenpopulatie in elkaar zakt en dat daardoor de voedselsituatie voor de Kerkuilen 
verslechtert, waardoor ze niet tot broeden komen. Tegen beter weten in blijft de hoop dat de broedparen 
zich handhaven. Op de Veluwe is de Kerkuil niet alleen afhankelijk van Veldmuizen. Uit braakballen-
onderzoek, wat op beperkte schaal door een aantal vrijwilligers wordt uitgevoerd, blijkt dat vooral 
Spitsmuizen deel uitmaken van het voedselpakket. De eerste berichten uit de regio waren echter niet 
positief. 
Werkwijze. 

Tweeënveertig plaatselijke vrijwilligers houden in het broedseizoen contact met ruim driehon-
derdzeventig adressen waar één of meer nestkasten voor de Kerkuil aanwezig zijn. Het aantal kasten is 
in 1997 uitgebreid tot vierhonderdtwaalf. Deze kasten zijn zeer in trek; ruim negentig procent van de 
broedgevallen vindt plaats in een nestkast. Tenminste één maal in het broedseizoen worden deze kasten 
gecontroleerd op de aanwezigheid van Kerkuilen. Intensief contact met de eigenaren van de kasten is 
van belang voor het verzamelen van gegevens over de tussenliggende periode.  
Na het broedseizoen worden de kasten schoongemaakt. Daarbij worden soms vervolgbroedsels aange-
troffen en worden resten van dode Kerkuilen of eieren gevonden tussen het afval. 
Resultaten. 
 De resultaten waren, zoals reeds verwacht werd, aanzienlijk lager dan vorig jaar. Aan de hand 
van de eerste gegevens werd uitgegaan van een teruggang van tenminste vijftig procent. Het werd vijf-
envijftig procent. 
Plaatselijk zijn er grote verschillen. In de gemeente Barneveld is het aantal broedgevallen zelfs toege-
nomen met één, een stijging ten opzichte van vorig jaar met twintig procent. Over een reeks van vijf 
jaren blijft het aantal broedgevallen hier vrij stabiel, evenals in de gemeente Heerde, waar zelfs op één 
plaats twee broedsels werden grootgebracht. Een aanwijzing dat ook het voedselaanbod vrij stabiel en 
waarschijnlijk meer gevarieerd is. 
Daarentegen zien we een zeer sterke terugval in de gemeente Oldebroek. Vorig jaar ruim een verdubbe-
ling van het aantal broedsels tot tien; ten opzichte van 1996 zelfs drie maal zoveel. Dit jaar slechts twee. 
Ook in de gemeente Apeldoorn, Brummen en Nijkerk is een sterke terugval te zien. Mogelijk is dit een 
aanwijzing dat de Kerkuil in deze gebieden meer aangewezen is op de Veldmuis als voedselbron. 
 Het aantal broedgevallen bedroeg zesendertig, waarvan tweeëndertig geslaagde, met vierenne-
gentig uitgevlogen jongen. Tevens werden op tweeëntwintig plaatsen Kerkuilen aangetroffen die niet tot 
broeden waren gekomen en op zestien plaatsen een solitaire Kerkuil. Ook werden Kauwen (vijf), Holen-
duiven (vier), Postduiven (twee) en Torenvalken (één) als gebruikers van de nestkasten aangetroffen. 
 Uitgaande van een zeer slecht (Veld)muizenjaar zijn deze resultaten, gezien over de reeks van 
acht jaren dat de Kerkuilengroep actief is, goed te noemen. Plaatselijk variëren de resultaten van heel 
goed tot zeer slecht. Enkele gebieden zijn door de  Kerkuil geheel verlaten. Zoals wel vaker in jaren met 
een slecht voedselaanbod zijn de vogels aan het zwerven geraakt en er zijn enkele broedgevallen ontdekt 
op nieuwe plaatsen. 
Ringgegevens. 
 Er werden vierentwintig jonge Kerkuilen geringd. Terugmeldingen kwamen onder anderen uit 
Blesse (zeventig kilometer), Dedemsvaart (negenendertig kilometer), Rhede-Duitsland (zeventig kilome-
ter) en Beverwijk (zesennegentig kilometer). De gemiddelde leeftijd van de teruggemelde Kerkuilen, die 
grotere afstanden hebben afgelegd, is minder dan één jaar. 
 De oudst bekende uil in ons gebied verongelukte helaas dit jaar in het verkeer. Ze werd ruim 
vijftien jaar geleden geringd in Gorssel en heeft voorzover bekend altijd in Oldebroek geleefd en daar 
tenminste dertig jongen grootgebracht in twaalf broedsels. 
Dode Kerkuilen.. 
 Naast de gegevens die dode geringde Kerkuilen ons geven over leeftijd en verplaatsing zijn ook 
de gegevens die we kunnen verkrijgen door dode Kerkuilen in het algemeen van belang. Zo kunnen er 
aanwijzingen zijn dat de vogel gestorven is door het eten van vergiftigde muizen. In de meeste gevallen 
zijn het echter verkeersslachtoffers. Op deze wijze kan bekend worden dat er op bepaalde trajecten veel 
slachtoffers vallen.  



 Er werden acht dode Kerkuilen gemeld; enkele jonge uilen kort na het uitvliegen, en verkeers-
slachtoffers. 

Conclusie: Het gaat goed met de Kerkuil op de Veluwe. 
Ook in voedselarme jaren zijn er voldoende broedparen. 

 
Onderstaande tabellen en de grafiek geven een overzicht van de ontwikkelingen van het aantal broed-
gevallen in de regio Veluwe: 
 
 
 
 

 



Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
 ENGERDS. 

Ongewervelde dieren worden ze officieel genoemd. Dat betekent dat ze geen 
wervelkolom hebben. Met andere woorden: geen ruggengraat. Soms wordt van 
mensen ook wel eens gezegd: “die heeft geen ruggengraat”. Dat betekent niet dat hij 
dan ongewerveld   is. Er wordt dan bedoeld: dat is een slapjanus, iemand zonder 
fut. Er zijn heel veel soorten ongewervelde dieren. We beginnen met een kijkje onder 
de grond. 

 
DE  REGENWORM. 

Iedereen die een tuin heeft kent de Regenworm. Helaas voor de Regenworm 
is hij een lekkernij voor vogels en sommige zoogdieren, zoals de Egel en de Mol. 
Regenwormen hebben een belangrijke taak. Met z’n allen ploegen zij de grond om 
en maken daar een vruchtbare bodem van. Ooit heb ik een groepje sporters voor 
hun warming up op een nat grasveldje zien springen. Door hun gehuppel trilden ze 
alle wormen de grond uit. Dan pas krijg je een idee, hoeveel wormen er in zo’n ga-
zon zitten. Ze worden daar (behalve in bovenstaand geval) met rust gelaten. Boven-
dien hebben ze er een overvloed aan graswortels. 
Een regenworm bestaat uit ringen (segmenten). Aan de onderzijde van de worm zit-
ten aan elk segment vier paar borsteltjes. Als je een worm in je hand durft te nemen, 
moet je eens met je vinger van achter naar voren over de onderkant strijken. Duide-
lijk voel je dan die borsteltjes zitten. Met die borsteltjes zetten zij zich schrap in de 
grond. Daarom zijn ze ook niet zo gemakkelijk uit de grond te trekken. 
 
PISSEBEDDEN. 

Pissebedden houden niet van licht. Overdag zijn ze alleen onder stenen of 
hout te vinden. Naarmate de omgeving donkerder en vochtiger wordt, komen er 
steeds meer te voorschijn. Zelf kun je ook eens kijken hoe zo’n reactie op licht en 
vocht in zijn werk gaat. 
Neem een bak met aarde. Doe alleen op de helft van de aarde water. Plaats op de 
droge en op de natte kant evenveel Pissebedden. Dek de bak af met een doek en 
wacht af. Na een paar minuten zie je dat ze allemaal naar de natte kant verhuisd 
zijn. Ook het effect van licht kun je op die manier testen. Maak de aarde in de bak 
helemaal nat en dek één helft af met een doek. De pissebedden zullen allemaal naar 
de afgedekte helft trekken. Toch is het niet zo dat een Pissebed richtingsgevoel 
heeft. Komt hij in een voor hem onplezierige (droge en lichte) omgeving, dan begint 
hij als een gek te rennen. Net zo lang tot hij die donkere natte plek gevonden  
heeft. ‘s Nachts gaat hij op zoek naar voedsel. Hij leeft van rottend materiaal. En zo 
maakt dit engerdje zich ook nuttig in het opruimingsproces. 
 
MILJOENPOOT. 
Ook de Miljoenpoot is opgebouwd uit segmenten. Er zijn kleine Miljoenpoten van 
ongeveer één millimeter. De grootste Miljoenpoten kunnen wel dertig centimeter 
worden.  
Heeft hij echt miljoen poten? Aan elk lichaamssegment heeft hij twee paar poten. 
Als hij  zestien segmenten heeft, heeft hij dus vierenzestig poten.  Dat zijn er veel, 
maar nog lang geen miljoen.  Ze kunnen ook veel meer segmenten hebben, dus ook 
meer poten.  
En er zijn ook soorten met aan elk segment maar één  paar poten. Toch lijken al die 
poten ontelbaar en dus noemen we hem Miljoenpoot. 
 
DUIZENDPOOT. 



Als je een Duizendpoot genoemd wordt, is dat een compliment. Je bent dan een 
handig manusje van alles.  Is onze Duizendpoot ook zo’n manusje van alles? Met 
zijn vijftien ringen met dertig poten kan hij in ieder geval snel uit de voeten. Hij is veel 
sneller dan de Miljoenpoot, die zichzelf voor de voeten loopt als hij te hard gaat. Ook 
bij de Duizendpoten zijn er kleine en grote exemplaren.  
De Duizendpoot is een carnivoor (een vleeseter). Hij eet onder anderen insecten en 
spinnen. Dit in tegenstelling tot de Miljoenpoot die vegetariër is, dus geen vlees 
maar  
planten eet.  
 
Mijten. 

De meid mijdt de mijt, als ze de kaas snijdt.  Dit ouderwetse zinnetje 
kregen wij vroeger op school bij een dictee. Die ei en de ij daar ging het 
om. Maar wat was nu een mijt?  Het is de allerkleinste spinachtige. Om 
ze goed te zien heb je een sterke 

 loep of nog beter een microscoop nodig. Op paden, in planten, in huis en in blad-
strooisel overal komen ze voor.  
Plantengallen op esdoornbladeren (de rode stippen) zijn het werk van mijten. Mijten 
kunnen ook in de huid van mens en dier kruipen. Zij veroorzaken daar een hinderlij-
ke jeuk. 

Als je door het bos loopt, pak dan eens een handvol bladeren op. Zorg vooral 
voor vochtig blad uit de onderste strooilaag. Doe dit in een plastic zak. Thuis kun je 
het strooisel onderzoeken. Neem een vel wit papier. Doe blad en strooisel in een 
zeef en schudt die boven het vel papier heen en weer. Zet een sterke lamp op het 
papier. Kijk met een loep naar wat je gevonden hebt. De rustig kruipende diertjes zijn 
de planteneters. De vleeseters rennen voortdurend rond. Zijn er ook dieren van on-
derstaand e plaatjes bij? 

O.Slot. 
  



 
MERKWAARDIG . . . .  
Eén van de opzichters van het Prince Albert National Park in Saskatchewan, zo staat in een oude “Guar-
dian Weekly” te lezen, observeerde eens het buitengewoon merkwaardig gedrag van een Raaf. Het dier 
was bezig zich te goed te doen aan de restanten van een kadaver, daar door Wolven achtergelaten. Daar-
bij deed zich iets vreemds voor: keer op keer onderbrak de Raaf zijn maaltijd, kantelde op zijn rug, stak 
de pootjes omhoog en bleef zo een paar minuten roerloos liggen. En even zovele keren kwam hij weer 
overeind om zijn maaltijd met smaak voort te zetten. 
De verteller van dit verhaal ontdekte dat er een verband bestond tussen het gedrag van de vogel en de 
nadering van soortgenoten! De comedie werd alleen opgevoerd als er andere Raven overvlogen. Voor 
deze laatsten zou het er dan op moeten lijken dat die arme vogel daar beneden ter plekke dood neerge-
vallen was door het eten van vergiftigd aas. En de truc werkte, want hij kreeg geen gezelschap. 
 Dat dit een oude, en zo al niet wijze dan toch wel een gewiekste Raaf was, spreekt uit een ander, 
zeer uitgebreid onderzoek dat jonge Raven betreft. Die houden zich namelijk in leven door het tegenge-
stelde principe, althans in die streken waar van horizon tot horizon de barre winters heersen, en waar 
mensen een zeldzaamheid zijn. Daar vergroten de jonge Raven hun levenskansen door, bij het vinden 
van een karkas, allereerst uit de wijde omtrek hun soort- en leeftijdgenoten op te trommelen. Alles wat 
er aan jonge Raaf te vinden is komt mee-eten. Op deze manier wordt het voedsel ten volle benut (in je 
eentje krijg je met de beste honger nog geen Kariboe op), en gesterkt naar lichaam en luim verspreiden 
de  vogels zich dan weer naar alle windstreken, zodat de kans op nieuwe vondsten optimaal is. 
 Beseffend (??!) dat van dieren algemeen bekend is dat ze geen conclusies kunnen trekken en dat 
logisch denken er al helemáál niet bij is, vraag je je toch wel af hoe het bij hen dan wèl werkt. En tot 
welke hoogten ze zouden stijgen als ze net zo goed waren als wij . . . . . . 

Micky Haselhoff-Marsman. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 
EEN BOOMKLEVERBUNKER 

Als de winter op zijn laatste benen loopt, loop ik mee, maar nu langs de nestkasten. Omdat je be-
ter géén nestkast op kunt hangen dan een slechte, met daardoor kans op mislukking, haal ik elke krak-
kemikkige vogelwoning eruit. Na het nodige herstelwerk gaat hij weer op zijn ouwe plek.  

Nu kwam ik ook de dichtgemetselde kast van een Boomklever weer tegen. In het broedseizoen  
had ik dit legsel niet gecontroleerd, zodat ik wel wist dat er een Boomklever in broedde, maar niet hoe-
veel eieren er waren, en of alle jongen waren uitgevlogen. Dát er klevers in gehuisd hadden, was duide-
lijk te zien. De bewoners hadden er zoveel klei tegenaan geplakt dat de nestkast naar schatting dubbel zo 
zwaar was geworden. 
In de regel pleister een Boomklever alleen de invliegopening van een reeds bestaande oude broedholte 
en verkleint deze zodanig, dat er alleen maar vogels van zijn slag doorheen kunnen. Hier leek het meer 
op een instinctieve handeling dan op doelmatig metselwerk, want de invliegopening was onbesmeurd 
gebleven. Het deksel echter zat muurvast, en alle overstekende delen hadden een dik kleimanchet gekre-
gen. Dat was toen de reden het bouwsel ongecontroleerd, dus onvernietigd te laten.  
Nu, gedreven door netheid, leek het beter het oude nest en eventueel aanwezige parasieten te verwijde-
ren. Zodoende moest de kleverbunker er toch aan geloven. 
 Er lag nog één ei in, dat melkwit van kleur met bruine en rode vlekjes bespikkeld, bewees dat het 
een onuitgekomen Boomkleverei was. 
Het merkwaardigst was wel het nestmateriaal, uitsluitend bestaande uit de dunne schilfers van Grove 
dennenschors. Deze schilfers moesten toch stuk voor stuk door het wijfje zijn verzameld en binnen ge-
bracht. 
Omdat ik nieuwsgierig was hoeveel reisjes ze daarvoor had moeten maken besloot ik een poging te doen 
ze te telen. Een kwestie van wegen en vermenigvuldigen. 
Tien gram schilfers op de grammenweger, en daarna de totale inhoud van de nestkast wees uit dat ten-
minste drieduizend maal een stukje schors was losgemaakt en binnengebracht.  
Deze interieurverzorging is uitsluitend vrouwenarbeid. Ook nemen de vrouwtjes het leeuwendeel van het  
troffelwerk wordt voor het haar rekening. Tenslotte is zij het ook die de eieren bebroedt.  
 Boomklevers hebben nog nooit van een “huisman” gehoord! 

Aart Smit. 



zoek het mijtertje 
Vreemd zo’n verzoek buiten de Sinterklaastijd. Het gaat 
hier dan ook niet om een bisschoppelijk hoofddeksel. 
Het Mijtertje waar we op doelen is een klein, ongeveer 
tweeëneenhalve centimeter hoog, geel paddestoeltje.  
Het heeft voor paddestoelen een paar bijzondere eigen-
schappen: 
 

1. dat het vroeg in het jaar verschijnt (april/mei); 
2. dat het in het water groeit; 
3. dat dit water schoon, en liefst een beetje stromend 

moet zijn; 
4. dat er voldoende bladresten op de bodem liggen. 
 

 
Mijtertjes vinden we op de Veluwe onder anderen in sprengenbeken, het meest nog bij de 

sprengkoppen. Soms tussen Goudveil en Sterrenkroos. 
Door hun specifieke biotoopeisen zijn ze, landelijk gezien, zeldzaam. 
Hoe herken je Mijtertjes? 

In de eerste plaats door er heel gericht naar te zoeken op de geschikte plaatsen en in de geschikte 
periode. Je moet daarbij bedacht zijn op kleine oranjegele knopjes in de kwelzone van de beek (lucifer-
tjes).  

Zie je zulke nietige dingetjes, stap dan  niet  meteen op die kwelstrook. Je zakt er in en vertrapt 
de kwetsbare kwelsituatie. Een belangstellend KNNV-er heeft altijd een kijker bij zich. Richt die 
op de gele knopjes om ze nader te bekijken. Leuk om te ontdekken dat het werkelijk Mijtertjes zijn (en 
geen afgevallen knopschubben van Populieren, bijvoorbeeld!) 

Misschien ontdek je dan ook nog kleine “wormpjes” op de bodem. Dat kunnen paaiende Beek-
prikken zijn, een primitieve (en ook weer zeldzame) vissoort. Dan is je dag natuurlijk helemaal goed! 

De Paddestoelenwerkgroep is erg benieuwd naar waarnemingen van Mijtertjes. Ook als je twij-
felt aan de juistheid van je waarnemingen: neem contact op. Er gaat beslist iemand even kijken. 

Waarnemingen opsturen naar de  
Paddestoelenwerkgroep p/a To en Janus Crum, 
Prins Clausstraat 14, 8171 VV  Vaassen. 
 Tel. 0578-572487. 

In tweede instantie kunt U ook bellen: 0578 - 621410 (Micky Haselhoff). 
 

 

 



 
ZWARTBOEK OVER EPER FIETSPADEN. 
 Omdat ik aanneem dat een redelijk aantal KNNVers zich regelmatig per fiets door Epe beweegt 
zal dit onderwerp hun wel aanspreken. Bij de Vereniging Milieuzorg Epe ergerden wij ons steeds meer 
aan de toenemende staat van verloedering van de fietspaden in onze gemeente. Eigenlijk bedoel ik 
fietsverbindingen, want er zijn ook heel wat wegen waar je regelmatig overheen fietst, bijvoorbeeld 
omdat het een langzaam verkeerroute is of omdat er geen fietspad is.  
Wij kwamen tot de conclusie dat het tijd werd om in het openbaar nadrukkelijk aandacht te vragen voor 
deze verloedering en om het gemeentebestuur te verzoeken er wat aan te doen. Het leek ons ook zinvol 
om daarbij een overzicht te maken van alle fietspadstukken waar het slecht fietsen is en waarom dat zo 
is. 
 Het wordt ook wel eens tijd voor de gemeente om wat meer aan het instandhouden van 
fietspaden te doen. In het Bestuursaccoord 1994-1998 staan namelijk bij Verkeer en Vervoer en bij 
Recreatie en Toerisme nuttige zaken over bereikbaarheid en goede en veilige fietspaden die op zijn 
zachtst gezegd niet erg sporen met de werkelijkheid. 
Wij vragen ons ook af of de gemeente met het onderhoud aan wegen en paden volgens de principes van 
“Rationeel Wegbeheer” wel rekening houdt met de verschillen tussen een fiets en een auto. Volgens dit 
onderhoudsprincipe worden de wegen zo onderhouden dat het zo weinig mogelijk kost en dat de wegen 
beter berijdbaar blijven naarmate ze meer worden gebruikt. Dit betekent dan ook dat bij een geringer 
gebruik van een weg de berijdbaarheid zal dalen. Bij dit alles staat wel vast dat  een auto een 
veersysteem heeft en een fiets niet. Vandaar misschien het aanhoudende “kadoeng kadoeng” dat 
opklinkt wanneer een fietser in de gemeente Epe op bepaalde paden en bepaalde wegen fietst.  
 Om zoveel mogelijk informatie over de fietspaden in Epe te krijgen hebben we in verschillende 
bladen oproepen gedaan aan de lezers om hun ervaringen aan ons te melden. Hierop kwamen enige tien-
tallen nuttige reacties binnen. Helaas kon vanwege de verschijningsdatum van Natuurklanken deze 
moge-lijkheid voor een oproep niet worden gebruikt omdat de informatie dan te laat binnen zou zijn.  
Wij willen namelijk onze noodkreet in de vorm van een zwartboek over fietspaden klaar hebben op het 
moment dat een vers College van B&W en de nieuwe gemeenteraad een schone lei voor zich hebben 
liggen en zich afvragen waar ze nu mee zullen beginnen.  Dat betekent dat het zwartboek dan half maart 
klaar moet zijn. 
 Ons overzicht gaat over de fietspaden in de bebouwde kommen van Emst, Epe en Vaassen en de 
verbindingen daartussen. Dit blijken zo ongeveer alle paden te zijn die onder beheer van de gemeente 
vallen (er zijn in het buitengebied ook veel fietspaden, maar die vallen in het algemeen onder het beheer 
van het Recreatieschap Veluwe).  
Drie paden krijgen van het publiek en van ons een vette onvoldoende. Dat zijn de paden langs de Hoge 
Weerd, het zuidelijke pad langs de Tongerenseweg en vooral de tegelgedeeltes van de paden langs de 
Dorpenweg van Epe Noord tot Vaassen Zuid. Overwegingen voor het gebruik van tegelpaden waren 
ooit dat ze goedkoop waren en dat ze gemakkelijk op te breken zijn in verband met het werken aan 
eronder liggende leidingen. Maar de tijden zijn veranderd en zo ook de waarde van deze overwegingen. 
Asfaltpaden zijn goedkoper dan tegelpaden en veel leidingen worden er niet meer onder maar er naast 
gelegd. Uit ons onderzoek bleek ook dat tegelpaden al heel snel na de aanleg oneffen kunnen worden 
b.v. door een zachte ondergrond of door berijden ervan met zware voertuigen.  
 Erg storend vonden wij de overgangen tussen een fietspad en een kruisende zijweg. Waarom 
wordt eigenlijk bij een kruising met een zijweg het wegdek van een (voorrangs)fietspad onderbroken en 
dat van de zijweg niet?  In ieder geval getuigt het niet van een fietsvriendelijke blik bij de aanleg en 
levert het veel kadoeng-kadoeng op. Ook veel van dit geluid valt te horen bij de slechte overgangen met 
de rioolputdeksels in de fietspaden.  
 Kortom, er valt ook bij de aanleg van een fietsvriendelijk fietspad nog heel wat te verbeteren.  
Mocht u tijdens het fietsen ergens plotselinge schade tegenkomen zoals een mollengang of ander 
verzakking dan rukt de gemeente na een berichtje snel uit voor herstel hiervan. Dan komt de zorg voor 
de aansprakelijkheid naar boven. 

Jan Polman.. 



Moment . . . . 
 Een mistige ochtend op het fietspad tussen Epe en Heerde, en de zon komt net door. Boven mijn 
hoofd roept een groep ganzen. Twee grote reigers vliegen verschrikt op van een poel, maar misschien 
ben ik het niet die ze verstoorde, want er vliegt een Buizerd tussen hen in. Alsof het niet genoeg is, vliegt 
er ook een Sperwer luid roepend langs hen heen. 
 Tien seconden later zijn er alleen een paar Pimpelmezen en Koolmezen, die bijkomen van de 
schrik.  

Hilary Jellema. 
20/01/1998. 



Onze nieuwjaarswandeling. 
 
Zondag 11 januari:strálend weer, niet glad, niet koud. We hebben het wel eens anders gehad; één 
keer zelfs kon het niet doorgaan . . . . 
Het grote aantal deelnemers - de meesten keurig van tevoren aangemeld - reed in optocht per auto 
naar het park Het Loo. 
Jan Polman was op de fiets en wist dat hij niet bij de ingang bij het paleis moest zijn, maar de 
ingang verderop op de Amersfoortseweg, waar je nog gratis kunt parkeren. Ik dacht dat ik het ook 
aan alle bestuurders van de auto's had meegedeeld, maar helaas zagen we toch een auto de eerste 
ingang indraaien, waar meteen de tol betaald moet worden. We hebben nog even gewacht met de 
wandeling en twee van ons zijn teruggereden, maar vonden de verloren schapen niet. Nu is dat bij 
K.N.N.V-ers niet zo'n drama, want als ze in de vrije natuur zijn zien ze altijd wel iets interessants. 
Deze wandeling is echter niet zozeer een echte excursie dan wel een gezelligheidswandeling en 
daarom was het toch sneu. Gelukkig vond iedereen iedereen weer terug en men kon met volle 
teugen genieten van het zeer fraaie park. Vooral het stuk met de oude dikke Beuken op het 
gazon,die zich naar alle kanten hebben kunnen ontwikkelen noodde tot stilstaan in bewondering, 
zeker bij de prachtige belichting. 
 Veel sprengen stromen door dit deel van het park. Oorspronkelijk waren dit “werkbeken”, 
bedoeld om er molens op te laten draaien, maar toen het gebied overging in handen van de 
Oranjes moesten die sprengenbeken de fonteinen en andere waterwerken in de paleistuin van 
water voorzien. Het werden dus “luxe”beken. 
(Omdat deze  sprengen niet voldoende druk konden leveren om de Koningsfontein veertien meter 
hoog te laten spuiten - de Koning-Stadhouder wilde graag wedijveren met zijn rivaal Lodewijk 
XIV - werden hiervoor de hooggelegen bronnen uit Hoog Soeren gebruikt.) 
 Wij wandelden langs de onlangs gerestaureerde sprengen. Hier en daar was door de lage 
waterstand te zien dat er zwarte folie was gebruikt om de bodem waterdicht te maken en de 
planken waarbinnen de spreng stroomt waren soms ook goed zichtbaar.  
In dit gebied liggen ook de vijvers. Wij liepen een stuk langs de forellenvijver, die in deze tijd 
van het jaar iets mysterieus heeft. 
 Toen de sprengen destijds werden gegraven ontstonden er een soort oeverwallen door het 
uitgegraven zand. De wandeling gaat deels over die wallen, soms vlak langs de sprengen. Brug-
getjes verbinden het ene pad met het andere, of de weg loopt om de sprengenkop. Kunstmatig, dat 
wel, maar heel mooi en Henk Menke en Els Koopmans ontdekten toch leuke niet veel voorko-
mende planten o.a. een mos met geribbelde platte bladen (Gerimpeld platmos),veel houtzwam-
men aan de bomen, en de Vossenbes en de Blauwe bosbes vormden hele tapijten tussen het 
Haarmos. 
Met zo'n grote groep midden op de dag is er van de fauna natuurlijk niet veel waar te nemen, 
maar na zo'n anderhalf uur stapte iedereen toch zeer voldaan in de auto om in “Uitbaterij Het 
Posthuis” met elkaar verder te praten bij de koffie met appelgebak. 
 Micky was zo blij dat haar gezondheid nu weer toelaat dat ze de hele wandeling kon 
meemaken, dat ze dat een goede aanleiding vond om ons allemaal te trakteren op een kop 
heerlijke erwtensoep met alles wat erbij hoort. Hartelijk bedankt, Micky en veel gezondheid voor 
de rest van dit jaar toegewenst! 

Lous Heine. 



OP VOGELKIJKTOCHT 
op 7 februari 1998 
Met ons tienen gingen we op zaterdagmorgen niet al te vroeg op 
jacht naar vogels in de uiterwaarden. De verwachtingen waren 
vooraf niet al te hoog gespannen, omdat de plassen op de uiter-
waarden nog behoorlijk dichtgevroren waren, en er dan geen kip 
te zien is. 
Toch viel dat nog behoorlijk mee. We hebben gekeken bij de 
grote plas bij Welsum (richting Deventer), waar velen van ons 
regelmatig gaan kijken. Ook dit keer stelden de gevederde vrien-
den ons niet teleur, We zagen volop Smienten, ganzen, Kuifeen-
den en een paartje Brilduikers. 

Vanuit je autofauteuil kon je dit allemaal gadeslaan. Tegen deze pure beelden kan toch geen televisie 
op? 
Met ware koudeverachting (het was rond het vriespunt en zeer waterkoud) hebben we nog een stuk ge-
wandeld bij de grote viskolk richting Veessen. Onze beloning: een schitterend stel Grote zaagbekken! 
Al kijkend zijn we daarna de dijk afgereden richting Wapenveld, hier en daar stoppend bij groepjes vo-
gels. We zagen Holenduiven, een grote groep Kramsvogels (de Koperwieken waren er helaas uitge-
haald), en een paartje Wilde zwanen. 
En wat komen er toch veel Nijlganzen. We hebben er zeker meer dan honderd gezien. Teveel eigenlijk, 
omdat deze vogel zo intolerant is tegenover zijn broedende buren. 
 We sloten de tocht af door in het Wapenvelderbroek nog een groep met duizenden Kolganzen 
gade te slaan. Elke keer word je weer stil als je dit natuurgeweld mag observeren. 
 De Torenvalk wuifde ons uit, toen we weer richting Epe vertrokken. We konden hen net niet 
meer vertellen dat we onderweg nog dertien Buizerds hadden gezien. 
Wie weet  blijven er nog een paar achter om te broeden . . . . . 

Henk van Gelder. 

 



Excursieverslag Ossenwaard en de Worp 
 Op zondagmiddag 22 november had de vogelwerkgroep een kuiermiddag georganiseerd in de 
Ossenwaard en het park de Worp bij Deventer. 
Tijdens een nevelige middag genoten elf KNNV-leden van diverse aspecten die dit deel van de Deventer 
uiterwaarden te bieden hadden. Om half twee werd gestart  bij “De Dijkstoel” op de Veluwse Bandijk te 
Terwolde, en om half vijf was het einde van deze middag tijdens een versnapering in café Dorpzicht te 
Terwolde. 
Er werden circa veertig soorten vogels waargenomen. 
Ossenwaard. 
 De Ossenwaard heeft zijn naam te danken aan de periode dat in deze gemeenschapsweide ossen 
ingeschaard werden. Thans wordt de Ossenwaard door de Stichting IJssellandschap beheerd. Deze stich-
ting is gevestigd te Deventer en heeft het beheer van de eigendommen van de gemeente Deventer, De 
Verenigde Gestichten en het Groot Burger Weeshuis. 
Zowel de Ossenwaard als de Worp zijn opengesteld voor het publiek en er zijn geen beperkingen. In de 
praktijk blijkt dat de meeste wandelaars zich beperken tot de paden die door het vee gecreëerd worden. 
 In 1996 is in de Ossenwaard in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en de Provincie 
Overijssel een natuurontwikkelingsproject afgerond. De lage delen van de waarden zijn reliëfvolgend 
ontkleid ten behoeve van de  nieuwe waterkerende dijk. Momenteel bestaat de Ossenwaard uit twee 
afgesloten strangen, een hoogwatervluchtplaats voor het vee en hoge oeverwallen langs de rivier. De 
strangen zijn verbonden met slootjes tussen de rabatten, die herinneren aan de tijd dat nog kleinschalig 
klei in deze uiterwaard werd gewonnen voor de fabricage van bakstenen. 
 Het beheer wordt geregeld via de inscharing van veertien Galloway runderen en vijf Konik 
paarden. Zomer en winter verblijven deze grazers in de Ossenwaard, behalve tijdens extreem hoge wa-
terperioden. Dan worden de grazers ingeschaard in de binnendijks gelegen weilanden, in de Stenen Ka-
mer. 
 Het aanzien van de uiterwaarden is vrij ruig door de weelderige vegetaties van Boerenworm-
kruid, Ridder- en Krulzuring, Akker- en Kruldistel. In de lage delen is een dichte mat van Liesgras en 
munt. De oevers van de strangen raken begroeid met wilgen en zwarte populieren. De ontwikkeling van 

een structuurrijk zachthoutooibos is in volle gang. Op de 
oeverwal langs de IJssel zijn tal van rivierduinsoorten te 
vinden, zoals bijvoorbeeld Kruisdistels. 
In 1997 zijn spectaculaire ontwikkelingen op ornitholo-
gisch gebied vastgesteld: in 1995 broedden er zes paar 
Gele kwikstaarten en in 1997 maar liefst zesentwintig paar. 
Ook kon deze zomer in de distelvegetaties de roep van de 
Kwartelkoning worden gehoord. 
Het is opvallen dat Kwartelkoningen vrijwel alleen nog in 
distelvegetaties in natuurontwikkelingsgebieden langs de 
rivieren waargenomen worden. 

 
WAARNEMINGEN VOGELS OSSENWAARD: 

Aalscholver Stormmeeuw Smient Veldleeuwerik Meerkoet 
Wintertaling Grote bonte specht Kolgans Merel Zilvermeeuw 
Grote zaagbek Heggemus Patrijs Wilde eend Houtduif 
Torenvalk Nijlgans Grote mantelmeeuw Slobeend Graspieper 
Kievit Blauwe reiger Kokmeeuw Buizerd Groenling 
 
DE WORP 
 De Worp is één van de oudste openbare wandelparken in Nederland. In 1699 werd het gebied 
met linden beplant, langs rechte lanen. In 1815, na de vernietiging van de linden door de Fransen in 
1813, is het park opnieuw aangelegd, met hoofdzakelijk slingerende lanen. De Worp is het enige open-
bare stadspark in de vroege landschapsstijl dat nog bestaat. 
De slingerlanen hebben bomen op ongeveer zes meter uit elkaar staan. De meest voorkomende boom-
soort die aangeplant is, is de Zomereik. In de door lanen omsloten ruimten staan fraaie solitaire rode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwartelkoning 



Beuken, Paardekastanjes en Platanen. De lange rechte laan (Avenue) naar het voormalige IJsselhotel is 
beplant met Zwarte linden (cultuurvariëteit van de Hollandse linde). 
Naast de Zwarte linde zijn in de Worp ook Konings-, Amerikaanse-, Zomer- en Winterlinde aangeplant. 
Wie dus linden wil bestuderen moet zeker eens een wandeling in dit park maken.  
Bijzonder is dat dit stadspark in de uiterwaarden ligt en vrijwel jaarlijks wel een keer onder water staat. 
Gedurende het voorjaar is in het park een bont tapijt van verschillende bloeiende stinzeplanten aanwe-
zig. In de omgeving van de weg naar de Wilpse Klei groeien oude wilgen en Meidoorns, die een belang-
rijke waarde hebben als genenbron van autochtone houtige gewassen. 
Aan het begin van de Wilpse Klei bevindt zich de Bolmerksmolen. Deze windmolen met een authentieke 
houtzaagmolen is gedurende de weekends in de zomermaanden te bezichtigen. 
 Na deze cultuurhistorische impressies werd teruggewandeld via het park en de IJssel, richting 
De Dijkstoel. 

WAARNEMINGEN VOGELS OMGEVING DE WORP: 
Meerkoet Kauw Groenling 
Ekster Sijs Houtduif 
Vlaamse gaai Grote lijster Sijsje 
Appelvink Sperwer Boomkruiper 
Grote bonte specht Vink Zwarte kraai 
Tot slot: 
 Hoewel deze middag georganiseerd is door de vogelwerkgroep en het accent op het waarnemen 
van vogels lag, is ook veel aandacht besteed aan het beheer, natuurontwikkeling en cultuurhistorie van 
de Ossenwaard en de Worp.  
Bij voldoende belangstellingen kan dit type excursies gecontinueerd worden. 
Tijdens één van de eerstvolgende vogelwerkgroepavonden zullen de wensen van de leden geïnventari-
seerd worden. 

Adrie Hottinga en Wim van Waveren Hogervorst. 

 



DE HEER JAN LUIT VAN DE KNNV-ARCHIEFCOMMISSIE  
VROEG ONS  IN “NATUURKLANKEN” OP TE NEMEN: 

OUDE NUMMERS NATURA. 

  Lange tijd leefde de archiefcommissie van de KNNV in de veronderstel-
ling dat ze onder anderen een complete serie Natura’s onder haar beheer had. 
Niets bleek minder waar, bij nadere inspectie. 
Van vele oude nummers ontbreken de omslagen en wat zo mogelijk nog erger is: 
er is in het verleden behoorlijk in geknipt. Er zijn artikelen uitgehaald en foto’s. 
Kortom een volledige ingebonden reeks jaargangen is flink geschonden en het 
losse archief is incompleet. 

De problemen zitten in de jaargangen van 1937 en vroeger. 
Als U  van deze nummers heeft of iemand weet die ze bezit, en U bent bereid ze 
af te staan, dan zult U ons zeer verplichten. 
Wilt U contact opnemen met:  

DE ARCHIEFCOMMISSIE, 
p/a VELDWINKEL 
OUDEGRACHT 237, 
3514 NK  UTRECHT. 

TEL. 030-2314797, 

of privé met    JAN LUIT, 
     ZUIDER ES 10, 
     8426 KA  APPELSCHA. 
      TEL. 0516-432344. 

OUDE TIJDSCHRIFTEN/OUDE BOEKEN 
  Behalve belangstelling voor Natura’s voor het archief hebben wij ook in-
teresse bij oude (en nieuwe) nummers van Natura en overige (na-
tuur)tijdschriften, waar wij mogelijk iemand een plezier mee kunnen doen, zowel 
particulieren als verenigingen en instanties. 
  Datzelfde geldt voor oude en nieuwe boeken op natuurhistorisch gebied 
in de meest ruime zin, waar U niets meer mee doet. Of die U om andere redenen 
kwijt moet of kwijt wilt. Wij kunnen ze een tweede leven geven ten genoege van 
anderen. De opbrengst komt ten goede aan de KNNV. 
  Uw reacties graag naar de Veldwinkel t.a..v. Jan Luit (zie boven). 
 



OVERGENOMEN 

Uit “Van Nature” december 1997. 
BIOLOGISCHE LANDBOUW 
 De biologische landbouw in Europa zit in de lift. Het van certificaten voorziene areaal biolo-
gische landbouw groeide de afgelopen tien jaar gemiddeld dertig procent per jaar en nadert nu de twee 
miljoen hectare. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wales.  
Binnen de EU is het totale areaal overigens nog maar een bescheiden deel (namelijk één drie/tiende pro-
cent) van het totaal oppervlakte aan landbouwgrond. 
In Nederland zijn er volgens de laatste schattingen achthonderd biologische boeren met in totaal zo’n 
zeventienduizend hectare. Dit is negen/tiende procent van het areaal. 
De groei in Nederland ligt nu op vijfentwintig procent per jaar. 
 
Uit de NRC van 29 november 1997. (fragment). 
 Dit voorjaar broedden elfhonderdzesentwintig Lepelaarparen in Nederland. Het is een eeuwre-
cord. De Lepelaars hebben daarmee de hun door het Soortbeschermingsplan Lepelaar van de Rijkover-
heid opgelegde doelstelling van meer dan duizend paar in het jaar 2015, gevestigd in minimaal vijftien 
kolonies, achttien jaar te vroeg gerealiseerd.  
 



DE PAD OP PAD MOET NIET PLAT 
Sinds enkele jaren worden door enkele KNNV-leden padden overgezet aan de Koekenbergweg.  

Ook in 1997, na een erg koude winter, hebben we dit weer gedaan. Door de wisselende temperatuur en 
vochtigheid, en mogelijk de strenge winter was het aantal overgezette padden kleiner dan het jaar daar-
voor. Ook de trek was zeer wisselend en druppelsgewijs. Er is eigenlijk niet een avond geweest waarop de 
trek echt massaal was.  
We kwamen in totaal op ongeveer tweehonderdvijftig padden. Mogelijk had de strenge winter toch zijn tol 
geëist. Ondanks onze inspanningen waren er toch nog wel wat platte padden vinden. Ook dit was minder 
dan vorig jaar. 
 Gezien het nut van het overzetten (minder platte padden) hoop ik dat de pad ook in het nieuwe jaar 
weer een beroep kan doen op deze vrijwilligers. Als mensen het leuk vinden om mee te helpen kan dat 
natuurlijk ook. Neem dan contact op met de VOZOVAR groep. 

Namens de padden wil ik eenieder danken voor de medewerking.  
Gerrit Jan van Dijk. 



 
PROGRAMMA 

 
woensdag MIDDAGWANDELING met Marianne Faber. 
8 april  Bij wijze van verandering nu eens op een doordeweekse dag. De wandeling, die ongeveer 

twee uur zal duren, gaat naar Niersen, en met name naar de befaamde Motketel. Het is - 
zelfs voor de mensen die daar met grote regelmaat komen - een bijzonder aantrekkelijk 
gebied, waar zeer specifieke dingen te vinden zijn en waar je nooit uitgekeken raakt. 
Zelfs niet bij slecht weer, dus deze wandeling gaat in elk geval door. Zorg eventueel wel 
voor waterdicht schoeisel.       

   Verzamelen Epe  VVV, Pastoor Somstraat  om 13.30 uur. 
   Verzamelen Vaassen Dorpsstraat/hoek Julianalaan om 13.45 uur. 
 
donderdag  LEZING KERKUILEN door Johan de Jong. 
16 april Dia-lezingen over vogels zijn altijd al boeiend, maar met name de Kerkuil spreekt de 

meeste mensen toch wel bijzonder aan. Wij stellen ons erg veel van deze avond voor en 
willen hem ook aan U van harte aanbevelen. 

   Aanvang 20.00 uur 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
zaterdag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR HET KLOOSTERBOS 
25 april   Voor bijzonderheden bellen met Els Koopmans-Grommé: 0578-612083.  
 
zaterdag  VROEGE VOGELS met Wim van Waveren Hogervorst. 
2 mei De traditionele jaarlijkse wandeling in het Kievitsveld, die vooral gericht is op vogel-

waarnemingen, al zullen ook een heleboel andere zaken niet aan de aandacht ontsnappen.  
  Verzamelen: Epe,  VVV -  Pastoor Somstraat,   
   tijd 06.00 uur. 
   Vaassen Parkeerplaats Kievitsveld, 
   tijd 06.15 uur. 
 
zaterdag INSECTENEXCURSIE VAN DE AFDELING N.W. VELUWE 
9 mei    Zie voor bijzonderheden bij  ”Werkgroepen”. 
 
donderdag VLINDERS VAN DE VELUWE,  diapresentatie door Mevrouw N. Honig  
14 mei  Mevrouw Honig heeft veel van haar fotomateriaal in deze omgeving vergaard.  De na-

druk van de lezing zal liggen op de nachtvlinders, over hun leefwijze, hun voorkomen en 
hoe men ze kan herkennen, maar er komen ook dagvlinders aan de orde.  

 Voor hen die de kleine vlindercursus van februari/maart gevolgd hebben stellig een aar-
dige gelegenheid om de opgestoken kennis te testen. 

   Aanvang  20.00 uur. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
za t/m ma INSECTENWEEKEND VAN DE LANDELIJKE INSECTENWERKGROEP 
15 t/m 17 mei   Zie voor bijzonderheden bij  ”Werkgroepen”. 
 
donderdag  MILIEUMARKT/GROEN SPEKTAKEL i.s.m. VAASAQUA. 
21 mei  “Vaasaqua” is opgericht om het buitenbad van “De Koekoek’ financieel te steunen, 

waar- 
Hemelvaartdag door dit bad voor sluiting gespaard- en in ere hersteld is. Met de baten, voortvloeiend uit 

deze manifestatie hoopt Vaasaqua ook het groot onderhoud en de herstelwerkzaamheden 
voor het bad te helpen financieren.   

 Het GROEN SPEKTAKEL zal een groots gebeuren zijn, waar ook de KNNV - samen met de 
Bekenstichting - een stand zal hebben. Er is een grote braderie (tachtig kramen, zeventig 
boekenstalletjes), de hele dag live muziek, veel attracties voor kinderen en ook de ludie-
ke kant is niet vergeten. 

 Het thema voor deze dag is waterbesparing en waterkwaliteit. 



Het GROEN SPEKTAKEL speelt zich af op het plein tegenover de Cannen-
burgh in Vaassen, opent om 09.00 uur  en sluit om 17.00 uur. 

 
zondag  NAAR DE HEEMTUIN IN VIERHOUTEN, met Henk Menke. 
23 mei Ditmaal niet om te wieden, maar om te kijken wat er bloeit en groeit. We hopen op mooi 

weer, want dan zijn er natuurlijk ook veel vlinders en andere insecten te zien. 
  Verzamelen: Epe  VVV, Pastoor Somstraat,   
   tijd 09.15 uur. 
   Vaassen Dorpsstraat/hoek Julianalaan 
  tijd 09.30 uur. 
 
zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG 
6 juni  Deze Themadag van het Gewest IJsselstreek wordt georganiseerd door de KNNV-
afdeling  Apeldoorn. De lezingen/inleidingen worden gehouden in het CNME gebouw 
(Centrum 

voor Natuur- en Milieu Educatie), aan de Aristotelesstraat 603 te Apeldoorn.  
‘s Middags is er een excursie naar het Beekbergerwoud en naar de Beekbergse Beek. 
Er wordt van de deelnemers ¦  5,- per persoon gevraagd. 
Programma: 

  09.30 - 10.00 uur: Ontvangst met koffie. 
∗ 10.00 uur Opening door de gewestelijke voorzitter. 
∗ 10.10 uur Inleiding door de Heer A. Koot van het Waterschap Veluwe, over 
   de ecologische verbindingszone van de Beekbergse Beek. Wat  verwacht 

 het Waterschap van deze zone, wat is het doel van het Waterschap en hoe 
 staat de natuurontwikkeling in relatie tot het Waterschap? 

∗ 10.40 uur Inleiding door de Heer Heinen over broedvogels / tellingen in het Beek- 
  bergerwoud. 
∗ 11.00 uur Koffiepauze. 
∗ 11.25 uur Inleiding door Mevrouw M. Driessen van Natuurmonumenten over het 

 Beekbergerwoud. Wat is de bedoeling van dit gebied; gebeurt er op dit 
 moment iets in dit gebied en wat zijn de plannen voor de toekomst? 

∗ 11.50 uur Mogelijkheid voor discussie met de inleiders. 
12.15 - 13.00 uur: Lunchpauze.  

             Er wordt gezorgd voor koffie, thee en soep. 
 *   13.30 uur  Begin van de excursie in het Beekbergerwoud, met  aansluitend een be- 
  zoek aan de Beekbergse Beek. Hier wordt gezorgd voor vervoer. 

∗ 16.00 uur Afsluiting van de Themadag op een leuke locatie in Klarenbeek. 
  Opgave voor deze Themadag tussen 15- en 22 mei a.s. bij 

 Henk Vlagsma (secr. afd. Apeldoorn), 
 tel 055-3669986. 

  
zondag  BLOEMENEXCURSIE met Margriet Maan. 
7 juni Een prachtige tijd om te genieten van de flora langs de IJssel. Margriet neemt ons mee 

naar onder meer de IJsseldijk bij Veessen. 
  Verzamelen: Vaassen  hoek Dorpsstraat/Julianalaan 
   tijd 09.00 uur. 
   Epe parkeerplaats Albert Heijn 
   tijd 09.30 uur. 
 Om 09.30 uur staat Margriet op ons te wachten inVeessen bij de Jachthaven IJsselzicht. 

    
donderdag  AVONDWANDELING  met Lodewijk Rondeboom. 
9 juli  Bijzonderheden komen in het volgende blad.  

17 t/m 23 HERFSTKAMP IN LA REID. 
oktober  Zie voor bijzonderheden de bijlage. 

  



SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN: 
 PASEN   12 EN  13 APRIL 
 TULPVAKANTIE  25 APRIL TOT EN MET  5 MEI 
 HEMELVAARTDAG 21 MEI    
    
        

Werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie   
 De laatste activiteit voor dit seizoen vond plaats op 21 maart j.l. in Vorchten. Daar zijn wilgen 
geknot en er is een houtsingel uitgedund. 
We kijken terug op een seizoen dat buitengewoon geslaagd genoemd mag worden. Er waren twee och-
tendcursussen snoeien van hoogstamfruitbomen, en in december hebben we samen met de Vogelwerk-
groep wilgen geknot. 
 Op 25 mei a.s. wordt vergaderd voor het vaststellen van het programma voor het nieuwe seizoen, 
dat begint in oktober 1998. De bijzonderheden hieromtrent zult U te zijner tijd in Natuurklanken kunnen 
lezen. 
 Zoals bekend worden, wanneer er weer een project op stapel staat, de vrijwilligers tijdig bericht, 
via Natuurklanken, de pers en/of de coördinator van de NBC. 
Van particulieren die een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren werkzaamheden op hun 
terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd  
 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.  

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  

Planten 
Programma 1998: Jaarthema Het Geldersch Landschap en het Kloosterbos bij Wapenveld. Ook de andere 
werkgroepen gaan inventariseren in het Kloosterbos met als doelstelling het uitbrengen van een geza-
menlijk rapport. 
maandag 
18 mei 

Excursie met de Heer L. Rondeboom naar het Wisselse Veen om met elkaar van gedach-
ten te wisselen over de beheersvisie van Het Geldersch Landschap. 
 Verzamelen: 19.00 uur - Buurtsuper, Epe. 

maandag 
25 mei 

Inventariseren Vossenbroek Epe.  
 Verzamelen 19.00 uur zuidkant Epe, Eperweg bouwbedrijf De Vries/hoek Papen-
 straat (De nieuwe Eis). 

woensdag 
3 juni 

Ochtendexcursie naar het Kievitsveld, Emst, onder leiding van Henk. 
 Verzamelen: 09.30 uur - Buurtsuper, Epe. 

maandag 
8 juni 

Kloosterbos. 
 Verzamelen: 19.00 uur - Rabobank, Heerde. 

maandag 
15 juni 

Als 8 juni. 

maandag 
22 juni 

Inventariseren km.hok 27-24-54 of 27-25-41, beiden in Heerde, resp. Ringweg en Dreef. 
 Verzamelen: 19.00 uur - Rabobank, Heerde. 

woensdag 
1 juli 

Excursie naar Fortmond aan de oostkant van de IJssel tussen Wijhe en Olst. 
 Verzamelen: 09.30 uur in Heerde: Rabobank en in Epe: Buurtsuper, om vervol-
 gens samen te komen bij de pont Welsum-Olst. Leiding Henk (reserve Mariet). 

maandag 
6 juli 

Inventariseren Korte Broek ten zuiden van Vaassen. Dit is een nieuw natuurontwikke-
lingsterrein van Het Geldersch Landschap. 
 Verzamelen: 19.00 uur - Buurtsuper, Epe. 

 
maandag 
10 augustus 

 
Inventariseren Kloosterbos onder leiding van Henk.  
 Verzamelen: 19.00 uur Rabobank, Heerde. 

maandag Inventariseren op terrein van Het Geldersch Landschap, poelen Oranjeweg, onder leiding 



17 augustus van Henk. 
 Verzamelen: 19.00 uur - Buurtsuper, Epe. 

maandag 
24 augustus 

Inventariseren km.hok 27-34-22 in Heerde. Renderklippen.  
 Verzamelen: 19.00 uur bij Mariet, Sprengenweg 5, Heerde. 

woensdag  
2 september 

Ochtendexcursie naar een terrein van Staatsbosbeheer aan deze kant van de IJssel tegen-
over Den Nul, onder leiding van Henk. 
 Verzamelen: 09.30 - Buurtsuper, Epe. 

maandag 
28 september 

Determineren. Graag ook zelf planten meenemen. 
 Aanvang 20.00 uur - Alkoof Eper Gemeentewoning. 

maandag 
26 oktober 

Determineren? Of heeft misschien iemand een ander idee?  
 Aanvang 20.00 uur - Eper Gemeentewoning. 

maandag 
30 november 

Een lezing van Henk over de evolutie van planten. 
 Aanvang 20.00 uur - Alkoof Eper Gemeentewoning. 

 De inventarisaties zijn onder leiding van Egbert, tenzij anders vermeld. 
Henk is in juni met vakantie; Egbert ongeveer de tweede helft van juli en de eerste drie weken van augus-
tus. Wanneer ik met vakantie ga weet ik nog niet. 
Mariet van Gelder. 
Contactadressen: Mariet van Gelder, Sprengenweg 5, 8181 NM, Heerde. Tel. 0578 - 693024. 
 Egbert de Boer: Tel. 0578 - 572292. 
 Henk Menke:  Tel. 0578 - 613010.  
  

f  f  f  
Insecten 
PROGRAMMAPUNTEN: 
zaterdag Excursie naar het Kloosterbos 
25 april voor o.a. Oranjetipjes en andere witjes. Notitieblok, potjes, kijker, etc. niet vergeten. 
zaterdag  Insectenexcursie van de afd. N.W. Veluwe (o.a. Harderwijk). 
9 mei Een excursie onder leiding van Harm Werners en Els Koopmans-Grommé in het Wisselse 

veen, Epe. Neem eventueel vergunning van Het Geldersch Landschap mee. 
 Vertrek om 11 uur vanaf het parkeerterrein Boerweg, nabij kampeerboerderij (waar 

Boerweg naar rechts buigt). 
 N.B. Els gaat op de fiets en vertrekt om 10.30 van af Albert Heyn in Epe. 

De Landelijke Insectenwerkgroep organiseert op 15-, 16- en 17 mei (van vrijdag t/m zon-
dag) een Insecten-weekend in het Wisselse veen. Insectenliefhebbers, onder wie veel des-
kundigen, logeren in de Berghoeve. 
Voor meer bijzonderheden informeren bij  

Els Koopmans-Grommé, tel. 0578 - 612083. 

f  f  f   
Vogelwerkgroep 
EXCURSIEPROGRAMMA: 
28 mei WEERRIBBEN  (Roerdomp, rietvogels). Organisatie: Gerard Plat. 
7 juni AVONDEXCURSIE IJSSELUITERWAARDEN  (Kwartelkoning. Organisatie: Adrie Hottinga. 
8 oktober HARDERBROEK  (steltlopers, roofvogels - Visarend?). Organisatie: Harry van Diepen. 

WERKGROEPAVONDEN: 
15 april  “TRAINING VAN ONZE OREN” voor het determineren van vogelgeluiden.  
16 september WERKGROEPAVOND met  

1. plaatjes (vakantie); 
2. praatjes van- en door leden; 
3. vaststellen activiteiten 1999; 
4. totaliseren inventarisatiegegevens 1998 en nieuwe afspraken voor komend project. 

18 november ROB VOGEL leidt ons door het WOUD VAN BSP (= Bijzondere Soorten Project), met name in 
onze eigen regio. 



Ramonda myconi,  
een bijzondere plant in een bijzondere we-
reld. 
 
Afgelopen zomervakantie brachten we een deel van de tijd door 
in de Spaanse Pyreneeën. Om preciezer te zijn aan de Spaanse 
kant van het Cirque du Gavarnie.  
Hier bevindt zich één van de nationale Spaanse Parken, het Na-
tuurpark van Ordesa. Hoewel wij dit Park verschillende keren 
bezochten, kampeerden we in een dal er vlakbij, het “Valle de 
Bujaruelo”, een dal dat veel minder druk bezocht wordt.  
In dit dal bevinden zich, evenals overigens in het park van Orde-
sa, restanten oerbos, in de lagere delen met grote Beuken en Ei-
ken, hoger  met eeuwenoude naaldbomen, Pinus en Taxus, met 
een prachtige ondergroei. Op de hogere hellingen bevinden zich 
tal van alpenplanten op schitterende weiden die plaatselijk grijs 
zien van de Edelweiss, maar daarover mogelijk een andere keer. 
De camping waar we verbleven ligt op de zuidhelling in een vrij 
steil dal, waar snel de Rio Ara doorheen stroomt, op een hoogte 
van ongeveer 900 meter boven zeeniveau. Op de noordhelling, te 

bereiken via een smalle voetgangersbrug over de rivier ligt een stuk van het eerder genoemde oerbos 
met bomen in allerlei stadia: van kiemend, struikachtig,  tot majestueus, onvoorstelbaar groot, maar 
ook aftakelend en gebroken, wegrottend. Om echt oerwoud te zien hoef je niet naar de tropen.  

Vlak over de rivier zagen we op een groot rotsblok de eerste exemplaren van een bijzonder 
plantje: bladrozetten met daaruit stekend groene steeltjes met prachtig paarsblauwe bloempjes. Onze 
eerste idee was Leverbloempje, Anemone hepatica, maar néé, de bladvorm klopte niet. Deze planten 
hadden min of meer eivormige, sterk behaarde, bladeren met gekarteld-gezaagde rand, heel anders dan 
de kenmerkend driedelige bladeren van het Leverbloempje. Bij nadere beschouwing zagen de bloemen 
er ook heel anders uit. Wat was het dan?  

We hadden geen idee, totdat we terugkwamen op de camping. Op de terugweg, in het winkel-
tje vonden we vrijwel meteen het antwoord. Men verkocht hier namelijk T-shirts met opdruk, een 
souvenir van de Spaanse Pyreneeën. Er waren verschillende, met dieren: wolven, gemzen, steenbok-
ken, en met planten: een inheemse leliesoort en “ons” plantje. Het bleek te gaan om Ramonda myco-
ni. Verdere determinatie was overbodig, maar wat hield dit verder in? 
  "Les quatre flores de France", van Fournier vermelden de soort met de volgende gegevens: 
voorkomend op vochtige rotsen in beboste dalen in de Centrale en Oostelijke Pyreneeën, op een 
hoogte van 600 tot 1800 meter.  Het geslacht is genoemd naar Ramond, baron van Carbonnières, 
1753-1827, revolutionair gedeputeerde, adviseur van Lodewijk XVIII, botanisch onderzoeker van 
“Monts-Perdus”, oftewel het gebied waar zich nu het Nationale Park bevindt. 

Kortom het gaat om een soort, of om het nog beter te zeggen om een geslacht, met één soort, 
alleen in dit gebied voorkomend en nergens anders ter wereld. De afbeelding ervan op een T-shirt is 
dus uitermate terecht.  

Echter de soort blijkt nog unieker, het gaat om een vertegenwoordiger van de familie van de 
Gesneriaceae, waarvan er in Europa in het wild behalve onze Ramonda, nog één ander geslacht voor-
komt, namelijk Haberlea, op de Balkan. Alle andere geslachten zijn tropisch of subtropisch.  
Overigens komen vertegenwoordigers van deze familie in vele huiskamers voor, namelijk Siningia's, 
vaak onder de onjuiste naam Gloxinia, het Kaapse viooltje, Saintpaulia en tenslotte Streptocarpus. 

Wat je overhoudt aan zo'n waarneming zijn vragen, vragen aan de geschiedenis van het leven. 
Bijvoorbeeld de volgende gedachtegang: ooit was er één groep planten, met Gesneria-achtige ken-
merken, verspreid over een bepaald gebied in de wereld. Door veranderende omstandigheden viel de 
groep uiteen. Er ontstonden allerlei vormen die een eigen ontwikkeling doormaakten. In een beperkt 
gebied, in bossen van de Spaanse Pyreneeën ontstond zo Ramonda myconi. Ergens in de Balkan bleef 
een ander geslacht over, en verder in Europa niets.    

Jan Leemburg   

 



Ringmeldingen 
Een KERKUIL met het ringnummer ARNHEM 5316768 werd op de A9 bij Beverwijk NH. (tun-

nel) gevonden als slachtoffer van het verkeer. 
De vogel werd als niet vliegvlug nestjong geringd in de Belt, Hattem (Gld.) op 27 augustus 1997.  
Vinddatum 29 november 1997, op welke datum hij korter dan een week dood was. 
 Verstreken tijd: vierennegentig dagen - afstand tot ouderlijk nest zesennegentig kilometer. 

 VAN HARRY VAN DIEPEN KWAMEN ER NOG MEER MELDINGEN: 
OMTRENT OMGEKOMEN DASSEN: 
29/09/1997 Volwassen vrouw, Nieuwe Zuidweg, Epe. Verkeersslachtoffer. 
30/09/1997 Verkeersslachtoffer in Uddel. 
04/10/1997 Volwassen man, A50 Ganzenebbe, Vaassen. Verkeersslachtoffer. 
21/10/1997 Jong vrouwtje. Woesterweg 1, Epe. Verkeersslachtoffer. 
28/01/1997 Volwassen man, Woesterweg 1, Epe. Verkeersslachtoffer. 

13/09/1997 SPERWER vrouw. Volgens de vinder was de vogel door de plaatselijke jager doodge-
schoten. Bij de Rõntgenfoto die daarop gemaakt werd, is geen hagel aangetoond. De vo-
gel was geringd in Bosbergen op 28 juni 1997 als nestjong. Afstand negen kilometer. 

22/10/1997 MEREL. Belvédèreweg, Epe. Vleugellam Vogel niet te vangen. Kon na enkele dagen 
weer vliegen. 

22/10/1998 ROODBORST. Willem Dreeslaan, Epe. Tegen raam gevlogen. Volgende dag weer vrijge-
laten. 

  
 
 

 
 

 

 



IN MIJN TUIN GEZIEN 

Verrassingsaanval van Sperwer   
 Rustig genietend van ons uitzicht over de weilanden stonden wij de afwas te doen. Toen - in een 
flits - stortte een vogel zich op een etende Merel vlak onder het raam. WHAM! En gelijk weer weg met 
de prooi in zijn klauwen. 
De “afwerkfase” voltrok zich in de achterhoek van onze tuin tussen afvalhout. Eerst het afwachten van 
de dood van de prooi, toen een driftig pluimen, waarbij de zwarte veertjes door de lucht dwarrelden, 
gevolgd door een gulzig toehappen. In die fase konden we de dader goed bekijken. Het was een Sperwer 
met zijn prachtig gespikkelde borst. Binnen een uur was alles op; zelfs de snavel en de pootjes van de 
prooi vonden we niet terug. Een zielig hoopje veren vormde het restant van dit biodrama. 
 Aan de terugkomst van de mezen zagen we dat het gevaar geweken was. Voor hen ging het leven 
door. 

Els van Nieuwenhuize. 
22 januari 1998. 

Eenden op het dak en nog een Sperwer. 
Een dag of wat dagen geleden zat ik ‘s morgens in de keuken, toen ik op de schoorsteen van de 

achterburen een paartje eenden zag. Het vrouwtje donker met een duidelijke oogstreep, het mannetje 
prachtig gekleurd: Mandarijneenden! Ze maakten elkaar uitvoerig het hof, ijverig kopknikkend en “wèg 
van de wereld”. Op een gegeven moment dook het vrouwtje met een takje in de snavel, kop voorover, de 
schoorsteen in. Ik zag alleen nog de staart en dacht: “Die komt er niet meer uit.” 
De eenden probeerden duidelijk in die schoorsteen te nestelen. Het leek me niet zo’n goed idee en ik ben 
de tuin in gegaan om ze te verjagen. Met lawaai. En met spijt. 
 Een paar dagen later stond ik met een vriendin wéér in de keuken, toen we een mannetjes Sper-
wer op de grond in de tuin zagen zitten. Hij had één van “mijn” Pimpelmezen geslagen en zat die te ver-
orberen. We hebben hem wel een half uur goed kunnen bekijken, een schitterende vogel, prachtig van 
kleur, met fel-oranje omrande ogen, oranje-achtige borst en een blauwgrijze rug.   
Een tafereel dat je niet dagelijks te zien krijgt. 

 Agnès Herweijer-Smit. 
Sijsjes  
 Waarom vind ik Sijsjes altijd extra leuk en aardig? Omdat ze zo klein en sierlijk zijn? Vanwege 
hun delicate belijning en hun perfect gevorkt staartje? Omdat ze altijd zo gezellig met elkaar zitten te 
kwebbelen? Of . . . . omdat ze bijna altijd onze tuin overslaan, terwijl iedereen om me heen het over 
zwermen in de tuin heeft? 
Hoe het ook zij: ik heb er iets mee, en sedert een paar weken foerageren er tot mijn diepe tevredenheid 
altijd twee- en soms vier van die klantjes in het vogeltjesluilekkerland voor mijn raam.  
En, omdat ik, langs mijn computerscherm heen, recht dat land in kan kijken, verdoe ik tussen het tikken 
van de Natuurklanken door vele uren met vogeltjes schouwen. En dat heeft ertoe geleid dat ik ernstig 
ben gaan geloven dat je een mens moet zijn om zoveel warmte voor Sijsjes te kunnen voelen, want eer-
lijk is eerlijk: ze zijn verre van lief! We hebben in de tuin een enorm dominante Koolmees en een dito 
Vinkenman, waar de Boomklevers, Merels, Roodborsten en zelfs de spechten met een grote boog om-
heen vliegen. Niet aldus de snoezige Sijsjes - die lusten de macho’s rauw!  
Vanwege de late sneeuw hebben we, ondanks het gevorderde seizoen, nog maar weer zo’n armlange 
staart vogelvoer in de berk gehangen. Ondanks steeds nieuwe bevestigingsmethoden zagen Eekhoorns 
tot nu toe altijd weer kans die dingen los te pulken, zodat we ettelijke keren het nakijken hadden, als er 
weer zo’n slinger via het Rododendronbos verdween.  
Maar nu is er bewaking! Ik heb al twee keer een Eekhoorn het veld zien ruimen onder de uit- en aanval-
len van twee frêle Sijsjes! Los van hun aanvalligheid zijn ze dus ook nog nuttig.  

Maar ik had al iets met ze voordat ik dat wist. 
Micky Haselhoff-Marsman.  



  

 Vlinders in het voorjaar 
Het voorjaar komt er aan en je hoeft echt niet tot juli of augustus 
te wachten om mooie vlinders te zien. Voordat U dit artikel leest 
heeft U waarschijnlijk al een Citroenvlinder gezien, die door een 
tuin of langs een walletje of heg fladdert, opvallend (vooral het 
mannetje) door zijn kleur, zijn grootte en zijn gedrag. Maar dat is 
meestal toeval. 

Waar kan je bewust vlinders tegenkomen?  
In de eerste plaats moet je wachten op een mooie zonnige lente-
dag. Soms is het nog fris in de wind, maar op een beschut plekje 
lekker om te zonnebaden, tenminste voor een vlinder. 
In de tweede plaats moet er ook wat lekkers zijn. De vroege vlin-
ders hebben als vlinder overwinterd in een boomspleet of onder 
een afdakje, en ze hebben voedsel nodig. In tuinen zijn het vaak 

krokussen die vlinders aantrekken. Langs bosranden en heggen zijn het bloeiende wilgen die nectar bie-
den aan de wakker wordende vlinders. Hier kan je de Kleine vos, de Dagpauwoog, de Gehakkelde aure-
lia en het Landkaartje zien, en als je groot geluk hebt misschien de Rouwmantel. Allemaal familie van 
de Vossen of (in het Latijn) Nymphalidae familie. 
 De witjes kunnen ook vrij vroeg zijn, hoewel ze als pop en niet als vlinder overwinteren. De 
Citroenvlinder - die ook tot deze familie behoort - is daar een uitzondering op. De witjes hebben vaak 
een voorkeur voor koolsoorten of andere kruisbloemigen. Een opval-
lend witje, het Oranjetipje, heeft een voorkeur voor Pinksterbloem, 
Look-zonder-look en in tuinen voor Judaspenning, ook een kruis-
bloemige. 
Voor de meeste blauwtjes en de pages moet je wachten op de echte 
zomer, maar het Groentje is een pop-overwinteraar en is in mei en 
juni te zien, waar hij nectar bij Sporkenhout, vogelkers en Dopheide 
zoekt. Het Groentje komt voor in vergrasde heide en is vaak te zien 
bij een opvallende struik of boom, waar mannetjes samen komen in 
territoriaal gedrag. 
Sporkenhout trekt ook het Boomblauwtje aan, dat vroeg in april en 
mei te zien is, zowel in vossen als in tuinen. De rupsen van Boom-
blauwtjes leven op verschillende bomen en struiken, onder anderen 
op Klimop en later in het jaar op Buddleia, de vlinderstruik. 
 Tenslotte hebben we de familie van de Zandoogjes. De meesten van deze familie zijn echte zo-
mervlinders, maar één vroege vertegenwoordiger is het Bont zandoogje, dat als pop overwintert. Als een 
extra verzekering overwintert een aantal als half volgroeide rups.  
Het Bont zandoogje vindt je langs bosranden en weggetjes. Hoewel hij mooie schutkleuren heeft, is hij 
makkelijk waar te nemen door zijn gedrag. Hij gaat op een zonnig plekje zitten, en als een andere vlinder 
langs komt (of een wandelaar, of een fietser!) vliegt hij op om zijn territorium te verdedigen. (Ik meen 
altijd te horen: “Who goes there?!”) 
 Juni is altijd een stille maand voor vlinderaars. De vroege vlinders hebben gefladderd, gepaard 
en eitjes gelegd en moeten het nu overlaten aan de volgende generatie. De soorten die als ei of als rups 
overwinterd hebben zijn bezig zich dik en sterk te eten, zodat pas in juli en augustus het hoogtepunt van 
het vlinderjaar bereikt is. Maar het zou jammer zijn de vroege “vogels” te missen. 
 Ga op stap naar de bloeiende voorjaarsbloemen: wilgen, Sporkenhout, kruisbloemigen, en noteer 
alle vlinders die je ziet. Alle waarnemingen worden naar De Vlinderstichting gestuurd en vinden zo hun 
weg naar de computer van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag, waar ze worden gebruikt 
voor ondersteuning van het milieubeleid. 

Hilary Jellema. 
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Voorjaarsboden (op 11 januari 1998) 

De zon is er al vroeg bij. Dat belooft wat. Een grote groep Houtduiven foerageert in 
de wei, die gedeeltelijk nog wit is door de nachtvorst. 
Plots strijkt er een Buizerd over hen heen en zet zich op zijn troon (het weidepaal-
tje). Grappig genoeg met de rug naar dat andere volkje gekeerd, alsof die lucht voor 
hem zijn. De duiven foerageren rustig door. Het lijkt allemaal zo vredig en passend 
bij de veelbelovende dag. Dan opereert de Sperwer anders. Die plukte onlangs vlak 
achter mij een merel uit de tuin. Er scharrelden er genoeg; een keus was snel ge-

maakt. Ik zou er niets van gemerkt hebben als de prooi geen noodkreten had uitgestoten. 
 We besluiten per fiets de natuur in te gaan.  
Al fietsend op de Langeweg nabij de Boerweg wordt mijn aandacht getrokken door een fladderende 
vlinder die de berm in duikt. Het is een Dagpauwoog, die daar in volle glorie te zonnen ligt en niet de 
enige zonaanbidder blijkt. Want op een bospad even verder stapt welgemoed een Lieveheersbeestje. 
Nota bene in januari! Daar sta je dan toch wel even stil bij te kijken. Wat nietig, maar o zo mooi. 
 In de beek nabij West Raven is nu weer water boven de roestkleurige blubberlaag. En ook dáár 
is leven. Kleine tor-achtige wezentjes. 
 Voldaan thuisgekomen zien we dan ook nog eens twee nijvere bijtjes in de bijna uitgebloeide 
Hyacinten uit een afgedankt kerststuk. De prachtige witte bloemen van de Helleborus Niger (Kerstroos) 
worden ook door hen bezocht. Snel zet ik de Paperwhite narcisjes uit de kamer ook op de tuintafel. Wel-
dra zien we met voldoening dat de boodschappentasjes aan de bijenpootjes goed gevuld raken met 
stuifmeel. Hun vlucht is niet voor niets geweest. 
 Deze heerlijke voorjaarsachtige dag kan niet meer stuk. 

Jeanne Oonk. 
 

 



 
AE=Anca Ebens; AHS=Agnès Herweijer-Smit; BHi=Bertus Hilberink; EKG=Els Koopmans-Grommé; 
FvN= Frans van Noorden; HJ=Hilary Jellema; LW=Louk Witkamp; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; 
Verder: Mevrouw A.J. Bakhuis; de Heer J. van Dalen; de Heer Dekker; Mevrouw Henriëtte Gorter, Me- 
vrouw Jeanne Oonk; Josette Koopmans; Mariet van Gelder en Marjolein Menke. 

De lezers zullen begrijpen dat alle data vóór “01/01” feitelijk het 
achtervoegsel ’97  hadden moeten hebben en die van 01/01 af  ’98. 

 
VOGELS 
Appelvink 
21/01 In de Taxus bij de bessen daarvan. Later zijn 

snavel wettend in de spar. Duisterestraat, 
Epe. Jeanne Oonk. 

Barmsijs 
15/12 Voortdurend 2 exx. op vruch- 

ten Teunisbloem, tuin Epe. EKG. 
21/12 Nu 3 exx. . EKG.  
02/01 Opnieuw 2 exx. en op 
04/01 eveneens 2 exx. allemaal op de  

Teunisbloem in de tuin. Epe. EKG.  
Boomkruiper 
09/12  In pruimenboom tuin. Gaat óók van boven 

naar beneden! Lageweg, Wapenveld. AE. 
Boomleeuwerik 
14/02 1e zang Witte Berg, Petrea, Wapenveld. Heel 

hoog. AE. 
20/02  Gehoord in de tuin, Norelholtweg, Epe. LW. 
25/02 Nogmaals gehoord in de omgeving van de 

Norelholtweg, Epe. LW. 
01/03 3 exx. Witte Berg, Petrea, Wapenveld. AE. 
Buizerd 
21/01 Wisselse veen, Epe. EKG.  
28/02 Meerdere exx. druk roepend boven Groot 

Stokkert, Wapenveld. AE. 
Brandgans 
10/12 Meerdere exx. tussen Kolganzen. Marle, 

Wapenveld. AE. 
Casarca 
25/01 2 exx. Uiterwaarden 

 IJssel tussen Veessen  
en Marle. BHi.  

Fitis 
21/02 Eerste waarneming. Zong langdurig in onze 

tuin, Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Goudvink 
27/11 In de tuin. Lageweg, Wapenveld. Voor ons 

zeldzaam! AE. 
02/03 Laat onvermoeibaar  zijn  landerig toontje 

klinken. Ik maak er uit op dat hij ook dit jaar 
weer in de achtertuin nestelt! Belvédèreweg, 
Epe. MHM. 

05/03 2 exx. `  en a  in Forsythia, tuin Pelzerpark, 
Epe. AHS.  

Grauwe gans 
05/01 Enkele exx. IJsseldijk t.h.v. Vorchten. EKG.  

 
 
Groene specht 
14/12 1 ex. Veenweg, Wissel, Epe. BHi. 
12/01 Wisselse veen, Epe. EKG.  
09/02 Wisselse veen, Epe. EKG. 
25/02 Gehoord. Renderklippen, Epe. LW. 
Groenling 
jan/feb. Geregeld om huis  

en op voer. Epe. EKG.  
13/02 1e roep. Lagestraat  

Wapenveld, nu en  
dan op de pinda’s. AE. 

04/03 Diverse exx. in tuin Pel- 
zerpark, Epe. (Vorig 
 jaar hebben ze hier ge- 
broed).  AHS. 

Grote bonte specht 
24/02  2 exx. roffelen tegen elkaar in, Petrea, Mo-

lenweg, Wapenveld. AE. 
Grote lijster 
10/01 Volop zingend. Centrum Epe. EKG. 
10/01 Zang. Hogestraat, Wapenveld. AE. 
04/02 8 exx. weitje Gortelseweg, Gortel. BHi.  
18/02 Zingend in de tuin, Pelzerpark, Epe AHS.  
Grote zaagbek 
18/12 5 exx. Smallertse plas,  

Kievitsveld, Emst. BHi.  
13/02 2 paartjes in de Weete-  
 ring, Wapenveld. AE. 
Grutto 
01/03 ± 50 exx. Marledijk, Wapenveld. Mevrouw 

Bakhuis. 
Havik 
09/02 Wisselse veen, Epe. Overvliegend. EKG. 
Heggemus 
31/12  2 exx. op strooivoer. Lage- 

straat, Wapenveld, AE. 
06/02 1e zang  in de tuin, Lage- 

straat, Wapenveld. AE. 
Houtduif  
09/02 ± 60 exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
Kievit 
01/02 Grote zwerm afslag Heerde A50.  FvN. 
01/03 Véél! Aan de Marledijk, Wapenveld. Me-

vrouw Bakhuis. 
Klapekster 
28/12 Bij Gortel, Van Maanenspad. BHI. 



Kleine bonte specht 
05/02 Gehoord  nabij Norelholtweg, Epe. LW. 
Kleine zwaan 
17/12 1 ex. Kievitsveld, Nijmolense plas, Emst. 

BHi.  
Kolgans 
05/01 Veel exx. (zeker  

honderd IJssel- 
dijk, Vorchten. EKG.  

Kramsvogel 
28/12 Troepje. Wisselse veen, Epe. EKG.  
09/02 ± 60 exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
Kruisbek 
01/02     6 exx. Boerweg bij Tongerense beek, Epe. 

BHi.  
14/02 Een vliegend troepje en veel opengedraaide 

denappels. Tongerenseberg, Epe. EKG. 
20/02 `   In de tuin, Norelholtweg, Epe. LW. 
Merel 
03/01 Zachte prevelende zang (“subsong”) in tuin 

Epe. EKG.  
Nijlgans 
10/02 35 exx. naast Kol- 

ganzen. Marle, Wapen- 
 veld. AE. 
Pijlstaart 
14/02 1 exx. Kievietsveld, Emst.  

Nijmolense plas. BHi.  
Ringmus 
09/12 13 exx. op het strooivoer en de pinda’s, La-

gestraat, Wapenveld. AE. 
19/01 Nog steeds 8 exx. Eén vliegt zonder “tussen-

landing”  op pinda’s of vetbol! AE. 
Roodborst 
19/01 “Onze winterroodborst zit als kolibri bij de 

vetbol of eronder. AE. 
11/03 Vandaag drie bij elkaar in de sneeuw op de 

voerplank. En nauwelijks agressief. Belvédè-
reweg, Epe. MHM.  

Scholekster  
26/02 2 exx. langs de Weetering, Wapenveld. AE. 
Sperwer 
29/11 Vergeefs in de tuin, Lagestraat, Wapenveld. 

AE. 
10/12 Stoot op mussen in tuin Epe. J. van Dalen. 
28/12 Jagend. Wisselse veen, Epe. EKG.  
07/01 `  Tuin Epe, op de heg. EKG.  
Spreeuw 
09/02 Honderden exx. Wisselse veen, Epe. EKG.  
27/02 Zingt weer in de antenne,  Lagestraat, Wa-

penveld. AE. 
Staartmees 
30/01 6 exx. op de vogel-

krans. Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

15/03 Paartje pikt katten-
haren en vliegt er-
mee in conifeer! 
Pelzerpark, Epe. AHS. 

Sijsje 
03/01 2 exx. op pindazakje, en in de maanden 

jan./feb. zeer veel in de tuin. Epe. EKG.  

17/02 Eindelijk 
ook bij ons 
in de tuin; al 
is het dan 
ook maar 
één  koppeltje. MHM.  

27/01 a  Op de pinda’s, Lagestraat, Wapenveld. 
AE. 

12/02 ± 50 exx in drie bomen, Benedenweg, Wa-
penveld. AE. 

13/02 `  op de pinda’s, Lagestraat, Wapenveld. 
AE. 

18/02 Minstens honderd in de berken. Pelzerpark, 
Epe. AHS.  

20/02 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Tjiftjaf 
15/03 Gehoord in ‘t Harde tij- 

dens excursie Zwaluwen- 
burg. EKG.  

17/03 Eerste keer dit jaar in onze  
tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Torenvalk 
11/10 Boven weiland, Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Veldleeuwerik 
22/02 Gehoord op terrein, Welna, Epe. Henriëtte 

Gorter. 
25/02 Gehoord. Omgeving Norelholtweg, Epe. LW. 
Vlaamse gaai 
febr. Komt elke morgen pinda’s halen. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
Wilde zwaan 
05/01 6 exx. plus 1 juv. IJsseldijk, Vorchten. EKG.  
Winterkoning 
19/01 Nu en dan 1 ex. in  

de Egelantier en Klimop,  
waar hij broedde.Lage- 
straat, Wapenveld. AE. 

19/02 2 exx. idem. AE. 
IJsvogel 
01/03 Smallertseweg (beek), Epe. Mevrouw Bak-

huis. 
Zanglijster 
17/02 Voor de eerste maal in ons “vogel-

(wek)koor”, Belvédèreweg, Epe. MHM.  
18/02 Zingend in de tuin, Pelzerpark, Epe. 
Zwarte kraai 
12/01  ± 30 exx. Wisselse veen op één weide. EKG.  
Zwarte specht 
01/02     1 ex. Boerweg, Wissel, Epe. BHi.  
15/02 3 exx. Kroondomein Gortel. BHi.  
22/02 Luid geroep en vliegend gezien over Maas-

bos, Wapenveld. AE. 
Zwartkop 
02/03 Zit in het berkje voor mijn raam te zingen. 
 Belvédèreweg, Epe. MHM. 
 
 
VLINDERS EN ANDERE INSECTEN 
Aardhommel  Bombus terrestris 
14/02 Eerste ex. op krokusjes.  

Epe. EKG. 

 

 



14/02 Op de krokussen,  
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa 
14/03 Zat hele avond roerloos tegen het raam.  

Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
13/02 Eerste ex. in tuin Henk Menke, Epe. EKG.  
13/02  Nòg een eerste ex. fladderend in de tuin. 

Belvédèreweg, Epe. MHM. 
14/02  Idem. 
16/02   Idem.  
Colocasia coryli (melanotica) 
15/02  Een donker gekleurd uiltje, ‘s avonds aan de 

ramen kloppend. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Dagpauwoog  Inachis io  
10/01 Vliegt in tuin Epe.  

(11oC in de schaduw). EKG.  
11/01 Langeweg, Epe. Jeanne Oonk. 
14/02 Tuin Wissel. Marjolein Menke. 
14/02 Eerste ex. in de Lagestraat, Wapenveld. AE. 
18/02 Op krokus in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Gaasvlieg  Chrysoperla carnea 
15/02 5 exx. ‘s avonds tegen de ruiten. Belvédère-

weg, Epe. MHM.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
18/02 Op krokus in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Honingbij  Apis mellifera 
08/02 Eerste melding:  

Op Erica carnea,  
tuin Epe. EKG.  

Kleine vos  Aglais urticae 
13/02 Eerste melding, in tuin op krokus, enz. Epe. 

EKG.  
13/02 2 exx. ‘t Harde. Hr. Dekker. 
Kleine wintervlinder  Operophtera brunata 
16/02 Tegen de ruiten. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
Loopkever  Carabus granulatus 
10/01 Verscheide exx. onder schors dode Eik. 

Koeweg, Epe. EKG.  
Mierenleeuw  Myrmeleon formicarius 
15/02 Veel piepkleine kuiltjes. Apeldoorn. EKG.    
Zweefvliegje  (Melangyna quadrimaculata?) 
13/02 Op krokusjes. Epe. EKG.  
 
PLANTEN 
Botanische krokus 
16/01 Eerste melding: bloeit in tuin, Epe, bij EKG.  
Dubbelloof 
05/02 Landgoed Olthof bij Wezep. EKG.  
09/02 1 ex. beekwal Land van Jonker, Wisselse 

veen, Epe. EKG.  
Sneeuwklokje 
07/01 Eerste melding: bloeit in tuin Epe, bij EKG.  
Waterviolier 
01/02 Veel exx. onder water in slootjes Vosbergen, 

Heerde. EKG.  
 
 
 
 

 
 
 
ZOOGDIEREN 
 
Eekhoorn 
26/01  Gedurende dec., jan. en feb. voortdurend in 

de tuin, ook op voer voor vogels.  Centrum 
Epe. EKG.  

Haas. 
10/01 Paalveen, Epe. Josette Koopmans. 
Mol 
feb. Opvallend veel en overal actief. EKG. 
Ree  
28/02 2 exx. Maasbos, Wapenveld. AE. 
 
 
AMFIBIEËN 
 
Groene kikker 
25/02 Dood exemplaar op fietspad Epe/Heerde, ter 

hoogte van camping De Beekhorst. HJ.  
 

 
Elzenweerschijnzwam  Inonotus radiatus 
12/01 Zeer fraaie exx. Wisselse veen, Epe. EKG. 
Fluweelpootje  Flammulina velutipes 
28/12 Veel exx. op Populierenstobbe. Wisselse 

veen, Epe. EKG.  
Gewoon donsvoetje Tubaria  furfuracea 
04/01 Met ook vergroeide exx., als bloemkool. 

Kievitsveld, Emst. EKG.  
Oesterzwam  Pleurotus ostreatus 
28/12 Veel mooie exx. op stobbe. Wisselse veen, 

Epe. EKG.  
Oranje aderzwam  Phlebia merismoides 
07/01 Bedekte hele stam van dode Eik. Vuursteen-

berg, Hattem. EKG.  
 Roodporiehoutzwam  Daedaliopsis confragosa 
04/01 Op wilg. Kievitsveld, Emst. EKG.  
Voorjaarskluifzwam  Gyromitra esculenta 
maart Opnieuw in de tuin, Sprengenweg, Heerde. 

Mariet van Gelder. 
Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 
07/01 Op berkentakken, Vuursteenberg, Hattem. 

EKG.  
22/01 Majuba en Tongeren, Epe. EKG.  
 

PADDESTOE-
LEN 

Een Dagpauwoog bleek vorig jaar 
(13/11) bij Elly Vosselman zijn 
tenten opgeslagen te hebben in de 
slaapkamer. Op 17/11 maakte ze de 
(lang niet gebruikte) kruimeldief 
schoon, en daarin huisde een punt-
gave,  prachtige Kleine vos! 



 
 
 

NAGEKOMEN: 
18/03  Mandarijneend: koppeltje. Zie “In mijn tuin gezien op bladzijde 36. Agnès Herweijer-Smit. 
20/03 Sperwer: Zie hierboven. 
25/03 Idem in tuin Bongerdplein, Epe. Josette Koopmans ging inspecteren waarom de mussen zo te keer 
 g  ingen, en heeft de Sperwer waarschijnlijk verjaagd voordat hij z’n slag kon slaan. 



 
HET WISSELSE VEEN ZOALS IK HET BELEEF 

DEEL VIII 
 

WINTER 
Als zwarte lappen hangen een paar kraaien-
lijken boven de akker te bungelen. Bestaat 
dat gebruik nog steeds? De zwarte veren-
bundels moeten dienen als vogelverschrik-
kers. Een triest en beschamend gezicht. 
Zouden er nu echt geen vogels van het zaad 
komen snoepen? 
Overigens zijn Zwarte kraaien aanvankelijk 
de enige vogels die we op deze stille och-
tend van de 28e december 1997 horen. Ze 
accentueren de stilte die hier in het Wissel-
se veen heerst. Maar nu komen er schette-
rende eksters en een paar Vlaamse gaaien 
bij; vaste klanten hier. 
We hebben de auto bij de oude, bijna hori-
zontaal groeiende kraakwilg gezet. In de 
heldere, lage winterzon glanzen de vele 
mossen die op deze markante boom groeien 
prachtig. Ze vormen met de grijze korst-
mossen een fraai tapijt.  
Het was rond de Kerstdagen nat weer en 

dat zie je nu duidelijk aan de mossen en het gras. De plasjes hier staan vol water. De temperatuur: 7oC is 
hoog voor eind december. 

Al wandelend ontmoeten we een eenzame andere wandelaar. Dat blijkt Bertus Hilberink te zijn, 
die al helemaal uit Vaassen kwam lopen. Samen kijken we naar de Kramsvogels, hoog in een oud bosje, 
en zien een Sperwer door het veld jagen. 
Hij vertelt van de Klapekster die hij bij Gortel zag en van de Groene specht, zojuist ontmoet. We genie-
ten gedrieën van de stilte om ons heen, het zachte weer en het landschap met de winterse bomen. Dan 
scheiden onze wegen. 
 Opvallend veel forse Oesterzwammen 
groeien aan oude Populierenstobben op een zandig 
zijpaadje. Ook hier is in het kader van de “berm-
verschraling” de onderste grond naar boven gehaald. 
Tussen door de regen schoon gewassen witte grind-
jes ligt een mooi grijs stuk Ardennerkwartsiet. De 
steen vertoont duidelijk de kleine kubusvormige 
putjes, waar pyriet in heeft gezeten. Dit mineraal 
(zwavelijzer) is allang verweerd en verdwenen. Al-
leen de kenmerkende vierkante gaatjes bleven over.  
Deze stenen vormen het bewijs dat het zand hier (al 
vóór de ijstijd) is aangevoerd door rivieren als 
Maas, Rijn en Elbe. De Woesterberg, die je van hieruit mooi ziet liggen, herbergt ook veel van dit grind. 
Het is er zelfs gedolven. 
 Maagdelijke grond, zoals hier, is goed voor het kiemen van allerlei planten, die anders geen kans 
krijgen. Een poging van de gebruikers het pad wat te verharden resulteert in het opslaan van “vreemde” 
planten als lupine, toorts en vingerhoedskruid. Van een boerenerf afkomstig? 
 We bewonderen bij het teruglopen de stam van een heel oude Populier bij een boerderij. Het 
ingewikkelde vlechtwerkpatroon dat de schors gevormd heeft is prachtig. Zouden de populieren waarvan 
alleen die stobben nog resten er vroeger zo hebben uitgezien? 

 

 



 
 
NOG STEEDS PADDESTOELEN. 
 Als we richting Veen gaan is het midden januari. De Grote lijster hebben we al horen zingen in 
het dorp en op 10 januari vloog bij 120C een Dagpauwoog  in onze tuin op het eerste Sneeuwklokje af! 
Het blijft maar zacht, met zuidenwind. 
 De trieste dode kraaien hangen nog steeds 
boven de akker, die al groene puntjes vertoont. Net 
als in onze tuin zijn ook hier in de elzen de Sijsjes 
actief en op het zandpad eronder loopt een twintig-
tal vinken. Zoeken ze zaad van de Elzen? 
Een vlucht Houtduiven vliegt vleugelklepperend in 
een paar hoge Eiken. Hebben ze graan gegeten? 
Aan Eksters is hier, waar niet ver weg een tweetal 
campings is, nooit gebrek. Wel tien zitten er in de 
beekwal. 
 Hoewel de Elzen afgeladen vol met nieuwe katjes zitten, bloeit er nog geen één. Het is ook pas 
januari. De katjes lijken wel blauwpaars in de zon, en de dikke bladknoppen ogen lichtblauw. 
Kleurig zijn de stammen van sommige wilgen, die vol algen zitten door het vochtige, warme weer. Ze 
variëren van heel licht blauwgroen tot donkergroen. 
De Tongerense beek staat boordevol water en het stuwtje in het kleine beekje aan de andere kant veroor-
zaakt een klaterend geluidje als van een bergbeekje. Voor ons land een zeldzaam geluid. 
 In het biezenland blinken hier en daar mooie blauwe venstertjes. De hemel weerspiegelt er in 
kleine waterplekjes. Dat combineert mooi met de vele bleekgroene, gele en bronsbruine tinten er om-
heen. 
Je kunt nu weer goed over het Land van Jonker kijken. De rietkraag is bij het schonen van het beekje 
gesloopt. Voor zolang als het duurt! 
In de kale Berken van het natte bosje vallen nu de vele heksenbezems op, takwoekeringen, veroorzaakt 
door een schimmel. 
In de kwelplasjes van de Verloren beek is ook veel water. Het lijkt heel schoon, maar wat verderop in de 
beek ligt veel schuim. Toch vervuiling? 
 Ook deze keer is de stilte weer overweldigend - wat een vreemde uitdrukking lijkt voor iets wat 
eigenlijk niets is! Bij de grote, rossig ogende bramenberg naast een nat weitje geniet ik er in het zonnetje 
nog even van.  
 Het roepen van een Groene specht doet me weer op de fiets stappen, maar ik zie de vogel niet. 
Wel ontdek ik een mooie groep Elzenweerschijnzwammen aan een dood Elzenstammetje. Ze zijn prach-
tig fluweelbruin met een beige onderkant. Ze komen als dikke kussentjes uit het hout groeien.  

Je verbaast je telkens weer over de paddestoelen die je 
zo midden in de winter tegenkomt. 
De Lage veenweg is altijd mooi om even te volgen: 
oude bomen, mooie boerderijtjes, een Beukenhaag. Ik 
geniet er van dertig glanzend-zwarte kraaien, die een 
klein weitje van bodemdieren proberen te ontdoen. Ze 
hakken met hun zware snavels in het gras. 
Ik wijk nog even af bij het zandpad met de vreemde 
kiemplantjes, om te ontdekken dat bijna alle Oester-
zwammen van de stobben zijn geplukt. Kennelijk wist 
iemand dat je ze goed kunt eten. Wel zit er nog Oranje 
aderzwam op een stobbe, in twee kleuren: een grijs en 
een oranje stadium. 

Één stobbe is duidelijk opengekrabd. Een Das op zoek naar larven? Ik vind alleen een klein wildspoor 
dat de wei inloopt. 
IN DE MODDER. 
 Langs het fietspad van de Woesterbergweg ligt een versgeploegde akker vol met zwerfkeitjes. 
Gedachtig aan de geologiecursus van Bauke over fossielen in vuursteen stak ik even de natte aarde in. 
Maar dat pakt slecht uit: de bodem blijkt verzadigd van water en werkt als puur drijfzand. Mijn schoe-

 

  



nen zakken diep weg en laten zich maar niet zo uit de modder trekken. Terwijl ik één voet omhoog trek, 
blijft de schoen in de grond en ik balanceer met een kousenvoet omhoog boven de akker. Ik pers mijn 
voet weer half in de schoen terug. Wat nu? Gedachtig aan een ander avontuur ga ik nu met mijn benen 
heen en weer wrikken, en warempel, het lukt me mèt schoenen de vaste grond weer te bereiken. 
Dat ik toch nog in de gauwigheid een vuursteen opraapte is een wonder. Nog wonderlijker is, dat er 
werkelijk een fossieltje in zat! 
LENTEDAGEN IN FEBRUARI. 
 Het mooi weer blijft maar voortduren. Weer is het 10oC, nu op de 9e februari. Hamamelis en 
Winterjasmijn bloeien in het dorp. De Beukenhagen lijken wel oranje in de lage winterzon, haast even 
oranje als de rodolm die uit een greppeltje op de kant is gegooid. Er is ook een flink stuk keiharde ijzer-
oer bij het schonen op de wal terechtgekomen. 
 Een heerlijk lentegeluid komt van een paar overtrekkende leeuweriken en piepers hoog in de 
lucht. Een Buizerd hipt door een weiland dat vol molshopen ligt. Probeert hij zo’n beestje te vangen of 

gaat het hem om muizen? In elk geval trekt hij zich niets aan van de 
dode kraaien die nog steeds boven de belendende akker bungelen. 
Kramsvogels, Houtduiven en Spreeuwen verblijven hier ook nog steeds 
in flinke troepen. 
Er bloeit warempel al een eerbiedwaardige oude Els volop. En dat be-
gin februari! Alle andere Elzen houden hun katjes nog stijf gesloten. 
In de verte zingt  een Grote lijster, en even later vliegen er drie ratelend 
op uit de wei. 
Bij inspectie van de oude Populierenstobben vind ik nu geen padde-
stoelen meer. Wel ligt er op twee plaatsen een flinke Vossendrol op! 
Achter de Berghoeve liggen de spullen klaar voor een grote tent die 
moet dienen als onderkomen voor de ooien uit de schaapskudde, bij het 

lammeren. Een lekkere geur van vers hooi 
hangt om de klaar staande glimmend-nieuwe 
ruiven in het veld. 
 Teruglopend langs de beekwal ontdek 
ik een mooie pol Dubbelloof aan de oever van 
de Tongerense beek. Ik zag die varensoort daar 
nooit eerder! Wel stekelvarens.  
Het Sterrenkroos maakt hele kussens onder 
water en hier en daar drijft een plakkaat boven-
op. Als “lentegroen” een kleur is, is dat de 
kleur van Sterrenkroos. 
 Een sterk geruis doet me opkijken. Het 
lijkt wel een machine, maar ik zie niets van 
dien aard. Vogels dan? De enkele bomen in de 
wei vertonen geen vogelleven. En dan ontdek 
ik dat de wei zelf zwart ziet van wel duizend 
spreeuwen. Er lopen ook enkele Kramsvogels 
tussen. Die maken samen dat geluid: één massaal gezang. Als ze opvliegen is het ineens doodstil. 
Spreeuwen vliegen zwijgend! Alleen de Kramsvogels “tjakkeren” in de lucht. 
 Even later vliegt een Havik hoog over. Of de Spreeuwen die hadden gezien? 

 En dan is het ineens alweer 24 februari, een datum waarop je redelijkerwijs al wat meer lente 
verwacht. Nu, dat was er al volop: Kleine vos, Dagpauwoog, Citroenvlinder en zelfs Gehakkelde aurelia 
hebben al geprofiteerd van de volop bloeiende krokussen en Sneeuwklokjes. Op de Wisselse weg zie ik 
in het voorbij rijden al een Forsythia bloeien. 
In het open veld is van al die vroege bloeiers nog niets te zien. Het zijn de planten die wij in onze tuin 
hebben geplant om de lente wat vroeger te beleven dan in de vrije natuur het geval is. Maar de Elzen 
buiten zijn nu wèl al uitgebloeid en de Kamperfoelie wordt steeds groener. 

 In de haag van het Dierentuintje krakelen de mussen. Ze zitten daar altijd, profiterend 
van gemorst voer. Een Winterkoninkje in de beekwal laat zijn schetterende liedje horen, een koor van 
Sijsjes zingt alleraardigst in de Elzen, natuurlijk zagen de Koolmezen overal en klinkt het mooie “belle-
tje” van een Pimpelmeesje.  

 

 



 Er is nog steeds veel water in de beken, ondanks de geringe regenval in februari. Vochtig zijn 
ook de bomen en struiken. Één wilg is zelfs versierd met de regelmatige halve schijven van verse Rood-
poriehoutzwammen.  

Dat enorme lawaai van kraaien en Kauwtjes zal wel een Buizerd gelden. Ja hoor, daar kringt een 
paartje van deze roofvogels statig omhoog, het kraaienvolk negerend. 
Tussen de vele vinkengeluiden (ze slaan nu ook) is één Keep te horen. Trillertjes en sie-sie-geluiden 
kondigen de komst van een troepje Staartmeesjes aan!. 
 Even bij het luwe plekje in het kleine beekje langs het Land van Jonker kijken of de Beeklopers 
er al zijn. Jawel hoor, zeker zo’n twintig van die schaatsenrijdertjes bevolken het wateroppervlak. We 
zagen ze er ook wel eens in december, op een zonnige dag. Nu jagen ze elkaar na en laten zich telkens 
even met de stroom meedrijven. Ze zijn maar klein en vrij gedrongen van vorm. Met de kijker laten ze 
zich goed observeren. 
 De schapentent achter de Berghoeve is nu klaar. De ooien lopen er in en uit, maar ik zie nog 
geen lammetje. De andere schapen van de kudde lopen nu op het vochtige land bij de spreng. Als ze daar 
maar niet alle Pinksterbloemen opeten. Dat zou het einde zijn van de Oranjetipjes daar! En de nieuwe 
polletjes struikheide op het zandige gebied tussen Boerweg en kwelplas? Blijft daar nog wat van over, 
als die grote schaapskudde er graast? 
 Als ik terug fiets langs de boerderij met de veertien paar klompjes aan de hooiberg komt de 
meststank met tegemoet. Een trekker met een tankwagen heeft zojuist een glinsterend lekspoor van 
mestwater over de Lage Veenweg gelegd. 

Ook dit hoort bij de naderende lente! 
Els Koopmans-Grommé. 
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