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VOORWOORD 
 Aan alle goede wensen die U ongetwijfeld al ten deel gevallen zullen zijn, willen wij hierbij 
graag de onzen toevoegen. En als U iemand bent die het nieuwe jaar met goede voornemens begint, dan 
wensen wij U veel wilskracht toe, en vooral uithoudingsvermogen. Misschien kan de strenge doch recht-
vaardige blik van de Buizerd op de omslag van dit blad U tot hulp en steun zijn wanneer U begint te 
wankelen  
 Wij zijn het jaar in elk geval al beter begonnen dan we gedacht hadden, want zoals U ziet is het 
tegen alle verwachting in toch gelukt dit blad nog in de eerste maand van het jaar te laten verschijnen.  
Opnieuw niet echt omvangrijk, maar daarover gaat het bestuur begin februari vergaderen. In het volgende 
nummer zult U er meer over vernemen. 

We waren bepaald verrast door het geringe aanbod van “waarnemingen”. Dat zal de volgende 
keer wel anders zijn, want wat  de weergoden deze winter nog voor ons in petto hebben daar kunnen we 
op dit moment nog slechts naar gissen, maar het lengen van de dagen is begonnen en het eerste geel van 
Winterjasmijn, Toverhazelaar en Elzenkatjes is alweer aan het pralen. Heerlijk!  

Dit hoeft ook maar een klein voorwoordje te zijn en dat besluiten we met de wens: 
MOGE U DIT BLAD MET PLEZIER LEZEN. 

De redactie. 

 

OPROEP VAN HET BESTUUR: 

 Zoals U bekend zal zijn bestaat het bestuur momenteel uit vijf leden en verscheidenen daaronder 
beginnen met enig verlangen uit te zien naar het tijdstip dat ze hun taak aan iemand anders kunnen over-
dragen. We doen dus voor de zoveelste maal een dringend beroep op mensen die onze KNNV-afdeling 
niet alleen een warm hart toedragen, maar die ook wezenlijk willen meewerken aan de bestuurlijke kant 
ervan. Het zou voor ons heel prettig zijn als er wat meer mensen waren om het werk onder te verdelen. 
Zoals we al vaker gezegd hebben is de samenwerking en de sfeer in het bestuur goed en plezierig. Er 
wordt nooit nodeloos vergaderd en om ons heen kijkend zien we vaak goede ontwikkelingen, waarover 
we met grote voldoening kunnen stellen: Daar hebben wij ook de hand in gehad.  
 Evenmin als vorig jaar is het onoverkomelijk dat aspirant-leden niet in de agenda voor de jaar-
vergadering staan vermeld. Iemand die een plaats in het bestuur ambieert, kan als “niet officieel benoemd 
lid” gewoon meedraaien en de officiële benoeming komt bij de volgende jaarvergadering.   
 Dus: kent U van die momenten waarop U denkt “Wat zal ik nou eens gaan doen?” belt u dan naar 
een van de leden van 

HET BESTUUR VAN DE KNNV,  
AFDELING EPE/HEERDE. 

 

 
 
 

 
 
 

  
 



 
 
 Wanneer u dit leest is het jaar 1999 begonnen en dus ook het nieuwe verenigingsjaar. 
Moge het voor ons allen een goed jaar worden met veel vreugde aan alles wat er in de natuur te 
ontdekken valt. 
 Met dankbaarheid kijkt het bestuur terug op het afgelopen jaar. Zoals U elders kunt lezen is 
het ledenaantal helaas iets gedaald, vooral door het zich terugtrekken van hoogbejaarde leden. Wij 
missen hen node! 
 Daar staat tegenover dat het aantal jongeren in onze gelederen toeneemt. Wij ervaren dat als 
een positieve ontwikkeling en hopen dat steeds meer jongeren met belangstelling voor de natuur zich 
thuis zullen gaan voelen bij ons en een werkzaam aandeel gaan nemen in het bontgekleurde 
verenigingsgebeuren. 
 Ook in andere opzichten is er reden tot dankbaarheid. 
Wij denken aan het werk dat ook dit jaar weer is verricht door de vele vrijwilligers, die steeds weer 
bereid zijn hun steentje bij te dragen en vaak veel tijd en energie stoppen in de taak of het taakje dat 
ze op zich genomen hebben. Dank zij hen konden we ook dit jaar het hoofd ook financiëel gezien 
weer enigszins boven water houden! 
 Het project “Kloosterbos” waarin alle werkgroepen samen hebben gewerkt nadert zijn 
voltooiing. In de loop van dit jaar zult u allemaal het verslag van de waarnemingen ontvangen in een 
uitgave,die mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van “Het Gelders Landschap”. 
 De NBC.timmerde en zaagde ook dit jaar weer aan de weg en deed de naam van onze 
afdeling vaak in de kranten verschijnen. Een potige groep, die veel nuttig werk verzet in een prettige 
sfeer. Zij slagen er steeds weer in door subsidies en andere bijdragen self-supporting te blijven. 
 De Vlindercursus in het voorjaar, gedragen door de hele insectenwerkgroep,was een groot 
succes en lokte ook veel niet-leden! 
 Het Natuurpad is eindelijk klaar. Ook hierbij past een woord van hulde aan allen,die dit 
mogelijk maakten! 
 De traditie van het herfstkamp werd voortgezet en was ook dit jaar weer een plezierige 
belevenis, al was het soms op glibberige paden, dat de deelnemers zich begaven. 
 Mogelijk zou deze lijst van redenen tot dankbaarheid nog makkelijk uit te breiden zijn,maar 
ook het bestuur moet zich houden aan de beschikbare ruimte. 
 Voortbouwend op het enthousiasme waarmee velen het afgelopen jaar bezig zijn geweest 
gaan wij vol vertrouwen het laatste jaar van deze eeuw tegemoet. 
 

                                      Uw bestuur   
 
 
 

 
  

Wij willen de kopij voor het volgende blad 
graag 

 uiterlijk 10 maart 1999 
in ons bezit hebben. 

Begint U het nieuwe jaar goed  
en houdt U zich aan die datum? 

Alstublieft? 



PROGRAMMA 

NOTA BENE!! Wij kunnen niemand verplichten zich van te voren op te geven voor een excursie, en bovendien 
blijkt uit de praktijk dat men zich daar lang niet altijd aan houdt, ook als wij vooropgave als 
eis in onze annonces opnemen.                                                                             

                                                    VAN NU AF AAN STELLEN WIJ, DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT,  
                                                                 TENMMINSTE TWEE DAGEN VÓÓR DE DESBETREFFENDE DATUM. 
                            U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het 

moment daar is, alleen op de verzamelplaats staat, omdat wij bij niet voldoende deelname een 
excursie annuleren. Mensen die zich wèl hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 

 Mocht U voor Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uw tele-
foonnummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug te bellen. 

  Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
    Marianne Faber  0578 - 627167, of 
    Lous Heine   0578 - 576628, of 
    Micky Haselhoff-Marsman  0578 - 621410, 
                                                of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  
 
donderdag LANDSCHAPPEN VAN DE VELUWE, diapresentatie van Henk Menke 
21 januari Tijdens De Week van het Landschap zijn verschillende leden van onze afdeling actief ge-

weest, o.a. met het leiden van excursies en het houden van lezingen. 
 Henk Menke heeft toen bovengenoemde lezing gehouden en omdat hij er veel positieve 

reacties op gekregen heeft, heeft hij ons aangeboden om die diapresentatie ook voor ons te 
houden. 

 De avond wordt als gewoonlijk gehouden in de 
   Suite van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang 20.00 uur. 
 
zaterdag  EXCURSIE GEOLOGIE MUSEUM OLST van Louis Verhaard 
13 februari Zo’n jaar of zes geleden hebben we ook al een excursie gemaakt naar dit heel bijzondere 
 (in het vorige mini-museum “de IJsselvallei”. Wie daar bij was zal ongetwijfeld onder de indruk geraakt 
blad stond hier  zijn, niet alleen van de verzameling, maar bovenal van alles wat de Heer Verhaard erover 
abusievelijk wist te vertellen.  Hij heeft nu een nieuwe theorie over “pingo’s”. Wilt U daar meer over 
donderdag) weten? Louis Verhaard doet het voor U uit de doeken, en U krijgt er ook nog koffie bij. 
 Vooropgave is absoluut noodzakelijk in verband met de te treffen voorbereidingen.  
  Verzamelen: Vaassen hoek Dorpsstraat/Julianalaan 09.15 uur. 
    Epe  bij VVV, Pastoor Somstraat 09.30 uur . 
  Als U op eigen gelegenheid wilt gaan, zorgt U dan uiterlijk om 10.00 uur  
  bij “de IJsselvallei” aanwezig te zijn. Adres: Eikelhofweg 12, Olst. 
   Ook niet-leden zijn van harte welkom en U kunt zich  

tot 12 februari opgeven bij Marianne Faber, tel. 0578 - 627167. 
           Denkt U aan het carpoolen? 
 
zaterdag DE BOTANISCHE DAG VOOR 1999 
13 februari Het thema van deze dag is BOSVEGETATIE en de bijeenkomst vindt plaats in het KNNV-

natuurcentrum “De Boshoek” te Schiedam. 
 Wilt U deze dag bijwonen dan kunt U voor meer informatie terecht bij 

Egbert de Boer, 
telefoon: (0578)  572292. 

   
donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
25 februari Het is altijd belangrijk om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering, om te kunnen meepra-

ten over het wel en wee van de eigen club. Soms worden er dingen besloten met een meer-
derheid van stemmen van de aanwezige leden, en het zou jammer zijn als Uw stem niet ge-
hoord zou kunnen worden.  
Na de vergadering kunnen we gaan genieten van een diashow met muziek over Afrika in 
overvloeiprojectie,  verzorgd door Jan van Duinen.  
Wij rekenen op Uw aanwezigheid! 



Jaarverslagen van de werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie 
 Het NBC-bestuur is in het afgelopen jaar vijf keer bijeengeweest. Over de volgende onderwerpen 
is onder anderen van gedachten gewisseld: 
a.  Medewerking vogelwerkgroep aan een project van de NBC. Deze samenwerking was erg succesvol en       

derhalve is besloten in de maand december van dit jaar weer gezamenlijk een project onder handen te 
nemen. 

b.  Organisatie cursus snoeien hoogstamfruitbomen. 
c.  Actualisering informatiemap cursus snoeien hoogstamfruitbomen. 
d.  Werving nieuwe vrijwilligers. 
e.  Aanvraag subsidie bij de provincie voor onder anderen het knotten van wilgen. 
f.  Planning nieuwe projecten. 
g.  Sponsoring activiteiten NBC. 
 Op 24 januari en 21 februari 1998 zijn er hoogstamfruitbomen gesnoeid op een locatie aan de 
Dijkhuizerweg in Epe en een locatie te Wapenveld aan de Kerkstraat. Op beide data werd er een cursus 
snoeien hoogstamfruitbomen gegeven, waarvoor redelijk veel belangstelling was. Op 21 maart 1998 zijn 
er met medewerking van de Rotaryclub Epe-Vaassen wilgen geknot aan de Kerkweg te Vorchten. 
 Het nieuwe seizoen is in oktober gestart met het opschonen van een sprengenkop in Epe aan de 
Bijsterbosweg en het snoeien van hoogstamfruitbomen aan de Kooiweg te Heerde. Op 21 november staat 
het Jeneverbessenterrein aan de Elspeterweg in Vaassen op het programma en op 19 december worden er 
met medewerking van de vogelwerkgroep wilgen geknot aan de Kerkdijk te Veessen. 

In oktober heeft zich één nieuwe vrijwilliger aangemeld. 
In dit seizoen zullen de werkdata van de NBC niet alleen worden doorgegeven aan het Gelders 

Dagblad, maar ook aan drie in de regio verschijnende weekbladen. 
Bertus Hilberink. 

Paddestoelenwerkgroep 
De activiteiten van de werkgoep zijn geconcentreerd in de periode september-november omdat er 

nu eenmaal in die periode de meeste paddestoelen worden gezien. Toch ontstaat er bij de leden van de 
werkgroep wat meer aandacht voor de soorten die juist buiten de herfsttijd zichtbaar worden of zelfs het 
hele jaar te vinden zijn. Maar als werkgroep zijn we alleen in februari actief geweest op de traditionele 
evaluatie- en planningsavond. 

Zoals alle werkgroepen hebben we meerdere bezoeken gebracht aan het Kloosterbos, maar vanaf 
oktober is de aandacht uitgegaan naar Tongeren en met name de omgeving van de huidige rotonde. Al 
vroeger was dit een geliefd onderzoeksgebied, zoals blijkt uit de aantekenboeken van wijlen de Heer Sie-
ders. Zijn vrouw heeft deze kostbare notities overgedragen aan de werkgroep, waarna één van de leden 
(Menno Boomsluiter) ze is gaan beschrijven met een computerprogramma, zodat er een beter inzicht be-
gint te ontstaan in wat er in het verleden in onze streek zoal werd gevonden.  
Hetzelfde gebeurt thans ook met het al eerder ontvangen herbarium van paddestoelen. Zo'n herbarium 
bestaat uit stukjes gedroogde paddestoelen in potjes met namen en codes van vindplaatsen erbij. Zulke 
stukjes kunnen ook nu nog met de microscoop onderzocht worden om bepaalde kenmerken te bestuderen 
en te vergelijken met huidige vondsten. 

In totaal waren er negen excursies, waarvan het aantal deelnemers variëerde van twee tot vijf. 
Naast de genoemde vergadering in februari (in de Gemeentewoning) zijn er nog twee huiskamerbijeen-
komsten geweest op het gastvrije adres van Agnès Herweijer. De werkgroep is inmiddels gegroeid van 
negen naar elf leden. Het grootste deel ervan is steeds op de werkgroepavonden aanwezig. 

De werkgroep of de individuele leden ervan treden wat meer naar buiten. Zo werd er een bijdrage 
geleverd aan de afdelingsexcursie op het Natuurpad Epe, waarna de werkgroep aan het afdelingsbestuur 
heeft voorgesteld om er een traditie van te maken dat elk jaar in begin oktober één van de natuurpaden op 
deze manier wordt gelopen. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen. Verder schreef één van de leden 
naar aanleiding van enkele vondsten een artikel in Natuurklanken, terwijl een ander lid op verzoek van het 
Gelders Landschap een diapresentatie verzorgde.  
In dit kader kan eveneens genoemd worden, dat er via het lidmaatschap van vier leden ook een verbinding 
is met de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). De coördinatie van de werkgroep wordt ver-
zorgd door  

To Crum-Hendriks en Janus Crum. 



Uitnodiging 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor  
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 
donderdag 25 februari 1999  

in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

De meeste stukken van de jaarvergadering zijn in deze Natuurklanken opgenomen. De rest, 
waaronder de financiële stukken, ligt een half uur te voren ter inzage in de Eper Gemeentewoning. 

Na de vergadering krijgen we een diashow met muziek uit de schitterende collectie Jan van Dui-
nen. Alleen daarvoor zou men op deze avond al aanwezig moeten zijn! Overigens is het slechts een voor-
proefje voor een avondvullende diapresentatie, later in het jaar. 

  

Agenda:   

1. Opening 
2. Notulen van de algemene vergadering van 26 maart 1998 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 
5. Verslag secretaris 
6. Financien 
 verslag penningmeester over 1998 
 verslag kascommissie 
 begroting 1999 

7.  Benoeming nieuwe kascommissie 
8.  Bestuursvacatures: Lous Heine, lid/coördinator activiteiten (herkiesbaar). 
 Tegenkandidaten kunnen - tot uiterlijk acht dagen voor de vergadering - door vijf leden schriftelijk bij 

het bestuur worden voorgedragen, met bereidverklaring van het kandidaatlid, overeenkomstig artikel 
8f van de statuten. 

9.  Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
0.  Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde Vergadering. 
1.  Werkgroepen en bibliotheek over de plannen voor 1999. 
2.  Redactie Natuurklanken. 
3.  Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
4.  Suggesties voor het komend seizoen. 
5. Rondvraag. 
6. Sluiting. 

Toelichting op de agenda: 
Punt 8:    Het afgelopen jaar was de bestuurssamenstelling als volgt: 

  Voorzitter  Marianne Faber 
 Secretaris  Micky Haselhoff-Marsman  
 Tweede secretaris  Erik Murris 
 Penningmeester  Jenny Sondorp 
 Lid/coördinator activiteiten Lous Heine (aftredend). 
De verdeling van de functies is in onderling overleg geregeld, met 
de afspraak dat alle bestuursleden elkaar bij het functioneren zoveel 
mogelijk helpen. 

  



KNNV-Jaarverslag 1998 

 Er zijn in dit jaar - buiten de bestuursvergaderingen circa vijfentachtig activiteiten georganiseerd 
en uitgevoerd (zie overzicht verderop dit verslag). Het is mogelijk dat niet alle werkgroepactiviteiten 
hierin opgenomen zijn. Het aantal deelnemers is jammer genoeg vaak aan de krappe kant, maar degenen 
die erbij aanwezig zijn, zijn bijna zonder uitzondering erg gemotiveerd.  
In het activiteitenoverzicht is het aantal deelnemers nogal eens oningevuld gebleven. De gegevens daar-
omtrent komen niet altijd binnen bij het secretariaat. 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
   Marianne Faber   voorzitter;   
   Micky Haselhoff-Marsman secretaris; 
   Erik Murris   tweede secretaris; 

Jenny Sondorp   penningmeester; 
Lous Heine   lid/coördinator afdelingsactiviteiten. 

Lous zal ingevolge artikel 8c van de statuten in 1999 aftreden. Ze is terstond herkiesbaar. 
Zoals gebruikelijk hopen we op de komende vergadering tot uitbreiding van het afdelingsbestuur 

te kunnen komen. Niet alleen vanwege het feit dat de werkdruk op de afzonderlijke bestuursleden dan 
een beetje verlicht kan worden, maar ook omdat frisse elementen in een bestaande orde heel stimulerend 
kunnen werken. Bovendien zijn er personen in het bestuur die een beetje beginnen uit te kijken naar het 
moment dat ze hun taken op verantwoorde wijze aan iemand anders kunnen overdragen.   

In 1998 is er vijf keer vergaderd, en daarbij is onder meer aan de orde gekomen: 
• Uitwerking van het “Project Kloosterbos”. 
• Gewestelijke vergaderingen met HB-onderwerpen. 
• Vertegenwoordigende Vergadering in Arnhem. 
• Participatie in de accommodatie die het Dierenpark Wissel en de Bekenstichting voornemens 

zijn te stichten onder de noemer “Kennis- en Informatiecentrum Aqua Veluwa”. Het zou een 
oplossing kunnen betekenen voor ons ruimteprobleem (bibliotheek!), maar er moeten nog een 
heleboel dingen nader bekeken worden. De bereikte overeenstemming ligt geheel in het vlak 
van vrijblijvendheid en de realisering van het centrum zal nog ettelijke jaren in beslag nemen. 

• Onze vertegenwoordiging bij het “Groen Spektakel” (Milieumarkt) in Vaassen. Bij deze gele-
genheid is een aantal overtollige boeken uit ons bibliotheekbestand verkocht. 

• De Week van het Landschap 
Aan dit jaarlijks weerkerend evenement van de stichting “Het Geldersch Landschap”  heeft 
onze afdeling een grote bijdrage geleverd. Er waren heel veel bezoekers, mede dank zij het 
prachtige weer van die week. Diverse coördinatoren van onze werkgroepen hebben inleidin-
gen en/of diapresentaties gehouden, er was een schilderijententoonstelling van Els Koop-
mans-Grommé, een fraai opgemaakte tafel van de Plantenwerkgroep, en we hadden een werk-
zaam aandeel bij de begeleiding van de wandelroutes die waren uitgezet. 
Verder bezetten we een kraam op het zaterdagevenement, waarbij veel werd verkocht, onder 
anderen weer flink wat oude boeken. 

Werkgroepen, enz. 
Voor de activiteiten van de Natuurbeschermingscommissie, de diverse werkgroepen en de biblio-

theek wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen zoals die verderop in dit blad zijn opgeno-
men. 
Het afronden van het jaarverslag van de zeer werkzame VOZOVAR heeft enig oponthoud ondervonden en 
zal bij een latere gelegenheid in de Natuurklanken worden opgenomen. 
Natuurklanken 
 Volgens “collega-redacties” heeft dit blad een benijdenswaardig luxeprobleem, namelijk: nooit 
gebrek aan kopij. Het is nu zelfs zo dat de kosten die verband houden met het aantal pagina’s van Na-
tuurklanken boven de begroting uit dreigen te komen, reden waarom in het laatste nummer van 1998 
drastisch gesnoeid is. We hebben dit jaar tweehonderd pagina’s volgeschreven, maar dit had aanzienlijk 
meer kunnen zijn. Het bestuur zal zich beraden over deze kwestie. Het budget verruimen? - Artikelen 
inkorten? Dit laatste zal in elk geval niet zonder overleg met de inzenders gebeuren. - Minder frequent 
ingaan op de toegezonden knipsels? Jammer!  
Het wordt een punt van bespreking in de eerstkomende bestuursvergadering op 4 februari 1999.   
  



Bloemlezing
 (Vondsten van min of meer bijzondere planten in de 

gemeente Epe in 1998) 
 
OPNIEUW EEN OVERZICHT: 

0137  BERTEROA INCANA - Grijskruid 
 Langs het fietspad aan de oostkant van de Gortelsehei.  
           Een bewijs hoe gevaarlijk het is, als er met zaad wordt gerommeld. De plant hoort hier niet, maar 

komt langs het hele (nieuwe) fietspad voor. (27.43) EdB    
2338  CALTHA PALUSTRIS - Gewone dotterbloem  AA 
          Vrij veel langs sloot en in nat gedeelte van het Kortebroek bij Vaassen. (27.53) EdB  
0397 DESCHAMPSIA CESPITOSA - Ruwe smele 
          In IJsseluiterwaard ter hoogte van Oene. (27.35) pwg 
0474  ERIGERON ACER - Scherpe fijnstraal  AA 
          Langs de Gortelseweg op de Gortelsehei op diverse plaatsen in de berm. Was al jarenlang niet meer 

bekend uit de gemeente Epe. Een mooie vondst. (27.42) ML 
1616  DACTYLORHIZA MACULATA - Gevlekte orchis  RL3 
          Een bijzondere vondst langs de Hoge Weerd in Epe die even snel ging als kwam. (27.34) div.  
0890  DACTYLORHIZA MAJALIS ssp. PRAETERMISSA - Rietorchis  RL3  
          Een bloeiend exemplaar in het Landje van Jonker, voorzover mij bekend voor het eerst. (27.43) EdB 
           In terrein van het Gelders Landschap aan de Nijmolensebeek, op een andere plek dan vorig jaar. 

(27.53) EdB 
0568  GENTIANA PNEUMONANTHE - Klokjesgentiaan  AA 

In het Wisselsche Veen weliswaar niet nieuw (wel in 1997), maar dit jaar daar vier bloeiende 
exemplaren kunnen vinden (27.43) EdB 

 De populatie op de Tongerense heide lijkt zich uit te breiden. (27.43) EKG 
0991  GROENLANDIA DENSA - Paarbladig fonteinkruid  AA 
 In sloot in het gedeelte van Vossenbroek, oost van A50. (27.44) pwg 
1159  ISOLEPIS SETACEA - Borstelbies  AA 
 Massaal langs de Egelbeek en op andere plaatsen in het Kortebroek bij Vaassen. (27.53) EdB  
0777  LYCOPODIELLA INUNDATUM - Moeraswolfsklauw  RL3 
 Massaal langs de brandput aan de Stenenkomweg, grootste mij bekende groeiplaats (20 x ½m) uit 

deze omgeving. (27.33) PP  
 Langs plasje in heideterreintje van de familie Witkamp in Epe, was hier van ouds bekend, maar de 

laatste jaren niet gezien. (27.34) EdB  
0783  LYSIMACHIA THYRSIFLORA - Moeraswederik  AA 
 In sloot in het gedeelte van Vossenbroek, oost van A50. (27.44) pwg 
0821  MENYANTHES TRIFOLIATA - Waterdrieblad  AA 
 In terrein van Het Geldersch Landschap aan de Nijmolensebeek. 27.53 (pwg) 
0908  OSMUNDA REGALIS - Koningsvaren  AA 
 Zowel in het Wisselsche Veen, als in het nieuwe perceel naast het Landje van Jonker werden jonge 

planten van deze varensoort gevonden. (27.43)  pwg, EdB  
0346  POTENTILLA PALUSTRIS - Wateraardbei  AA 
 Langs slootkant in het Kortebroek bij Vaassen. (27.53) EdB 
1030  PULICARIA VULGARIS - Klein vlooienkruid RL2 

Wordt wel eens vaker langs de IJssel gevonden, voor mij was het de eerste maal dat hij in de 
gemeente Epe werd gevonden. (27.35) EdB 

1050  RANUNCULUS HEDERACEUS - Klimopwaterranonkel RL3 
Zowel aan de noordkant als aan de oostkant van de grote plas in het Wisselsche  Veen aangetrof-fen. 
(27.43) EdB 

 In een sloot in het Kortebroek bij Vaassen. Een nieuwe vindplaats. (27.53) EdB 
1051  RANUNCULUS LINGUA - Grote boterbloem  AA 

In de poel langs de Plekweversweg een grote bloeiende pol aangetroffen; stond er vorge jaren nog 
niet. Ik betwijfel of deze er wel op een natuurlijke wijze terecht is gekomen. (27.34) EdB 



dierenopvang 
door Harry van Diepen 

 
Boomklever 
Datum: 11-10-98. 
Adres: Nunspeet. 
Leeftijd: Volwassen  
Geslacht - - - 
Omschrijving: Versuft. 
Oorzaak: Tegen raam. 
Naar: - - -  
Vrij: 12-10-1998 
Opmerking: - - - 

Groenling 
Datum: 01-10-1998.  . 
Adres: Hoofdstraat 180, Epe.  
Leeftijd: Volwassen. 
Geslacht Vrouw.   
Omschrijving:  Botsing. 
Oorzaak:  Raam. 
Naar: - - - 
Vrij: 02-10-1998. 
Opmerking: - - - 
 

Knobbelzwaan 
Datum:  28-10-98 
Adres: Middendijk, Nijbroek 
Leeftijd: Jong 
Geslacht: - - - 
Omschrijving: Gewond 
Oorzaak: Niet waarneembaar. 
Naar: - - - 
Vrij: - - - 
Opmerking: - - - 

Das 
Datum: 03-10-1998.  
Adres: Elburgerweg, Heerde. 
Leeftijd: Jong. 
Geslacht: Vrouw. 
Omschrijving: Dood 
Oorzaak: Verkeer. 
Naar:  Destructie 
Vrij: - - - 
Opmerking: Vinder: Van Duin. 

Das 
Datum: 05-10-1998. 
Adres: Elburgerweg, Vaassen 
Leeftijd: Volwassen. 
Geslacht: Man. 
Omschrijving: Dood. 
Oorzaak: Verkeer. 
Naar: Destructie. 
Vrij: - - - 
Opmerking: - - - 
 

Das 
Datum: 04-11-1998. 
Adres:    Epe, S9 nabij Paalbeekweg.  
Leeftijd: Jong. 
Geslacht: Man. 
Omschrijving: Dood. 
Oorzaak: Verkeer. 
Naar: Destructie. 
Vrij: - - -  
Opmerking:     - - - 

Das 
Datum: 22-11-1998  
Adres: Tongerenseweg-zuid, Epe.  
Leeftijd: Volwassen. 
Geslacht: Vrouw. 
Omschrijving: Dood. 
Oorzaak: Verkeer. 
Naar: Destructie. 
Vrij: - - - 
Opmerking:   - - - 

Dwergvleermuis 
Datum: 23-11-1998.  
Adres: Roethof, Heerde. 
Leeftijd: Volwassen. 
Geslacht:          - - - 
Omschrijving: Gezond. 
Oorzaak: Weggespoten. 
Naar: Ter plaatse. 
Vrij: 23-11-1998. 
Opmerking: - - - 
 

Rosse vleermuis 
Datum:  23-11-1998. 
Adres:  Vosbergen, Heerde. 
Leeftijd: Volwassen. 
Geslacht:         - - - 
Omschrijving: 2 gezond, 1 dood. 
Oorzaak: Boom omgezaagd. 
Naar: Eigen tuin. 
Vrij: 23-11-1998. 
Opmerking: In holle boom gezet. 

 

  
 



 HERFSTKAMP IN LA REID 
 DE WANDELING VAN PAULA 

MAANDAG 19 OKTOBER. 
Bij het opstaan staat de buitenthermometer op -3o C. De hemel is 
onverwacht blauw en er hangen mooie nevels boven het dal bij het 
Natuurvriendenhuis Gervava in Hautregard.  
Na het gezamenlijke ontbijt rijden we met z’n allen naar Spa, ten 
zuiden waarvan Paula prachtige bossen heeft ontdekt. Wij worden 
onmiddellijk geboeid door het statige Beukenwoud dat op de hel-
lingen ligt en waar nevelige zonnestralen een fascinerend schouw-
spel toveren. 
We parkeren de auto’s bij de Source de la Géronstère in het Bois 
de la Picherotte, waar het bronwater niet alleen zomaar uit het 
gebergte stroomt, maar waar ook een respectabel restaurant is 
gebouwd. 

Als we het woud langzaam omhoog inlopen, blijkt het erg nat te zijn. De verdorde Adelaarsvarens stralen 
in tegenlicht, de Beuken zijn prachtig gekleurd, maar de Kransbladsalomonszegel heeft wel zijn beste tijd 
gehad. Er zijn hier meer bronnetjes en overal stromen beekjes, die dikwijls tot ons verdriet de paden vol-
gen. Sommige beekjes, niet meer dan greppeltjes, hebben zich in het pad ingeslepen en hier en daar een 
afzetting van geelwitte klei neergelegd. Ergens verloren ligt een brok kwarts. Bosbes, russen, Klein hoef-
blad zijn niet zo bijzonder voor ons. Maar we komen aan een snelstromende beek tussen lage rotsen, 
waar kleine watervalletjes het water sneller doen stromen. We bouwen een dammetje om over de beek te 
komen. 
 De eerste paddestoelen worden genoteerd. Aan een dode Beuk groeien Scherpe schelpzwammen. 
Aan de rand van een fraaie Roodgerande houtzwam die op een dode spar gedijdt, hangen “tranen”, offi-
cieel guttatiedruppels genaamd. 

Vijftig meter hogerop moeten we weer over een beek, 
maar daar liggen stapstenen in. En dan komen we op open ter-
rein, waar een paar losse grote keien voor staan. Het houten 
gebouw daarachter blijkt het recreatiegebouw te zijn, waar 
overdekt gebarbecued kan worden. Wij slepen de picknickta-
fels in de weldadige zon en laten ons vollopen met de onvol-
prezen koffie, vanmorgen door Wim en Paula bereid. Het zon-
nige grasveld, waar een gemeentearbeider bezig is de vuilnis-
korven te legen, kent een aantal losse Beukenbomen en bosjes, 
waarin de Rode kornoelje de kleurige toon zet. 

Dat recreatiegebouw maakt deel uit van een natuurmu-
seum, gebouwd naast de vroegere boerderij “La Bérinzenne”. 
Vandaag is het voor het gewone publiek, als wij zijn gesloten. 
Er staat een aantal indrukwekkende oude bosbouwmachines op 
het voorterrein.  

Langs de bedrijfsgebouwen lopen we naar het hoogste punt van de flauw hellende berg. Daar 
staat een hoge uitzichttoren, waar net een groep middelbare scholieren afkomt. Het is hier boven nog 
geen 6o C en het waait stevig. Erg prettig is het boven niet. Maar het uitzicht is overweldigend. Voor ons 
ligt de Fagne (veen) de Malchamps: wat een kleur over dat moeras! 
Els, halverwege staande op de toren, ontdekt een Klapekster. Behalve wat klein goed en een paar Bui-
zerds wordt dit wel de belangrijkste vogelwaarneming. 
 Over de Grande Randonnée gaan we de fagne in, langs het bord “Zône de reserve, Division de la 
nature et du forêt”, Propriété Dominiale. Hei, Berk, braam, wilg, lijsterbes en enkele eenzame bomen, 
zowel loof- als naaldhout, markeren het licht hellende open terrein. In het begin al komen we Dophei, 
Struikhei en Lavendelheide tegen, met Blauwe bosbes, Vossebes, Rijsbes en veel Veenmos. Er liggen 
hier plassen met een oppervlakte van zo’n tien vierkante meter. Een open plankier, een soort knuppelpad, 
voert ons verder door het natte veen. Hier en daar staan donkere groepjes bomen: dennen, Zomereik en 
Sleedoorn, terwijl wilgenroosjes, Pijpenstrootje en Veenbies zorgen voor meer lichte kleuren. Het pad 
voert ons naar het monument van de R.A.F. In de laatste wereldoorlog is hier een bommenwerper neerge-
stort. 

 

 



INTERNETIONAAL 
           (oftewel: gelezen op internet) 

brengt december kou en sneeuw op het land 
dan groeit er zelfs nog koren op het zand. 
als in januari de muggen zwermen 
kunt ge in maart de oren wermen 
februari mist, hooi in de kist. 

maart koel en nat, veel koren in het vat. 
 

 
 
The fly fell in the butter 
and said: “How strange that I 
who was born a brommer 
should die as butterfly. 

John O’Mill. 
 

“Een koolmeisje,” hoorde ik mijn kleinzoon aan zijn 
moeder uitleggen, “een koolmeisje heeft een klein  zwart 
dasje, en een kooljongetje heeft een heel grote zwarte 
das, tot onder over zijn buik.” 
Bij gelegenheid toch eens vragen hoe het zit met 
pimpelmeisjes en pimpeljongetjes. 

MHM. 
 
 



WETENS(W)AARDIGHEDEN VOOR DE JEUGD. 
Holbewoners 

Lekker veilig en warm wegkruipen in een holletje, diep in de grond.  
Er zijn zoogdieren die van hun onderkomen onder de grond een  gangenstelsel met 
luchtkokers en verschillende kamertjes maken. Zoogdieren danken hun naam aan het 
feit dat ze hun jongen zogen met melk uit hun borstklieren. 

De Das is zo’n voorbeeld. Wij noemen zijn hol 
een Dassenburcht. In Nederland is hij het groot-
ste  roofdier. Zijn staart  meegerekend kan hij 
bijna een meter lang worden. Zijn poten zijn 
sterk met zware klauwen, die goed van pas ko-
men bij het zijn graafwerk. 
De staart is kort en stomp. Zijn vacht bestaat uit 
lange stevige haren, die zwart/wit geringd zijn. 
Hierdoor lijkt het of de Das een zilverachtige 
kleurheeft. Opvallend  is zijn witte kop met zwar-

te lengtestrepen. De das slaapt de hele dag en komt pas in de schemering naar buiten. 
Gelukkig kan hij beter ruiken dan zien. Bij het verla-
ten van zijn burcht snuffelt hij eerst de lucht af en 
luistert aandachtig voor hij op zoek gaat naar voed-
sel. Hij blijft dan wel een paar uur weg. Zijn voedsel 
bestaat uit alles wat maar eetbaar is. Slakken, wor-
men, kikkers, muizen, insecten, valfruit bosbessen en 
zelfs ook maïskolven Omdat hij pas in de schemering 
naar buiten komt, zul je hem niet gemakkelijk te zien 
krijgen. Sporen als een wissel (een platgelopen paad-
je), mestkuiltjes, een pluk haar aan prikkeldraad of 
krabsporen aan een boom verraden zijn aanwezig-
heid. 

Een Vos is ook een holbewoner. Door 
een overvloed aan prooidieren is het 
aantal Vossen enorm toegenomen. De 
Vos is familie van de hond, maar er zijn 
duidelijke verschillen. De Vos heeft een 
spleetvormige pupil en de hond een 
ronde. De hond houdt van gezelschap. 
De Vos gaat het liefst in zijn eentje op 
pad. Hij is een meester in het vinden 
van dekking. Heel wat niets vermoe-

dende wandelaars zijn al langs een Vos gelopen, die met zijn felle ogen lag te loeren 
en te wachten op het verdwijnen van de indringers. Hij is een echte jager en een snelle 
loper. Zijn hoofdvoedsel bestaat uit muizen. Ook eet hij wormen, planten en bosbessen, 
maar het is bekend dat hij de kippen van de boer ook niet te versmaden vindt. Zouden 
ze daarom een mannetjes vos een rekel  noemen?  
In het Museonder in het Nationale Park in Otterlo, kun je zien hoe Dassen- en Vossen-
families onder de grond wonen. 

 

 

 



Een oude onbekende. 

Reeds lang geleden is de dierenwereld verdeeld in onge-
wervelden en gewervelden, en ik leerde dat bij de gewer-
velde dieren de onderverdeling in de afzonderlijke 
diergroepen begon met de vissen, gevolgd door de 
amfibieën, de reptielen, enzovoort. 
Nu blijkt er al vele miljoenen jaren een diertje te bestaan, 
dat wel zogenaamd gewerveld, maar nog net geen vis is, 
eigenlijk nog primitiever. Het heeft geen kaken, geen 
gepaarde vinnen, geen schubben en een levenscyclus die 
niet lijkt op die van het overgrote deel van de ons 
bekende vissen. 
Geen vis dus, de prik, maar hij lijkt wel een beetje op een 
ondermaats palinkje. Waarom het dier prik heet mag 
Joost weten. Wel is duidelijk dat het diertje behoort tot 
de zoölogische klasse van de rondbekken. 

We kennen in Nederland drie soorten prikken: de Zeeprik, de Rivierprik en de Beekprik. Vroeger 
kwamen ze in groten getale voor in ons land. Ze werden veel gevangen en zelfs gegeten. Moet heel lekker 
geweest zijn, maar nu zijn ze bijna op, dat wil zeggen: ernstig bedreigd. En bedreigd ben je in Nederland, 
als je maar met weinigen bent, en dat zijn ze. 
En daarom ben ik zo nieuwsgierig naar deze dieren, want ik ken hetzelfde gevoel als zovele andere 
natuurliefhebbers: iets wat zeldzaam is (of wordt) is aantrekkelijk. Het is toch veel spannender een 
verdwaalde Flamingo in de Zeeuwse inlagen op een afstand van vele honderden meters te fotograferen 
dan die drieëntwintig prachtige Flamingo’s in de dierentuin? En een Zeearend op het Kampereiland is 
veel interessanter dan onze dagelijkse dosis tuinvogels. 
 In ieder geval de prikken in Nederland zijn ernstig bedreigd, en in het bijzonder de Beekprik. 
Zozeer zelfs, dat hij alleen nog sporadisch voorkomt in enkele Veluwse beken, hier en daar in de 
Achterhoek en op enkele plaatsen in Brabant en Limburg. En zoals in zovele gevallen is ook hier de mens 
debet aan de achteruitgang van deze fascinerende beekbewoners. Wij hebben met onze intensieve 
landbouw en veeteelt gezorgd voor vermesting en verzuring van het water en voor verlaging van de 
grondwaterstand. Wij zijn altijd bezig geweest beeklopen te veranderen,aan te passen aan onze wensen 
voor de waterafvoer. Wij bouwden stuwen, watermolens en drempels waardoor het voor veel vissen 
onmogelijk werd de bovenloop te bereiken. Dit geldt in het bijzonder voor de Beekprik. 
 Mijn grote passie is de onderwaterfotografie, in het bijzonder in ons eigen land, waar onder water 
nog zoveel voor zovelen onbekend is, want wat weten we veel van de planten en de dieren in bos en veld, 
van het Speenkruid en de IJsvogel, en wat weten we weinig van wat zich net onder de waterspiegel 
afspeelt, zoals het boeiende leven van onze Beekprik. Wat zou het mooi zijn foto’s te maken van de 
Beekprikken in hun milieu van helder stromend water. Een hele uitdaging en niet eenvoudig, want hoe 
vind je ze en ook: wanneer en hoe fotografeer je ze dan in zo’n ondiep beekje. Ik ben gewend om in 
complete duikuitrusting met mijn onderwatercamera’s onderwater te fotograferen, maar in dat 
centimeters diepe beekwater moesten andere methodes toegepast worden, stelde ik me voor. 
 Heel veel speurwerk ging eraan vooraf. Zo maar wat langs allerlei beekjes kuieren en in het water 
naar prikken speuren leverde niets op, had ik al snel door. Contacten moet je hebben, ook hier. 
 Leden van de visclub “De Prik”, een groep enthousiaste mensen die door onderzoek - en met de 
resultaten daarvan - proberen het leefklimaat van alle zoetwatervissen op de Noord-, Oost- en Zuid-
Veluwe te verbeteren, adviseerden me over mogelijke vindplaatsen van de Beekprik. En ook Jan 
“Alcedo” van Duinen uit Vaassen was geen inspanning te veel mij te helpen de prikken op te sporen in 
zijn IJsvogelrevier. Maar ook veel speuren in boeken, en beschrijvingen over hoe ze leven, hoe ze zich 
gedragen, hoe ze zich voortplanten en waar en wanneer je ze kunt zien, enzovoort. 
 Prikken, zo blijkt dan, zijn dieren met een geheel andere levenscyclus dan de vissen. De larfjes, 
die na drie à vier dagen uitkomen worden door de stroom meegenomen. Op plaatsen waar de 
stroomsnelheid in de beek afneemt nestelen de larven zich in de hier zachte, vaak modderige bodem. Dit 
kan ver stroomafwaarts zijn, maar ook slechts enkele meters van hun geboorteplek. 
Het larvestadium duurt zo’n vijf à zes jaar en zal wel afhankelijk zijn van het voedselaanbod, dat voor de  
larven bestaat uit kiezelwieren, microscopische dierlijke één- en meercelligen, en detritus (ongebonden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.... hoort tot de klasse van de 
rondbekken 



De leden voor ook niet-leden avond 
van 10 december 1998 

 Op de valreep en grotendeels uit de losse pols toch nog gauw een verslagje over dit evenement, 
want het was een grandioze avond, die het memoreren meer dan waard is.  

Ik heb het ongeveer net zo vaak gehoord als zelf gezegd: In onze club krioelt het van de  kunste-
naars. En dit keer mochten we zelfs een nieuwe ster aan ons afdelingsfirmamentje zien verschijnen in de 
figuur van Ber Onderwater, die op een schitterende manier “in premiere” ging. 
 Maar laat ik het kleine beetje wát ik aan notities heb wat zorgvuldiger benutten. 
Dik Koopmans, coördinator, had voor elke presentatie twintig minuten uitgetrokken. Het bleek moeilijk 
en soms - gelukkig! - zelfs onmogelijk om binnen deze tijd te blijven.  
Behalve de dia’s met bijbehorende verhalen waren er uitstallingen van foto’s, stenen, fossielen, tekenin-
gen, pastels, aquarellen enz. enz., waar je je vooraf en in de pauze aan kon wijden.  

De presentaties werden gegeven door Gerard Plat, die behalve “eigen werk” ook nog enige 
klemmende en andere bijzondere momenten van het meest recente Herfstkamp met ons deelde. Hij komt 
vaker in Zuid Limburg en had daar, zoals mocht blijken en zeer tot ons aller genoegen, ook vaker gefoto-
grafeerd. Het is heel erg dat er nu al zoveel uit m’n geheugen gewist is. In mijn aantekeningen ontcijfer ik 
iets van “slakken” en “kevers”, maar daar herinner ik me niets meer van. Wèl van de Mannetjesorchis, 
die eveneens uit mijn rafelig schrijfsel te schiften is.  

Excuus, Gerard, mag ik de dia’s nog eens zien? 
Henk Menke, tweede in de reeks, had onder meer een diaselectie gemaakt van planten in extreme 

milieus. Een Klimopbremraap die groeide op de stam van Klimop, Mistletoe op een den, Korst- en Land-
kaartmos op steen, een Meidoorn die zo’n ongelukkige plek toegedeeld had gekregen dat hij helemaal 
platgeslagen was door de wind. Uiteraard is dit maar een pover greepje uit een show van twintig minuten. 

Ber Onderwater gaf je bij zijn presentatie over vakantie in Graubünden precies dát gevoel dat re-
clamemakers voor reisbureaus bij het publiek proberen op te roepen. Hij toonde prachtige dia’s, niet al-
leen van “natuurhistorische details”, maar ook van prachtige panorama’s in een schitterend land. In schit-
terende opnamen. Uiteraard zijn we zeer gespitst op de dingen die hij nog achter de hand heeft. 

Paula Bijlsma ging kris-kras door Oost Turkije en wist geweldig veel bijzonderheden over de 
gang van zaken in die contreien te vermelden. Bizarre leefomstandigheden in de hoge bergen, met toe-
gangswegen die die naam nauwelijks verdienen, vergezichten, enorme afstanden, barre weersomstandig-
heden, lange wachttijden, het kwam allemaal aan de orde. Plus een vertegenwoordiger van een kattenras 
dat het bezit van één groen en één blauw oog verplicht stelt 

Tot slot presenteerde Bauke Terpstra de resultaten van vier weken Alaska in een magnifieke dia-
serie. Natuurlijk hebben ook in dat land de mensen wel stempels gezet, maar onder het regiem van de 
reusachtige natuurkrachten die daar heersen zijn wij nog kleiner dan dwergmiertjes.  
Verbazingwekkend  waren de dia’s van onwaarschijnlijke hoeveelheden zalm in kristalheldere rivierbed-
dingen. Van zulke massa’s is geen beschrijving te geven en je vraagt je af waar deze overdoses toe die-
nen. In elk geval leven de beren er goed van.  
Verder waren er schitterende opnamen van gletsjertongen die zich, komend van verschillende “moeders” 
tenslotte zij aan zij voortpropten door het gletsjerdal, en we kregen ook nog een bepaalde berg te zien, 
net zo scherp en zuiver afgetekend als op de projectie van een dia die honderdvijfentwintig kilometer 
dichterbij genomen was. Over luchtzuiverheid gesproken . . . . !  
Maar wat op mij nog de grootste indruk heeft gemaakt waren de beelden van bizar gevormde hoog oprij-
zende drijvende ijsformaties rond zonsondergang. 
 Het is een pover verslag, ik weet het. Zo eeuwig jammer dat je niet alles in je geheugen kunt 
bewaren  -   voor deze avond zou ik zó weer terug willen naar 10 december 1998. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 



 
 
LANDBOUW, MILIEU EN  NATUUR 

Deze samenvattende titel leek me wel iets om de lading van het komende verhaal te dekken. Het 
gaat eigenlijk om een aantal grote gebeurtenissen voor de landbouw die hun schaduw al vooruit werpen 
en die op langere termijn een aanzienlijke invloed zullen hebben op het milieu en daarmee op de ontwik-
kelingen in de natuur. Op die laatste is de doorsnee-KNNV-er nogal gespitst, respectievelijk geïnteres-
seerd. Het gaat in de eerste plaats om de Wet Herstructurering Varkenshouderij, bedoeld om te bereiken 
dat de Nederlandse varkensstapel de komende jaren met enige tientallen procenten inkrimpt. Maar voor 
wie de krant de laatste weken heeft gelezen, er dreigen (financiële) strafmaatregelen van de Europese 
Commissie voor de Nederlandse overheid. De EU die op milieugebied toch waarlijk niet voorop loopt, 
heeft in het verleden een begin gemaakt met een beleid om de vervuiling van het grondwater door met 
name landbouwactiviteiten terug te dringen. Een van de kenmerken van deze vervuiling is het nitraatge-
halte van het grondwater. Dit moet in 2005 zijn teruggebracht  tot 50 mg per liter. Ook mag er vanaf 2008 
niet meer dan 2,5 koe per ha worden gehouden. Om dit te bereiken zijn volgens de Commissie veel effec-
tievere maatregelen nodig dan waarin in het huidige Nederlandse beleid wordt voorzien. Ook ziet de 
Commissie het door Nederland in te voeren mineralenaangiftesysteem (Minas), waarbij de hoeveelheid 
overbemesting beheersbaar moet worden, met nogal wat scepsis aan. Enfin, om kort te gaan er hangen 
Nederland zware boetes boven het hoofd als de verschillende normen niet op de afgesproken tijd worden 
gehaald. Omdat de boodschap duidelijk is en de mogelijkheid van het niet halen reëel, is onlangs beslo-
ten om landbouwbedrijven te gaan verplaatsen van de droge zandgronden met veel intensieve veehoude-
rij naar de minder kwetsbare bodems in het Westen en Noorden van het land. Voor deze activiteit komt 
dan ƒ 600 000,- opp tafel. Veel te weinig volgens de landbouworganisaties. Wat gaat dat voor onze om-
geving betekenen?  
Tijdens onze activiteiten meer dan tien jaar geleden om samen met de Dierenbescherming een nertsen-
fokkerij tegen te houden kwamen we in Vaassen een watermonster tegen waarin 93 mg nitraat per m3, en 
dat zal zeker niet lager geworden zijn. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor de Landinrichting 
Epe/Vaassen West en de Ruilverkaveling Epe/Vaassen Oost, waar nu aan wordt gewerkt? Zullen daar-
door meer kansen ontstaan voor Ecologische Verbindingszones waarlangs wat meer soorten flora en fau-
na zich staande kunnen houden of zich kunnen ontwikkelen?  “ALS JE NIETS DOET GEBEURT ER NIETS” is 
een gezegde waar ik nog wel eens inspiratie uit put. Het is hier zonder meer op van toepassing. Eén ding 
is zeker: onder druk van Europese zijde wordt onze Rijksoverheid nu gedwongen tot een aanzienlijk ac-
tiever beleid op dit milieugebied en dit kon voor de natuur wel eens positieve gevolgen hebben. 

Een ander onderwerp is het AmmoniakReductiePlan Oost-Veluwe, het ARP zogezegd. Heel kort 
door de bocht is dat een gevolg van een Rijkswet die het mogelijk maakt dat agrariërs onder bepaalde 
voorwaarden alsnog aan een milieuvergunning kunnen worden geholpen. In ons gebied was een van die 
voorwaarden het op bepaalde manier onderhouden van een vijftigtal landschapselementen, die in ruil 
daarvoor niet meetellen bij de verzuringsberekening voor de milieuvergunning. Daarvoor werd tussen de 
landbouw en de milieuorganisaties het Convenant Landschapszorg Oost-Veluwe afgesloten. Over de 
werking van dit ARP en het Convenant is deze zomer het eerste evaluatierapport verschenen. Daaruit 
blijkt dat de ammoniakuitstoot in ons gebied niet is toegenomen, zelfs een klein beetje (1,2%) afgenomen 
ten opzichte van juni 1996. Ook het dumpen van ammoniak op verzuringsgevoelige gebieden is iets afge-
nomen. Tenslotte wordt in Epe de uitvoering van het convenant wel gerespecteerd, maar in Heerde veel 
minder. Hier nemen de landbouw en andere eigenaren veel meer een loopje met de afspraken. 

Als de tekenen echter niet bedriegen, dan zal de Wet Herstructurering Varkenshouderij  in ons 
gebied veel meer invloed hebben op de hele ammoniak”huishouding” dan het ARP.  
Ik hoop dat het duidelijk is dat er met de landbouw, milieu en natuur grote dingen staan te gebeuren die 
elke meedenkende KNNV-er zeker zullen gaan bezig houden. 

Jan Polman. 



spiriferen zijn brachiopoden of armpotigen 
een brachiopode is geen schelp en heeft geen poten of armen 

De gelijkvormigheid van brachiopoden en tweekleppige mollusken geldt alleen de schaal, en dan nog 
betrekkelijk. Bij de Lamellibranchiaten (in de wandeling schelpen genoemd) zijn beide kleppen door-
gaans elkaars spiegelbeeld, maar is elke klep op zich meestal asymmetrisch: er is een achterkant en een 
voorkant.  
Daarentegen zijn de kleppen van brachiopoden ongelijk, maar wel symmetrisch: er is een bovenklep en 
een onderklep. Natuurlijk hangt dit samen met de inwendige bouw, die totaal anders is dan bij mollusken. 
Wel zijn beide groepen “filter feeders”, dat wil zeggen: zij voeden zich door voedselrijk water op te ne-
men, van nuttige bestanddelen te ontdoen en weer uit te scheiden.  
Brachiopoden doen dit, zoals al gezegd, met behulp van een trilhaarkrans met tentakels die om de mond-
opening staat. Deze trilhaarkrans zit vaak vastgehecht aan uitsteeksels, haakjes, krullen of spiralen aan de 
bovenste klep. Deze skeletdeeltjes, armpjes, worden het armskelet genoemd. In het Latijn: “brachidium”, 
vandaar brachiopoda = armpotigen. De bovenste klep (rugklep), waar de armspiralen aan vast zitten, 
heet ook vaak armklep. De onderste klep (buikklep) is doorgaans groter dan de armklep. Meestal heeft hij 
een opening, al of niet afgesloten, in het aan de voorkant over de armklep heen stekende deel. Door dit 
gat stak een steel, waarmee het dier zich aan bodem of steen vasthechtte. De buikklep wordt dan ook 
vaak steelklep genoemd. 
LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
 De meeste recente brachiopoden - ze zijn overigens niet erg algemeen meer- leven in zeeën van 
koele en gematigde temperatuur, waar ze voorkomen tot diepten van een paar honderd meter. Sommigen 
leven in de getijdezone. Die welke in subtropisch of tropisch water voorkomen, worden hoofdzakelijk in 
vrij diep water gevonden. Er zijn zelfs brachiopoden geconstateerd op vierduizend meter diepte. De 
meeste nog levende brachiopoden zitten vast op een harde ondergrond. Hun milieu is daarom beperkt tot 
streken waar geschikte rotsen, schelpen of koralen voorkomen. Sommigen zijn verankerd in zacht sedi-
ment. Fossiele brachiopoden zullen wel niet anders geleefd hebben. De lange stekels die bijvoorbeeld 
sommige Productussoorten hadden dienden zeker als verankering. Vaak kan worden opgemerkt dat in 
een ouder stadium het steelgat door één of twee plaatjes werd afgesloten. 
 Fossiele brachiopoden worden vooral gevonden in modderige of slibachtige afzettingen en in 
fijnkorrelige kalken. In de zeeën waarin zij leefden zal zeker troebeling en althans enige sedemintatie zijn 
opgetreden. Toch is juist sedimentatie bij deze vastzittende organismen de grote vijand, omdat ze dan 
bedolven raken. Recente brachiopoden klappen wel met hun schelpen of draaien om hun steel om weer 
vrij te komen. Ook fossiele brachiopoden zullen deze problemen gehad hebben. Naar de omstandigheden 
in de Devoonzee in het Ardennen- en Eifelgebied, waarin zulk een uitbundige en eindeloos vormenrijke 
brachiopodenfauna geleefd heeft, kunnen we alleen maar gissen. 
GEVLEUGELDE SPIRIFEREN LANGS ‘DE IJZEREN WEG” 
 Als er één groep Spiriferen is die veel voorkomt bij Barvaux, dan is dat wel het geslacht Cyrto-
spirifer. De soorten van dit genus komen voor van het Frasnien (B. Devoon) tot in het Viséen (O. Car-
boon). 
 Tijdens de aanleg van de spoorlijn Barvaux-Hotton moest er veel grond worden verzet om de 
baan redelijk horizontaal te doen verlopen. De ene plaats moest worden doorgraven, even verderop moest 
door ophoging van het terrein een horizontaal vlak worden bereikt. Zo ontstonden er respectievelijk ta-
luds naar beneden en naar boven, van het omringende terrein af gezien. De overtollige grond werd vaak 
bezijden het talud geworpen. Dit materiaal behoort tot de zogenaamde violette leien van Barvaux. Het is 
leiig tot kleiig, brokkelig materiaal, waarin de hierboven beschreven brachiopoden los voorkomen. 
 Op vele plaatsen langs de spoorweg tussen Barvaux en Hotton zijn deze kunstmatige heuveltjes 
te vinden, onder meer bij de overwegen Les Mignées en Biron. De weg loopt ofwel vlak langs het talud 
of op enige afstand ervandaan. Wie mocht gaan zoeken moet wel bedenken, dat grondverplaatsing, voor-
al boven de weg Barvaux-Hotton, door de beheerders van weg en spoorlijn bepaald niet op prijs gesteld 
wordt. Wie zich op de taluds waagt loopt kans beboet te worden. Er zijn trouwens genoeg plaatsen om te 
zoeken. Op de paden liggen de Spiriferen al. Grote gave exemplaren zijn wel zeldzaam, maar wat wilt U, 
na zo’n driehonderdvijftig miljoen jaar? 

Overgenomen uit een artikel in het 
tijdschrift “gea” d.d. maart 1973. 

 



.. 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor verant-
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; .AJB= Mevrouw A.J. Bakhuis; EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vosselman; 
MHM=Micky Haselhoff-Marsman; OS=Oeti Slot; WM=Wim Mekelenkamp. 
En verder: Jan van Amersfoort, 
We hebben bij de data de jaartallen weggelaten, want het lijkt ons reëel aan te nemen dat daar geen misverstanden 
over kunnen ontstaan. 
 

 
 

Appelvink 
26/11 1 ex. Tuin Epe, EKG.  
Blauwe kiekendief 
15/11 a  Polder Oosterwolde bij Drontermeer, 

boven maïs jagend. EKG. 
Bonte kraai 
18/11 1 ex. op “prooi” in de berm, Eperweg bij 

Heerde. AHS.  
Boomklever 
18/19 Laat zich fanatiek schreeuwend     
   12  in alle hoeken van de tuin horen.  

Voorjaarsstemming! Belvédère- 
weg, Epe. MHM. 

Goudvink 
02/12 `  en a  in tuin Pelzerpark, Epe,  

bij de vijver. AHS. 
23/12 Paartje. Kievitsveld, Emst. WM. 
03/01 Laat de hele morgen zijn roep  

horen op verschillende posten 
 in de tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Groene specht 
24/11 2 exx. Officiersweg, Epe. MF. 
30/11            idem                      MF. 
Groenling 
24/11 Zeker 8 exx. op voer in de tuin. Pelzerpark, 

Epe. AHS.  
Grote bonte specht 
25/11 1 ex. Tijdens eerste sneeuw 

in de tuin. Epe. EKG.  
10/12 Immenhof, Epe. EV.  
Grote zaagbek 
23/12 5 `  + 4 a  Kievitsveld, Emst, in de oude 

forellenvijver. WM. 
Keep 
22/10 Enkele exx. tussen Vinken. 

 Epe dorp. EKG.  
13/11 2 exx. in de tuin op voer, 

 Pelzerpark. Epe. AHS. 
04/12 2 exx. op voer, Pelzerpark, Epe. AHS. 
Koperwiek 
11/11  - Ca. 20 exx. in tuin Pelzerpark, Epe op hulst.  
±18/11 Helemaal leeggegeten en toen waren ze 

vertrokken.  AJB. 
Kramsvogel 
16/11 Troepje in het  Wisselsche Veen, Epe. EKG.  
 
Merel 

11/11 Spierwit. Bij Spankeren. Waarnemer: Jan 
van Amersfoort. 

Putter 
23/12 1 ex. Kievitsveld, Emst. WM. 
Sperwer 
16/11  `  Wisselsche Veen, Land van Jonker, Epe. 

EKG.  
Sijs 
11/11 1e ex. in de tuin. Later geregeld 

veel in de Els. Epe. EKG.  
06/12 1e en vooralsnog enige maal één  

enkel exemplaartje. Belvédère- 
weg, Epe. MHM. 

23/12 Zeer grote groep: ± 100 exx. Kievitsveld, 
Emst, WM. 

Steenuil 
18/11 Houtweg, Veessen. AJB. 
25/11 Vijftien vogelsoorten gezien vanuit mijn 

luie stoel! EKG. 
IJsvogel 
23/12 Meermalen langsvliegend  

over het beekje en op 10 m  
afstand even zittend. Kievits-  
veld, Emst. WM. 

Zilverreiger - (Kleine? Grote?) 
18/11 Iemand meldt over de telefoon één “witte” 

reiger bij de Evergunne ter hoogte van de 
Brandweg in Heerde. EKG.  

 
 
 

Atalanta  Vanessa atalanta 
21/09 1 ex.   Immenhof, Epe. EV. 
06/10 1 ex. Immenhof, Epe. EV.  
Bont zandoogje  Pararge aegeri 
21/09 1 ex. Immenhof, Epe. EV. 
Erannis defolaria   
09/11 Bruin gebandeerd nachtvlindertje tegen het 

raam. Heerde. OS. 
Kleine vos  Aglais urticae 
21/09 1 ex. Immenhof, Epe. EV. 
Kleine wintervlinder  Operophtera brunata 
30/10 De eerste exx. kleven weer  

tegen de ramen. Belvédère- 
weg, Epe. MHM.  

01/11 Eerste maal gezien op het  
raam. Epe. EKG. 

 Tijdens vorst geen een. Onmiddellijk toen 
het dooide weer geregeld aanwezig. Epe. 
EKG.  

12/11 `  en (vleugelloos) a  parend op de voor-
deur. Hoe komt zo’n klein vleugelloos we-

zentje helemaal boven in een eik om eitjes te 
leggen? EKG.  

27/11 Een klein tiental  heeft in onze tuin blijkbaar 
de vroege vorstinval overleefd. Belvédère-
weg, Epe. MHM. 

Vogels 

Vlinders 



 

St. Catharinaweg, 12 oktober 1998. 
 Op die morgen landde in onze tuin een Vlaamse gaai met een eikel in zijn bek. Hij (of zij) 
trippelde wat rond en stopte de eikel in een polletje van het Barbarakruid. Daarna pikte hij (?) een 
perzikblad van de grond en stopte het blad in het polletje op de eikel. Dat werd nog een keer herhaald. 
Daarna vloog hij weg. Wat een mooi tafereeltje! Zal hij/zij de eikel ophalen van de winter? 

~ ~ ~ ~ ~ 
 In mei vorig jaar kreeg ik van Els vijf pleegkinderen. Zij ging op vakantie en in begin juni zou 
het gebeuren . . . ? 
Het waren poppen van de Olifantsrups, mooi in verschillende glazen potjes. En ja, na een week was de 
eerste vlinder al uitgekomen. Een prachtige nachtvlinder met de naam Avondrood. 
Met deze vlinder ging ik naar het meisje dat bij Els die verschrikkelijk grote rups had gebracht, waar de 
hele familie bang van was. Toen ze nu de vlinder zagen waren ze helemaal verbaasd. De buurman kwam 
al met de gemeentekalender: bij de maand juli, daar stonden ze afgebeeld, de rups en de vlinder. 
Het meiske ging de volgende dag naar school met nog even de vlinder in de weckfles en de kalender 
onder haar arm. Een prachtig verhaal. 
 De pleegkinderen deden het heel goed - het werden allemaal prachtige vlinders. De hele buurt 
heeft ze gezien, maar ik moest ze daarna wel ver weg brengen, want onze buren hielden toch ook van hun 
Fuchsia’s. Maar ja,  toch heb ik er eentje ‘s avonds onder de bessenstruik uit het potje laten kruipen . . . . 
. 
 Na de vakantie (augustus): “Hé, daar is een Fuchsia kaal! Even kijken . . . . “ en ja, een 
Olifantsrups! Naar de buren: “Hoe is het met de Fuchsia’s? Nog in volle bloei? Gelukkig!” 
Intussen vertroetelde ik mijn rups. Op een dag was het net of hij wat begon te schrompelen. Ik heb hem 
toen in een potje met zand gedaan en nu is het weer een prachtige pop. Hij overwintert in de tuin, en nu 
maar wachten tot ± juni, dan krijgt Els misschien een “pleegkleinkind”! 

Mia Leurs. 
Vlinderwaarnemingen seizoen 1998 
 De allereerste waarneming, maar toen wist ik nog niet hoe hij/zij heette, was de Muntvlinder, die 
al heel vroeg op het slaapkamerraam van onze dochter zat (aan de binnenkant. Ik vond het een mooi 
vlindertje, maar kon hem niet op naam brengen. Dat lukte pas door een aflevering van “Tussen heuvels 
en Rivier”. 
 Vorig jaar had ik op die slaapkamer een bos Marjolein gezet. Doordat ik er niet zo vaak kom, had 
ik niet in de gaten wat zich daar afspeelde, namelijk: er ontstond een ware rupsenplaag (kleine donkere 
rupsjes), die ik zo goed mogelijk verwijderd heb.  
In elk geval wist er één kennelijk te ontkomen, en die ontwikkelde zich tot bovengenoemd vlindertje. 
 Later in het voorjaar ontdekte ik diezelfde vlinders in mijn kruidentuin, onder anderen op de 
Citroenmelisse. Een tweede generatie zagen we in de eerste week van augustus op met name de 
Marjolein en in mindere mate op de tijm. Als je wat in die planten rommelde, zag je er zo maar tien! 

Joke de Heer. 
 
Een klauterkikker 
 In mijn tuin heb ik een tobbeformaat vijver. Ondanks de geringe afmeting is er van alles in te 
beleven. Soms overwinteren er wel meer dan twintig Bruine kikkers in. Volgens mij allemaal 
nakomelingen van de stuk of tien kikkervisjes die ik er jaren geleden in heb uitgezet.  
Voor Groene kikkers is de tobbe te klein, dus die waren er nooit in geweest. In mei zag ik echter een 
volwassen Groene kikker bij de vijver, waarschijnlijk afkomstig uit de nabije omgeving (afstand ca. 
honderd meter), waar men een vijver had dichtgegooid. Regelmatig zag ik de kikker in of bij de vijver 
zitten. De begroeiing werd echter allengs hoger en dichter; bovendien was er in juni weinig zon. De 
kikker zag ik niet meer. 
 Totdat ik boven op de garage keek. Daar laat ik altijd ongeveer vijf centimeter water op staan 
voor allerlei beestjes die in het water leven en voor de vogels om een bad te kunnen nemen. En daar zat 
onze Groene kikker lekker in het zonnetje bij het warme water. Ik had wel eens een Bruine kikker in een 
dicht struikje zien klimmen. Maar onze kikker had een hoogteverschil van drieëneenhalve meter 
overbrugd. Daarbij had hij waarschijnlijk gebruik gemaakt van de Klimop die de muur van de garage 
bedekt. 




