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ONDERITMND MAILTJE KWAM BINNEN NADAT DE I.AY-oUT VAN DIT BlAD WAl AfGEROND. 

HET KRIJGT OU/ EEN EREPI.AATI. 

Wer~roep Paddestoefen 
De traditionele werkgroepavond in februari wordt dit jaar gehouden op 22 februari 2000 in de 
Eper Gemeentewoning te Epe, aanvang 20.00 uur. We bespreken dan kmt de plannen voor ditjaar 
en we besteden zoveel mogelijk tijd aan het praten over paddestoelen en de aspecten die ennee 
samenhangen. We doen dat meestal aan de hand van dia's. 

ledereen is welkom, ook al bent u geen deelnemer aan de werkgroep. 
We zitten in de Alkoof. Tot ziens. 

U KUNT UW KOPIJ 

VOOR HET VOLGENDE NUMMER INLEVEREN 

TOT UITERLIJK 10 t1AART 2000 
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VOORWOORD 
Zoals altijd wanneer de Natuurklanken voor het eerst in een nieuw kleurtje verschijnt wenst de 
redactie U allemaal een heel gelukkig en gezond JAAR 2000 toe, met vrede in het hart en in de 
omgeving, wensen die allemaal uitkomen, frisse schone lucht, leuke (natuur)wandelingen en goede 
lezingen. 

Dit nwnmer staat zoals gebruikelijk weer voor een groot deel in het teken van de algemene 
ledenvergadering op 9 maart a.s., maar U kunt er ook nog wel wat anders in ,vinden, behalve de 
traditionele verslaglegging en alles wat daarbij hoort. 
We hopen dat er een heleboel mensen op de jaarvergadering komen- voor het bestuur toch altijd een 
plezierige stimulans. 

Verder zou het ook voor het komende jaar fijn zijn als er veel bijdragen uit onze lezerskring 
kwamen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat ze best leuke dingen meemaken, maar dat ze niet 
kunnen schrijven. Daar is altijd uit te komen. U kunt bijvoorbeeld Uw verhaal gewoon vertellen of er 
de belangrijkste punten van op een rijtje zetten. Wij maken daar dan iets van en geven het U weer ter 
beoordeling, verandering, verbetering of wat dan ook, voordat het geplaatst wordt. 

Van Frans van Noorden, ooit ook lid van de redactie, kwam de suggestie om in dit blad een 
oproep te plaatsen voor 

Wat vindt U ervan? Gaat U eens in gedachten terug naar iets wat U ooit op natuurhistorisch 
gebied beleefde in de afgelopen jaren. Geen herinneringen van vóór 1900; die gelden niet. Maar heeft 
er bijvoorbeeld wel eens een zwerm Ortolanen op Uw waslijn gezeten, of hadden de buren een Das
senburcht in de tuin? Had Uw vader of Uw grootvader ook zo'n hekel aan die ellendige Koningin
nepages? Loopt U zich wel eens ergens op een of ander weitje te realiseren dat daar vroeger zulke 
massa's Kievitsbloemen bloeiden en weet U nog hoe "Uw" eerste Nachtegaal in het wild klonk? 

We stellen ons heel veel voor van Uw reacties. 
En voor wat betreft het echte schrijfwerk gaat Uw redactie nu lekker onderuit zitten, want de 

taken zijn volbracht. Wij wensen U veel plezier met het lezen van de volgende bladzijden. 
Redactie. 

Voorjaarskamp 2000 van 29 april - 4 mei 
Bij het ter perse gaan van dit blad waren er nog geen details bekend. \ 

' De familie Bijlsma kan U er meer over vertellen: tel. 0578- 614482 ~ 
., '- · .. '· "· .. ·,,' '- '- ' '" '- . '· . ''· '· '· \. .. , ., ' \. \. ·,' '., '- ' '\. .,.,, ··,.' ' ' ' -:. 

- Menee .. , eaat V\ noe naat" het Kloostev-bos? 
-Nee. Jk eine alleen voot" die lekker-e klei"'e 
spechijes. 

n 



2000 Eerste jaargang 

Van harte een heel fijn, gezond en met veel natuurbelevenissen gevuld jaar wenst U het be
stuur. Gelukkig is de millenniumwisseling zonder problemen en met veel plezier achter de rug, hoe
wel. .... al die anne beesten buiten en binnen vonden het vreselijk en het milieu is er ook niet beter op 
geworden. Rook U die smog? 
Misschien kunnen we eraan meewerken dat dat volgende jaarwisseling minder wordt. 

Inmiddels hebben we onze Nieuwjaarswandeling en gezellige-bijeenkomst-achtema ook weer 
achter de rug. Het was heel interessant en leerzaam (die al oude bomen hebben ons heel wat te vertel
len) en zo fijn om weer zoveelleden gezellig bij elkaar te zien. Spijtig dat er ook diverse afmeldingen 
waren van mensen die ziek waren geworden. Een volgende keer zullen we het weer eens dichter bij 
huis organiseren, zodat ook niet-wandelaars erbij kunnen zijn. 

Afgelopen jaar - en we kijken er met tevredenheid op terug - was voor onze afdeling succes
vol. De werkgroepen draaiden heel goed; de dialezingen en excursies werden over het algemeen beter 
bezocht. Het Verslag Klooster Hulsbergen en de map "Vruchtbomen snoeien is groeien" zijn uitgege
ven en het uitgebreide werk van Egbert de Boer over de (complete) planteninventarisatie van Epe is op 
het drukken na klaar. Een heel productief jaar dat ook door velen buiten onze afdeling n&ar waarde is 
geschat. 

Toch ..... om zo'n actieve afdeling te houden zullen er wat meer "slapende le<;len" wakker 
moeten worden en bereid moeten zijn om de handen uit de mouwen-, het initiatief uit het brein- en de 
woorden uit de pen te krijgen. Werf bijvoorbeeld eens een nieuw lid. Ons ledenaantal daalt langzaam. 
Uiteraard: niets te na gezegd van al diegenen die voor werkgroepen en afdeling al zoveel doen. 

Overigens, Margriet Maan heeft toegezegd om het bestuur te willen versterken. Misschien ook 
nog anderen? We zullen het nodig hebben. Jenny en Micky, aan de beurt van aftreden, hebben gezegd 
te willen gaan afbouwen. 

Al met al gaan we "positief denkend" - en dat wen~en we U ook toe - de nieuwe eeuw in. 

Het bestuur. 

CONTRIBUTIE 2000 
Op het moment dat wij dit schrijven is nog niet duidelijk of wij op tijd acceptgirokaarten 
voor de betaling van de contributie binnen krijgen. Op de centrale KNNV-administratie 
zijn hier namelijk problemen mee. 
Mocht U de bekende enveloppe dus missen, wilt U dan de contributie 2000 (/ 40,· voor 
leden en f 15,- voor huisgenootleden) overmaken op 

giro 999845 c; cY 9 q i; j-
t.n.v. de penningmeester KNNV afdeling Epe/Heerde, 

Berkenoord 68,8172 AW Vaassen. 
1!! 1 1 I I!! I!! I!! I I 1 1 I!! I I! I I I I I I! I I I! I I! I I I I I I I I I I I I! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

GEVRAAGD: IEMAND UIT EPE- LIEFST & 

om twee maal per jaar (delen van) het Eper Natuurpad te lopen, om de routepalen en de 
padbordjes te controleren en er indien mogelijk kleine klusjes aan te doen. 

GRAAG AANMELDEN BIJ MARIANNE FADER: TEL. 0578-627127 ;:I: 17.00-18.00 uur. 
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VOOR UW AGENDA 

~r:oee r:R fl1 fl11J 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

NOTA BENE!! 

vrijdag 
I I februari/ 
18 februari 

donderdag 
9maart 

zaterdag 
18 maart/ 

r 
il 

J 

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

VAN Nll AF AAN STELLEN WIJ, DAT \'OOR 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 
telefoon-nummer 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. 

VOLKSSTERRENWACHT BUSSLOO 
Door verkeerde infonnatie stond voor deze data in de vorige Natuurklanken dat 
er een open dag zou zijn op Bussloo. Dit is dus helemaal niet waar: het betreft 
een avondexcursie naar de Volkssterrenwacht. 
Mocht U interesse hebben, meldt U zich dan bij Lous Heine en dan kunt U van 
haar ook horen voor welke datum gekozen is. Daarvoor geven de weersomstan
digheden namelijk de doorslag. Hebt U er goede nota van genomen dat het hier 
om een vrijdag in plaats van de gewone donderdag gaat? 

Telefoonnummer van Lous Heine: 0578-576628. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
met nog wat lichte kost toe. 

dinsdag 
14 mamt 

JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING MILIEUZORG 

Deze vergadeting is openbaar en eenieder is van harte welkom. 
Inlichtingen bij Jan Polman, tel. 0578 -575900. 

GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE 
Een excursie naar Holten en omgeving, onder deskundige leiding. We beginnen 
bij de zandzuigerplas De Dotnelaar tussen Holten en Markelo, waar zowel 
noordelijk- als zuidelijk gesteente te vinden is, fossiel hout en voor de gelukki
gen ook bmnsteen. 
Daarna gaan we naar een keileemgroeve met prachtige noordelijke veldstenen, 
en we besluiten met een wandeling op de Holterberg. 
We worden om 1 0 uur verwacht bij de Lindenberg in Holten, waar onze 
excursieleider, Rein Kok, ons bij een kop koffie een korte uitleg zal geven van 
hetgeen er staat te gebeuren. 
De excursie kan tot in de middag uitlopen, dus neem proviand mee. 
Verder zeker ook laarzen en indien mogetijk een helm. Een tuinharkje kan 
eveneens goed van pas komen. 

Verzamelen om 09.00 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 
Zoveel mogelijk carpoolen. 

n 
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donderdag 
30 maart 

Zaterdag 
15 april 

if, 

zondag 
16 april 

donderdag 
27 april 

DIAPRESENT A TIE "HOLLAND GEVARIEERD" door Der Onderwater 
Na de diareeks die hij vorig jaar op de Leden voor Leden avond toond(,l en 
toelichtte, werd Ber Onderwater in de KNNV -wandelgangen bestempeld als 
"nieuwe ster aan ons fmnament". Dat dit niet ten onrechte is, daar kunt U zich 
zelf van overtuigen. Komt en ziet. 

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

ALGEMENE EXCURSIE VAN DE PLANTENWERKGROEP 
Deze excursie gaat naar de Veluwse bandijk, beter bekend als de Bomendijk bij 
Wilp. Lunchpakket meenemen. 

Verzamelen om 09.00 uur bij de buurtsuper in Epe, en om 
09.15 uur bij de Julianalaan in Vaassen. 

ALGEMENE VOZOV AR-EXCURSIE onder leiding van Harry van Diepen. 
Deze excursie naar Tongeren en het Wisselsche Veen is mede bedoeld om niet 
werkgroepleden kennis te laten maken met ons werk. In verband met te maken 
afspraken is opgave voor 1 april noodzakelijk! De mensen die zich voor deel
nanle opgegeven hebben, krijgen als alle voorbereidingen rond zijn bericht over 
verdere details, zoals verzamelplaats en -tijd. 

VOORJAARSPLANTENRUILBEURS 
Deze keer niet voorafgaand aan een lezing of andere presentatie, maar gewoon 
een zaak op zichzelf. Ook de locatie wijkt af van de gebruikelijke: 

U bent welkom bij Joop en Micky Haselhoff, Belvédèreweg 3 in Epe 
vanaf 19.30 uur. 

UITNODIGING VAN DE VERENIGING MILIEUZORG 
OM DE LEZINGVAN JAN AALHERS BIJ TE WONEN 

Het. leek de Vereniging Milieuzorg zinvol om ook andere geïnteresseerden in waterbeheer uit te 
nodigen voor deze lezing. Jan Aalhers draait nu een tijdje mee als "groene man" in het Water
schap Veluwe. Hij komt vertellen hoe zo'n waterschap reilt en zeilt, wat hij aan groene inbreng 
heeft kunnen bereiken en wat niet haalbaar bleek. In afwijking van de datum vermeld in de 
vorige Natuurklanken staat, wordt de lezing gehouden op · 

donderdag 11 mei 1000 - Aanvang 10.00 uur 
PJaats: "de Springborn" (RSG), Schotweg 1, Epe. 

-··- •.. 
Werkgroepen 

Plimtenwerl(groep programma 2000 

\Maandag \Plantengroei van de Sprengenbeken met dia's onder leiding van Henk. 

L~_l_j~~~------J-~R~!.9~~~~-~~~~~'5?~~-g-~~-?~:9_9_~~-~-~~-~!!!~~=-----·------------------------------------------------i Maandag j Determineren van materiaal dat dan voorhanden is. Te denken valt aan mossen, takken 
\ 28 februari \ met knoppen en zaailingen. Graag zelf ook wat meenemen. 

l ____________________ L~R~!_9~!~~-~~~~<?~!l:g_~~-?~:9.9_!!~-~-~l?-~~~l?~------------------------------------------------------
i Maandag j De flora van Scandinavië. Elja is daar een paar maal op vakantie geweest en heeft veel 
j 27 maart j dia's gemaakt die zij ons willaten zien. 

~--------------------j_~R~!_9~!~~-~!l:~~~<?_f!!~g-~~-?Q:9_9_~~-~l1-~~-§!!!!~~------------------------------------------------------
\ Zaterdag i Excursie naar de Veluwse bandijk, beter bekend als de Bomendijk bij Wilp. Lunch-
i 15 april j pakket meenemen. 
: j Verzamelen om 09.00 uur bij de buurtsuper in Epe en om 09.15 uur bij de Julianalaan 

~- ----------------- __ i_ !tl __ Y~!i-~!1:~- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
j Maandag ! Inventariseren 202-490, einde Plakkenweg Heerde, bos en fietspad. 

~--~-~~~-----------j_y_~~~~I?J~~-l~~9_Q_!!':l:l:_i?!j_~C?-~-~~-<?.l?~!-~~C?!~~--------------------------------------------------------
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Maandag j Inventariseren 199-497, A 50 afslag Hattem. 
_!~_1_11_~~ __________ j_ Y~!~~t!J~11-~~ _ !.~:9_9 __ l1~~ -~_ij_ ~t!--~~~~~-~~1_tl_~~~~-~: ________________________________________________ _ 
Maandag j Inventariseren 200-498, een oude IJsselann in Hattem, genaamd "de Waal". 

-~~-Il?:~L _________ J_Y~!~~~t!J~t_1_~~-!~:9_9 __ l1~!-~.ü~t! .. ~~~~~-~]_t~_~~~-~:-------------------------------------------------
zaterdag i Excursie naar het Voomes duin. Een vochtig duingebied met moeras, bos en duinval-
27 mei i leien. Uitzonderlijk rijk aan planten en dieren. Het terrein is in bezit van Natuurmanu

i menten. Elja zal de excursie leiden. Ook van haar eigen werkgroep uit Zwolle zullen 
i wat mensen meegaan. 
. Daarom opgeven bij Elja: telefoon 038-3762696. 
: Meenemen: laarzen, lunchpakket, koffie, etc. 

___________________ j_ '?{ij_y_~!~~~~-l_el1_<?11~. ~!1.1. _Q~J~. ~ij -~~t _f\.Ç: _ !~~!~-~~1_1t_i11_'!_~~~-f?: _______________________________ _ 
Maandag : Inventariseren 199-496, Leemkuil bij Hattem. 

-~_j~l_l_i ____________ j_y_~~-~~~~J~Il .. ~?.~9.Q.~~I_t:_~ij-~~_!~-~~<?-~~~!-~~~!~~----------------------····--··--···············--······· 
Woensdag i Excursie naar de Wiessenbergsche kolk bij Hattem, een natuurontwikkelingsgebied 
19 juni j van Waterschap Veluwe. 

____________________ J_Y~!-~~~~(!_1_~11-.<?~.9-~}Q_l)~!!_g~~~~a'*-'--~t!-~!~t!: __________ ------------------·--·------------------------
Maandag i Inventariseren Vossenbroek Epe. 
_!~.il111L ________ j_y_~!~~~t!J~~1 __ !?.:9~-~l1E.~ÜA~-~l1.l1~~l1~~-!-~P-~: __________________________________________________________ _ 
Maandag 26 i Inventariseren Nijmolense beek, terrein van Het Geldersch Landschap. 

j~ll~ .. ------------ J.Y~!~~~t!J~Il .. ! ?.-9_0_ ~ll:l: -~~j A~-~ll.ll~~-ll~~-!, __ Ep~----.- --------------.- ... -- ·- -----.----- ..... ---------------
Maandag j Planten zoeken voor het L.M.F.-A. in km.hok 177-488 achter Nunspeet bij de Velu-
3 juli j wemeerkust 
____________________ j_y_e!~~~~J~~l __ !?.:9_Q_~lJ:l:,_~~l1Ei.~l1P~!-~~~: ______________________________________ ---------------------··-----
Woensdag j Excursie naar de Stakenbergerweg. 

-~~jl1_l_i ___________ j_y_~!~~~~-~~11.~~-9.~}9.~~j_~~-~l1.l1~~-l1~t!.!·.~P~------------------·-·········---------··········-·----------
Woensdag j Excursie naar het Wisselscheveenen voor de liefhebbers inventariseren van het elzen-
16 augustus j bosje. 

____________________ j_Y~!~~t!J~I1-~~-9~}9 .. ~!j_~~-~l1.l1~~-l1~t!.!· .. ~P~-----------------------·········-·--------------------------
Maandag j Inventariseren retentiepoel Westendorp tussen Epe en Ernst aan de oude spoorlijn. 

-~-1--~~gl1_~~-~---J.Y~!~~~t!)~l1-~~-1~:9_9_~~!-~_ij_~~~~l1-~~ll.P~~!-~P-~: ___________________________________________________ _ 
Maandag i Nogmaals inventariseren oude IJsselarm in Hattem. 

-~~-~~gl1_~~l1-~ ___ j_y_er~~~~)~l1 .. ~?.-9_0_~l1E~Ü-~~-~-~1Jo1J~-l~!-~~~!~~-------------------------------------------------------
Maandag j Detenninatieavond in de Suite van de Eper Gemeentewoning. 

~~ -~~.P~~':Il.~~!. j_~-~-~~g ?.9 .. ~Q_l1_l1!:.-.--------- ..... -.--.--.----------------- -· --- ............ --.--------.-.---------.--.-.---.-. 
Maandag j Aandacht voor paddestoelen. Janus Crum zal ons wat van zijn dia's laten zien en ons 
30 oktober j het een en ander vertellen, met natne over de relatie plant/paddestoel. 

____________________ j_Y!_~~!-~11A~-~l1_i_t~-~-~-4~-~.P.f?!.9~!~~~':1~~~~11~':1S.9_lt1)9_._q9__~l1!: ........ ----------------------------
Maandag j Een mini opfriscursus over de verschillende plantenfamilies. 
~1.1l~Y.~~l1lJt!!. __ i_ ~R~r_Q~tl1~_el1~~~-<?l1!1l.g_ ~!~_29_ :0_9_ ~~!_i_':IA~. ~ ~t~~: _________________ .. _____________________________ ... __ 

Henk Menke, tel. 0578-613010. 
Egbert de Boer, tel. 0578-572292. 

Mariet van Gelder, tel. 0578-693024. 

*** 
rz!ozovar programma 2000 

Bijeenkomsten vinden plaats, tenzij anders venneld in de Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 
uur. 
Excursie vertrekken tenzij anders vermeld bij de VVV te Epe . 

. "!.o/f~I!!!!:'W~l!. ............... ------ ... -.---.-................................................. -.... -..... -.. -......................... . 
Woensdag i INVENTARISATIES door Adrie Hottinga. Toelichting. Vaststelling data inventarisa-

.!~ .i~l1-~L _____ i. !!t!P~t:i_<:>_4~j-~~l1~t-::-: ~11~i -~9_9.9: ________ . ______ . _ ...... _. _. ____ ... _ ............ ___ ... _____ . _ .. ___ .. _ ...... ---- _. 
Zaterdag i GANZENEXCURSIE onder leiding van Rudi Heideveld en Wim van Waveren Hoger-

-~~j_~~-~------_L~()_f_~!-.. '!!.~.S~-~--~~~--~~-9~!~~~:~~-p~~~:Y~.~~~-9-~:Q9 .. l1~~-!~!.llg_<:~---!~:9_Q_~~~----------------
Zaterdag i ROOFVOGELDAG WRN te Meppel. 
12 februati :Vertrek 09.30 uur. 

----------------- ----·------------------------------------- ------ -----------------------------------------------------------------------------



... ~.- .. --.-----.- .. -...... ------ .. -------------------.-----------------------------------------------------.------------------------------------.---
:Woensdag : UILENEXCURSIE onder leiding van Adrie Hottinga 
i 16 februari i Vertrek 19.00 uur. 
rw~~;;~däg _____ TLÄ-NoÜ)PEj\ioE--öN"oËRiöE:ï<silR:öiiicl'E:_N_d~~~-~e~-~~t~~é--d~~kOOdige-~iigé": 
[_!~-~Pti~ _________ j_~~-~jg~-~~~~-~~~i-~~j~~~~~~:---------------------------------------------------------------------------------
i Zondag i VOZOV AR excursie onder leiding van Hany van Diepen in Tongeren en het Wissel-
i 16 april i sche Veen, bedoeld om niet werkgroepleden kennis te laten maken met ons werk. 
[ ____________________ j_!~-~~~~~~~~~-~~-y~~~~~~~~~-i-~g __ t?PS~~~-~~~-~-l-~_p#_l_!!~~-~~-ljj~! ___________________________ _ 
i Zaterdag i VROEGE VOGELEXCURSIE onder leiding van Wim van Waveren Hogervorst 
i 13 mei ! Vertrek P-plaats Kievitsveld, voor de hele vroege vogelaars om 05.00 uur (één uur 
: :voor zonopkomst); voor de langslapers is er een tweede vertrek om 06.00 uur. 
l ____________________ j_Qpg~~~-~~~~~[!!~~~~~l_ij~: ________________________________________________________________________________ _ 
i Donderdag i 
: 1 juni- i MEERDAAGSE VOGELREIS NAAR DE ELBE onder leiding van Adrie Hottinga. 
1 zondag i Opgave vooraf noodzakelijk. 
:4 'uni : . -- j ____ ------------ ,_------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
: April I : Inventarisatie KERKUILEN 
l!!~g~~~~ ________ j_~t:l-~~~-~~!~~l)_s_x~-~~-y~ _ _Q~~P~-~: ______________________________________________________________________ _ 
l_~p_~l_:-:_~~! ____ j_!~~-~~~~~-~rt~-~I~~~YJ_~~~-~t:l-~~~-~~!~~l)_g_x~-~~~~~~~-i!!s~: _________________________________ _ 
L~~~--:-:j_~:i!L ____ j_!~~-~~~~_s_l!rt~-~ld~~~W-~~Y_W]~-~~~-~~_!~j~!~g-~~-!':~~~-~-~~~!!: _____________________________ _ 
~J~! ______________ j_!~Y~t:l-~~~rt~-~-W~~I~~~Q~J~Q-~~~-~~-1~j~!~g-~~-~-~~~-~~~l)g~--------------------------
i Woensdag i Werkgroepavond met o.a. 
~-~~-~~_pJ~~~~~--LY_~~-~~IJ_:t;:_~~~~-~~~~-~-Y~N_I~~J-~AI!~~-~A: ______________________________________________ _ 
i Zaterdag i BIRD W ATCH 2000. 

l--~~-~~_pJ~~~~~--l-Y~~~'-'-~~:!:_9.?}~_1:l_l:l~:------------------------------------------------------------------------------------------
: Zaterdag : VOGEL TREK DE DUINTJES onder leiding van Adrie Hottinga/Wim van Waveren 

~-~_1- -~-~~~!?~- ---- _j_ l-:l_t?g~_ry~!~@:l:l~! _l-:l~~~-t?Xt?!~: ---------------------------------------------------- -----------------------------
:Woensdag :Uitwisseling INVENTARISATIEMETHODEN Voorbereiding Adrie Hottinga/Wim 
j_J~_l_l:t?~~~~~_t:__j_x~-w~~~~~!!_l-:l_~g~~~!~~-l:l~!_H~~~-~Y-~!~: ______________________________________________________________ _ 
: Zaterdag : LANDELIJKE VOGELDAG te Amersfoort. 
i 25 november i Vertrek 08.30 uur. 
rzaté~<i~-------TLANnsci-iÄPsoNoEiüiöui)~;.;d-~~-ïéi<ï~g-~~-8~~~1!iiberi~:---------------------------

l-~~At?~~~-'?! __ j_~~~-g-~.}~-~l:l!-_______________________________________________________________________________________________ _ 
i Zondag i MIDWINTERTELLING ST AMPOTIENBUFFET onder leiding van Rudi Heideveld, 
i 24 december i Jeroen Haas, Hany van Diepen en Fred Broekman. Aanvang 10.00 uur. Aanvang buf-

l_------------------- _i-f~~-~ ~: ~-9- ~~:----------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------

~~~Bt!Ï!.~~~~~~p ________________________________________________________________________________________________________________ _ 
Dinsdag : BRAAKBALLEN PLUIZEN onder leiding van Frans Bosch. 

_1~_j~-I!~.!!~L ______ j_~~Y.l!!l_g_?_q~9_q_':I~~~------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag : BRAAKBALLEN PLUIZEN onder leiding van Frans Bosch. 
-~_f~~-~~rj ________ j_ ~~-'!Xl!!1_8_?_q~9_q_':l~~ ~ _______________________________________________________________________________ ---------- _____ --
Zondag i zie Vogelwerkgroep. 

_1~-~P~! -------- __ j ____ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}_':J!l_i ________________ !_!!l_':(!_'!~~~~~t_i~_~J;:_I;:_~~~~~Q!--Q~~-~-9-I!~-~~-~~~~i!l_g_Y~':I--~-~l!!l-~~-<?.S~~--------------------------

~~~~1!!?-~-~p_t!!_~- ~'!f!~~k;g_~~~p __________ ----------------------------------------------------------------------
Medio februari ! P AllDENOVERZET ACTIE KOEKENBERGWEG 

:-:-~~t:! __________ j_~l!~~~.!t?!~~!l.8_Y_!!':I_9_~~U_!!!l.X~!l.Pij~----------------------------------------------------------------------------
Zondag ! zie Vogelwerkgroep. 

-~~-~P~! __________ _L -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(jezamenfij~Jnventarisatie project 
Er zijn plannen om in 2000 te beginnen met een gezamenlijk inventarisatie project voor de Zovar 
werkgroepen. Nadere infonnatie volgt 
In 2001 als het Sovon project afgerond is willen we weer een gezamenlijk Vozovar inventarisatie project 
oppakken (mogelijk samen met de andere KNNV werkgroepen)_ 

*** 
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Insectenwerkgroep 
Voortaan wordt de organisatie van de excursies en andere bijeenkomsten verzorgd door: 

Bertus Hilberink, 
Stationsstraat 28, 
8171 BX Vaassen 
Tel. 0578- 572313 

en 
Etienne van Dissel, 
Klapperdijk5 A, 
8191 AB Wapenveld. 
Tel. 038- 4479616 

-~~~g~~~~~-j_~~!-!~!'t~9_f_l~-~!~-~~_p-~~~~~-~-~-... ~~~-------------------------------------------------------------------------
Maandag : Huiskamerbijeenkomst bij Agnès Herweijer, Pelzerpark 3, Epe om 20.00 um. 
17 januari : • Bespreking/toelichting programma 2000. Rondzendmap! Is hiervoor belangstelling. 

Wie neemt die taak op zich? 
• Organisatie libellencursus, voorstel Etienne. 
• Vandaag onderwerp .... nachtvlinders. Doen we er ditjaar weer wat aan? Van 

werkgroepleden wordt verwacht dat zij met voorstellen komen. Wie heeft er nog 

--------------------~------~-~~-~-~~~~~-~y-~~-!1-~~I:t~!!!l_~~~~Z-Q~~g-~~~~-~-~!!!~~~-<?P!!~_i!!~-~-~~!_ê~~~: ________________ _ 
Zaterdag : Landelijk werkgroepen overleg. 

-~~j~~~~- --- __ j ___ ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag : Huiskamerbijeenkomst bij Agnès Herweijer, om 14.30 uur. 
21 februati : Onderwerp: rupsen. Van alle werkgroepleden wordt verwacht dat zij op deze middag 

i iets vertellen over de levenswijze, het gedrag enz. van één of meer rupsensoorten. 
____________________ j_~!~.l:t~~~-~~_d_i_~:~-~~t?~-~R~~-~~.J_Q~~g-~x~-~~-~~H~I_l-~~~-t_ê_t?~~: ___________________________________ _ 
Zaterdag : Landelijke vlinderdag te Ede. 
_4_!~~J _________ j _________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
Zaterdag i Excursie vlinders, libellen en andere insecten in het Wisselsche veen en omgeving. 
15 aptil i Een mooie gelegenheid om de monitoringroute van Els en Mia te lopen. 

___________________ j_y_e~~~~~l~n_p~k~~_rp!~t~--~<?~~~g-~t~_}_9:~()-~!-!! ____________________________________________________ _ 
Zondag i Excursie naar het Kloosterbos in Wapenveld. 
14 mei : Wij zullen hier o.a. ook de monitoringroute van Etienne lopen. Het is tevens een mooie 

i gelegenheid om het inventarisatieproject Kloosterbos voort te zetten. 

_________ i_Y.~!~~~~J~J)_p~~~~_rp}~!~-~!j_d_~_~}J~_~epj_~!!f~~~~~-~~~-1~:()9_~~~---------------------------------
Zaterdag i Excursie Kievitsveld Vaassen/Emst. 
10 juni ! We lopen o.a. de monitoringroute van Bertus_ Bij één van de vijverszullen we probe-

i ren libellenlarven te vangen. 

____________________ j_y_~~~~~~}~l)-~!j_~~_I~ar~~-~!JJ!~!~-~~!!-~-~-~-~~~!_l)_<?~~~~!!j~_g~!t?S~~-~i-~~~~-~~-)():~_Q-~~-~·---
Zondag i Inventarisatie insecten Kloosterbos. 
_2~Jl:l!li __________ j_ Y.er~~~l~l)_ p~k-~~_rp!~t~ __ s_p_ec~~!j~~fab_tj_t?~ _<?_i!! _1_9_-~() -~-~~: ________________________________________ _ 
Zaterdag i Excursie Renderklippen. 
_2~j~)_i ___________ j ___________ Y_t?r~~~l_~~lp~k-~~-tp}~!~~iL~t?-~c_ll~~R~~o_()_i~_1_()_}()_~~~: _______________________________ _ 
Zaterdag i Excursie Fortmond en Duurse Waarden tussen Olst en Wijhe. 
5 augustus i Verzamelen parkeerplaats VVV, Epe om 9.30 uur ofbij de uitkijktoren Fortmond 

:om 10.30 uur_ 
zate;d~g-------n~~~-~~t~i~-~ti~l<l~~~t~~t;~;-------------------------------------------------------------------------------------

7:7._~~g\l_~tt_~~ ____ :_y_~~-~~~!~1!-~U-~-~-~R~-~~-tjj_~!lX~~~~1_<.-~~-!~:9_9 __ ~~~: ___________________________________________________ _ 
Zaterdag i Excursie naar het landgoed Pen·ea, Wapenveld. 
9 september i Verzamelen parkeerplaats VVV- kantoor Epe om 10.00 uur of bij de ingang van Petrea 

i aan de Molenweg te Wapenveld. 

Excursieleiders zijn nog niet venneld. Bij verhindering graag bellen. 

*** 



lAitnod ig i ng 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 
donderdag 9 maart 2000 

in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

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

... .. .. 
.Agenda: 

1. Opening. 
2. Notulen van de algemene vergadering van 26 maart 1999. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Mededelingen van het bestuur. 
5. Verslag secretaris. 
6. Financiën. 

o verslag penningmeester over 1999. 
o verslag kascommissie. 
o begroting 2000. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
8. Bestuursvacatures: Jenny Sondorp (niet herkiesbaar); Micky Haselhoff-Marsman (niet 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. 
10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde Vergadering. 
11. Werkgroepen en bibliotheek over de plannen voor 2000. 
12. Redactie Natuurklanken. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor bet komend seizoen. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

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

Voorzitter Marianne Faber 
Secretaris Micky Haselhoff-Marsman (aftredend). 
Tweede secretaris Erik Murris 
Penningmeester Jenny Sondorp (aftredend). 
Lid/coördinator activiteiten Lous Heine 

De verdeling van de functies is in onderling overleg geregeld, met 
de afspraak dat alle bestuursleden elkaar bij het functioneren zo
veel mogelijk helpen. 

9 
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KNNV-Jaarverslag 1999 

Er zijn in dit jaar - buiten de bestuursvergaderingen circa vijfenzeventig activiteiten georganiseerd 
en uitgevoerd (zie overzicht verderop in dit verslag). De mogelijkheid bestaat dat de er nog werkgroep
activiteiten zijn geweest die niet doorgegeven zijn, dus ook niet in het overzicht staan. 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
Marianne Faber voorzitter; 
Micky Haselhoff-Marsman secretaris; 
Erik Murris tweede secretaris; 
Jenny Sondorp penningmeester; 
Lous Heine lidicoördinator afdelingsactiviteiten. 

Zoals gebruikelijk hopen we op de komende vergadering tot uitbreiding van het afdelingsbestuur 
te kunnen komen en dit wordt nu echt een nijpende kwestie. Jenny Sondorp en Micky Haselhoff zijn bei
den aftredend en stellen zich niet meer herkiesbaar. Jenny is gezien haar leeftijd tot dit besluit gekomen en 
voor Micky geldt dat de KNNV-werkzaamheden steeds moeilijker "inpasbaar zijn in haar systeem", om 
het maar eens in het jargon van deze tijd te zeggen. Er moet gekozen worden en Micky kiest voor Natuur
klanken. 

In 1999 is er vijf keer vergaderd, en hieronder volgt een greep uit de onderwerpen (niet strikt 
chronologisch) die daarbij aan de orde gekomen zijn, buiten de voor de hand liggende bestuurlijke zaken: 
• Verhoging van het honorarium voor de artikelen 'Tussen heuvels en Rivier". 
• Beleidsraad. 
• Commissie Landinrichting ( Reconstructiewet varkenshouderij). 
• Overleggroep N.O. Veluwe. 
• SOKL. 
• Doelgroepenoverleg (toegespitst op Duurzaamheid). 
• Sponsoring voor het project Klooster Hulsbergen. 
• Presentatie van het "Verslag Klooster Hulsbergen". 
• "Hoogstamfruitbomen- groeien en snoeien" (zie NBC). 
• Ergerlijk vandalisme aan de Natuurpaden Epe/Heerde. 
• NCDO, Agenda 21 en LA 21. 
• Groenstructuurplan van de Gemeente Epe. 
• Verhoging afdracht. 
• Vertegenwoordigende Vergadering in Arnhem. 
• Voordracht Els Koopmans-Grommé voor de Natuurbeschenningsprijs van Het Geldersch Landschap. 

(Dit laatste hoort eigenlijk bij het verslag van vorig jaar, maar de voordracht is dit jaar eerst gehono
reerd. Voordien was het "geheim". 

VVerkgroepen,enz. 
Voor de activiteiten van de Natuurbeschenningscommissie en de diverse werkgroepen wordt 

verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen zoals die verderop in dit blad zijn opgenomen. 
Natuurklanken 

Vanwege de algemeen gestegen kosten hebben we dit jaar niet meer dan honderdtweeëndertig 
pagina's van de gebruikelijke Natuurklanken in druk kunnen laten verschijnen. 
Het "Verslag Klooster Hulsbergen" beslaat achtentachtig pagina's, zodat het totaal weer op tweehonderd 
pagina's uitkomt, en dat is precies hetzelfde als vorig jaar. 

De inhoud van Natuurklanken bestaat uit een aantal vaste rubrieken en wordt verder verzorgd door 
wisselende verslagleggers van excursies, lezingen of anderszins, terwijl de redactie ook veel publicaties 
toegestuurd krijgt, die bewerkt en/ of aangevuld een plaats in het blad krijgen. 

Het comfort bij de redactionele werkzaamheden is toegenomen dank zij het feit dat er frequent 
contact onderhouden kan worden via e-mail; met name bijzonder praktisch tussen de e-mail adressen: 

slotbat@hetnet.nl en mickyhm@planet.nl. 
De rubriek ''Weten(w)aardigheden voor de jeugd" yan Oeti Slot ondervindt heel veel waardering in onze 
lezerskring, zoals de ook niet-allerkleinsten herhaaldelijk laten weten. 

De gang van zaken met betrekking tot het bijhouden en printen van de verzendlijst en het "garen 
en nieten" is onveranderd gebleven. Wim en Paula Bijlsma hebben dit in handen, en het rondbrengen ge
beurt- gelijk voorheen- grotendeels door vrijwilligers die de bladen rondbrengen. Ook nu weer hartelijk 
dank aan al die hulpvaardige mensen! 



Tussen heuvels en rivier. 
Behalve het Gelders Dagblad is nu ook de Zwolse Courant overgegaan tot het betalen van een 

hoger honorarium voor de artikelen onder deze rubriek. Els Koopmans heeft het onverminderd druk met 
het schrijven en/ of vergaren van die artikelen, en voor de zoveelste keer danken wij haar voor haar inzet en 
werkzaamheid. 
Leden. 

Het ledental stond op 1 januari 1999 op honderdtweeënvijftig leden, veertig huisgenootleden, plus 
één erelid -+ totaal honderddrieënnegentig leden. Per 1 januari 2000 was dit: honderdvijftig leden, zeven
endertig huisgenootleden en één erelid -+ totaal honderdachtentachtig leden. 
Natuurpad. 

Er doen zich bij herhaling ergerlijke uitingen van zinloze vernielzucht voor aan de padborden, die 
toch echt zeer hoog staan genoteerd in de rubriek "vandalismebestendig". Hierbij geldt het aloude spreek
woord, maar dan in zeer negatieve zin: Waar een wil is, is een weg. 
De borden worden niet alleen besmeurd met verf, maar veelal ook dusdanig beschadigd dat vervanging 
nodig is. Er is aangifte van gedaan bij de Politie, maar die heeft er niet veel hoop op dat de daders op he
terdaad betrapt kunnen worden, wat voor dit soort zaken uiteraard wel moet. 
Vertegenwoordigingen. 
• Commissie Landinrichting Epe en Vaassen West (Marianne Faber); 
• het Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe (Marianne); 
• de klankbordgroep Bestemmingsplan buitengebieden (Henk Menke ); 
• Vereniging Milieuzorg Epe (Marianne e.a.); 
• Vereniging Milieuzorg Heerde (Adrie Hottinga); 
• de Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen (SOKL) Epe/Heerde (Bertus Hilberink); 
• de Gelderse Milieufederatie (Marianne); 
• de Overleggroep N.O.Veluwe; 
• De Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé); 
• de Stichting Behoud Epe; 
• het Gewest IJsselstreek van de KNN V; 
• de Begeleidingscommissie landschapsbeleidsplan gemeente Heerde; en uiteraard bij de 
• Commissie Landinrichting Landinrichting Epe en Vaassen West. 

Nauwe contacten worden onderhouden met: 
• de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG); 
• de Stichting Het Geldersch Landschap; 
• het Staatsbosbeheer; 
• de Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde; 
• alle Gewestelijke afdelingen; 
• de Dierenbescherming Epe e.o. (onder anderen voor wintervoedering en vogel opvang); 
• Stichting Das en Boom; 
• Ravon; 
• Zoogdiermonitoring; 
• Marterwerkgroep; 
• werkgroep Kerkuilen Nederland; 
• werkgroep Roofvogels van Nederland; 
• Vogeltrekstation ( ringgegevens); 
• Vogelbescherming Zeist; 
• Het Geldersch Landschap. 
Wij contribueren aan: 
• deKMTP; 
• IJsselacadernie; 
• Stichting Natuur en Milieu; 
• De Vlinderstichting; 
• de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken; 
• Vereniging Milieuzorg Epe. 

1 1 
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Wij zenden onze gegevens naar: 
• Floron; 
• Sovon; 
• Ravon; 
• het Rijksherbariwn; 
• Mycologische vereniging Nederland (incidenteel). 
Inventarisatie Kloosterbos 

Deze inventarisatie heeft geresulteerd in het achtentachtig pagina's tellende "Verslag Klooster 
Hulsbergen", waar we heel vee] gunstig commentaar op hebben gekregen. De verkoop van de extra exem
plaren gaat gestaàg door. 
Activiteiten in 1998. 

Op de hieronder volgende lijst zijn, aan de hand van de ons verschafte gegevens, opgenomen de: 

KNNV-afdelingsexcursies, lezingen en bijeenkomsten in 1999 

9januari Snoeien hoogstamfruitboomgaard (NBC) Bertus Hilberink 17 
JO januari Nieuwjaarswandeling Henk Menke 25 
!!januari Kerkuilenbraakballen pluizen (V ogelwerkgroep) Frans Bosch 6 
16januari Ganzenexcursie naar Friesland (Vogelwerkgroep) Adrie Hottinga 12 
18januari Huiskamerbijeenkomst Insectenwerkgroep Els Koopmans-Grommé 10 
21 januari Landschappen van de Veluwe (dialezing) Henk Menke 23 
2Sjanuari Werkgroepavond Plantenwerkgroep (flora bij beken) Elja van Dongen 25 
januari/febr. Eitjes zoeken van de Sleedoompage (individueel) Insectenwerkgroep 10 
8 februari Bezoek aan IVN Apeldoorn (uitwisseling ideeën) Els Koopmans-Grommé I 
12 februari Ons aardkundig erfgoed, dialezing Drs G.P.Gongrijp 16 
12 februari Eitjes Sleedoompage-+bezoek van Vlinderstichting Els Koopmans en Menno van Zuylen 2 
13 februari Exc. Geologiemuseum "de IJsselvallei", Olst Bestuur 9 
17 februari Werkgroepavond (Atlasproject broedvogels SOVON) Harry van Diepen 18 
20 februari Snoeien hoogstamfruitbomen (NBC) Bertus Hilberink 17 
23 februari Slotavond Paddestoelenwerkgroep Janus en To Crum 12 
25 februari Algemene ledevergadering Bestuur 23 
27 februari Excursie mossen - Plantenwerkgroep Ruud + Anneke Oudega 8 
I maart Huiskamerbijeenkomst Insectenwerkgroep Els Koopmans-Grommé 14 

22 maart Huiskamerbijeenkomst Els Koopmans-Grommé 11 
25 maart Dialezing over wilde orchideeën Ruud Knol 24 
29 maart Determineren van knoppen Plantenwerkgroep 10 
09 april Bomen e'n struiken herkennen Gerard Plat s 
12 april Vogelfotografie door Jan Neijendijk Vogelwerkgroep 18 
13 april Werkgroepenoverleg inzake verslag Kloosterbos Bestuur 12 
22 april Dialezing: Wild in Kenia Jan van Duinen 26 
24 april Excursie Samerolt Plantenwerkgroep 10 

I mei Vroege vogels bekijken en beluisteren Wim van Waveren Hogervorst I I 
10 mei Inventariseren Pollensche Veen- Plantenwerkgroep Egbert de Boer ? 
11 mei Vaststelling monitoringroute Weidebeekjuftèr Insectenwerkgroep I 
IS mei Excursie Insectenwerkgroep Kloosterbos Hilary Jellema 7 
17 mei Inventariseren locatie in Heerde - Plantenwerkgroep Mariet van Gelder s 
30 mei Excursie Insectenwerkgroep Kievitsveld Bauke Terpstra enHenk van Woerden 6 
2juni Excursie Vossenbroek, Epe- Plantenwerkgroep Henk Menke 6 
7 juni Inventariseren Veluwemeerkust- Plantenwerkgroep HenkMenke 4 
14 juni Inventariseren locatie in Heerde - Plantenwerkgroep Mariet van Gelder s 
21 juni Inventariseren Korte Broek, Vaassen Egbert de Boer (Plantenwerkgroep) 5 
24 juni Rondleiding op de "Immenhof', Epe Bart Vosselman 25 
28 juni Inventariseren Wisselsche Veen, Epe Egbert de Boer (Plantenwerkgrocp) 8 
I juli Werkgroepexcursie terrein Defensie Nunspeet e.a. Els Koopmans-Grommé 7 
8 juli Wandeling door De Haere Els en Dik Koopmans 12 
24 juli Excursie Insectenwerkgroep Tongerense heide e.a. Els Koopmans-Grommé 2 
1 augustus Excursie Insectenwerkgroep Leusveld Els Koopmans Grommé 6 
9 augustus Excursie Insectenwerkgroep Renderklippen Hilary JeUerna 5 
16 augustus Inventariseren in Heerde - Plantenwerkgroep Mariet van Gelder 6 



23 augustus Inventariseren Pollensche Veen- Plantenwerkgroep Egbert de Boer 6 
30 augustus Inventariseren Vossenbroep, Epe Plantenwerkgroep 3 
2 september Algemene insectenexcursie Wisselsche veen Mia Leurs en Els Koopmans-Grommé 8 
11 september Excursie natuurontwikkeling aan de Waal, Evvijk Plantenwerkgroep 4 
IS september Werkgroepavond vogels ( vakantiep(l)raatjes Harry van Diepen 14 
18 september Werkgroep Paddestoelen-+ Tongeren Janus Crum ? 
20 september Huiskamerbijeenkomst Insectenwerkgroep Els Koopmans-Grommé 10 
23 september Dialezing over Israel Herman Hazelhorst 23 
27 september Determineren Plantenwerkgroep 5 
3 oktober Werkgroep Paddestoelen-+ Tongeren Janus Crum ? 
7 oktober Presentatie van het rapport Klooster Hulsbergen Bestuur 52 
14 oktober Huiskamerbijeenkomst Insectenwerkgroep Els Ko~mans-Grommé 11 
16 oktober Werkgrot!p Paddestoelen-+ Tartgeren Janus Crum ? 
16 oktober Vogeltrek dicht bü huis _{_Duintiesl Adrie Hotting_a - Vogelwerkgroep 12 
25 oktober Determineren Plantenwerkgroep 9 
28 oktober Dialezing over Przwalski paarden J. Vegter 24 
24 oktober Werkgroep Paddestoelen-+ Tongeren Janus Crum ? 
6 november Vooronderzoek Kloosterbos Werkgroep Paddestoelen Janus Crum ? 
7 november Paddestoelenexcursie Kloosterbos Janus Crum 22 
7 november Paddestoelenxcursie Kloosterbos, Wapenveld Janus Crum 20 
I I november Werkgroep Paddestoelen - huiskamerbijeenkomst Janus Crum ? 
13 november Werkgroep Paddestoelen-+ Tongeren Janus Crum ? 
17 november Werkgroepavond (Atlasproject broedvogels SOVON) Harry van Diepen/Jan van Duinen 21 
21 november Werkgr_oep Paddestoelen-+ Wisselsche veen Janus Crum ? 
22 november Huiskamerbijeenkomst Insectenwerkgr_ot!p Els Koo_ll_mans-Grommé 12 
25 november Diapresentatie "De kunst van het overleven" J. Ossebaard 22 
25 november Huiskamerbijeenkomst Paddestoelenwerkgroe.I>_ Janus Crum 8 
27 november Werkgroep Paddestoelen -+ Wisselsche veen Janus Crum ? 
29 november Presentatie van de flora van Epe Egbert de Boer 7 

9 december Door leden voor leden en andere belangstellenden Dik Koopmans 30 

26 çlecember Midwintertelling en stamppot Vozovar 12 

N. B. Voor het geval U het niet meer weet: De notulen van de vorige jaarvergadering staan in Natuur-
klanken nmnmer 2- 1999 (die met de zwaluwen). 
Misschien wilt U ze nog nalezen vóór de jaarvergadering. 

MIDWINTERHOORN 
HEBT U SOMS IN DE ADVENTSTIJD OOK NOG OJ> DE RENDERKLIPPEN GEWANDELD? VER
SCHILLENDE MAI,EN HEB IK GENOTEN VAN HET OIJRGELUID VAN DE MIDWIN'l'ERHOORNS. 
OOK TIJDENS EEN EIDEJAARS-EXCURSIE OP DE HOOGE VELUWE (WAAR WE OVERIGENS EEN 
KLAPEKSTER ZAGEN) WERD ER GEBLAZEN. 
IK MAAKTE ER KENNIS MET HENK BERENDSEN, DII3 U KAN LEREN HOE U EEN MIDWINTER
HOORN KUNT MAKEN EN EROP BLAZEN. HIJ KAN ZE U OOK LI::VERENVANAF j lSO,-. 
EN ALS HET MET HET BLAZEN NIET LUKT: ZE STAAN ZEER DECORATIEF IN DE HAL OF OP DE 
DEEL!! 

BJI:llze~ e~ l""C>I:lllce~ v~~ l""C>iJwi~~erhoor~s 

Joor He~ lc f'>ere~Jse~ 

MARIANNE FABER. 

Ve~Jerilcweg 1, 7021 Zelhel""C>. Tel. 0341 - 621713 
DE.mODSTRATJE.S OPAADVRAAG 
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Jaarversfagen van de werf<:,groepen 
Pfantenwerf(groep 
Aantal leden: negentien. 
BINNEN A Cri VITEITEN: 
25 januari 14 pers. Vegetatiekunde o.l.v. Elja 
29 maart 10 pers. Knoppenavond. Het op naam brengen van boomknoppen met behulp van 

de knoppentabel van Sam Segal. 
27 september 
25 oktober 
29november 

5 pers. 
9 pers. 
7 pers. 

Determinatieavond. 
Nogmaals detennineren. Beide keren namen we zelf planten mee. 
Presentatie van de flora van Epe door Egbert. 

BUITENACJ'IVITEITEN: 
27 februari 8 per. Een zaterdagochtendexcursie met als thema mossen. Ruud en Anneke 

Oudega maakten ons wegwijs in deze moeilijke materie. 
24 april 

14 mei 

l7mei 

2juni 

7 juni 

14 juli 

21 juni 

28 juni 

16 augustus 
23 augustus 

30 augustus 

11 september 

10 pers Excursie naar Duitsland. Net over de grens achter Bentheim ligt het Same
rott, een voor een deel op vochtige kalkrijke kleigrond gelegen bos met 
een rijke kruidenlaag. Het was mooi weer, er stond erg veel in bloei .. 
Kortom: het was fantastisch. Vier personen hebben ook nog het Benthei
mer kasteel bezocht. 

2 pers. Inventarisatie in het Pollensche veen op een terrein van Het Geldersch 
Landschap. 

5 pers. Inventarisatie voor Floron ten noorden van Heerde. Km hok 27-24-57. 
Gevonden: honderdvijfendertig soorten. 

6 pers. Excursie naar het Vossenbroek, een terrein van Het Geldersch Landschap. 
Wij hebben het bosgebied bezocht, dat ligt op vochtige grond. Opvallend 
waren de vele door rupsen kaalgevreten takken van de Prunus padus. 
Gevonden: o.a. Dalkruid, Salomonszegel, Hennegras, Gele lis, Watervio
lier en Watermunt 

4 pers. Inventariseren van de Bunzingbeek achter Doomspijk bij de Veluwemeer
kust Muizenstaart gevonden! Een plantje uit de Ranonkelfamilie. 

5 pers. Voor het Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten (LMF-A) naar km.hok 
202-494, omgeving van het nieuwe gemaal bij het Kloosterbos. Het LMF
A is een nieuw samenwerkingsproject van de Stichting Floron en het Cen
traal Bureau voor de Statistiek. Het betreft onderzoek naar veranderingen 
in het voorkomen van zeldzame en kwetsbare soorten. Veelal Rode Lijst 
soorten. Bekende populaties worden tenminste één keer in de vier jaar 
bezocht. Tevens kijken we of er nieuwe populaties verschijnen. 

5 pers. Naar een terrein van Het Geldersch Landschap bij Vaassen, genaamd het 
Korte Broek, om te inventariseren. Schildereprijs gevonden. 

8 pers. Het Wisselsche veen. Inventarisatie op het Landje van Jonker en op het 
ernaast gelegen land. Gevonden: o.a. Armbloemig waterbies, Bronkruid, 
Padderus, Sterzegge, Kleine zonnedauw, Grote ratelaar, Blauwe knoop en 
zo'n vijfentwintig kleine Koningsvarens. De varens waren nog jong en 
hadden hooguit een lengte van I 0-15 cm. Een volwassen Koningsvaren 
kan 1.60 m hoog worden. 

6 pers. Naar de Werverdijk, Wapenveld voor het LMF-A. 
6 pers. Inventarisatie in het Pollensche veen op een terrein van Het Geldersch 

Landschap. Ditmaal zijn we op een al gemaaid graanlandje geweest. Er 
stond o.a. Windhalm en Vogelpootje. 

3 pers. Voor het LMF-A naar een terrein van Staatsbosbeheer, gelegen bij de 
IJssel. 

4 pers. Een excursie naar een natuurontwikkelingsgebied aan de Waal bij Ewijk. 
We troffen het met het weer. Er was veel te zien, zoals Akkerereprijs, 
Stekelnoot, Watermuur en Vlooienkruid. Maar ook Liggende ganzenvoet 
en Kleine majer. 

Mariet van Gelder. 



'f)ozovar 

Het aantal leden van Vozovar, de Vogel-, Zoogdieren- en Vissen, Amfibieën en Reptielen
werkgroep bleef in 1999 ongewijzigd. Er zijn vierentwintig actieve leden waarvan er drieëntwintig lid 
zijn van de Vogelwerkgroep, zes van de Zoodierwerkgroep en vijfvan de VAR-werkgroep. 
De VOGELWERKGROEP is de grootste en ook de actiefste werkgroep. Het afgelopenjaar werden 
er vier excursies gepland. Echter, alleen de Ganzenexcursie naar Friesland op 16 januari en de vogel
trek excursie op 16 oktober naar de Duintjes, onder leiding van Adrie Hottinga gingen door, beiden 
met twaalf deelnemers. Vooral de laatstgenoemde excursie was een succes. Afgesproken werd om er 
een jaarlijks terugkerende traditie van te maken. 

De werkgroepavonden 17 februari en 17 november stonden voornamelijk in het teken SOVON 
Atlasproject Broedvogels. Op 12 april was er een avond over Vogelfotografie door Jan Neijendijk uit 
Harderwijk en 15 september een avond met vakantievogelverhalen. De avond op 17 november werd 
besloten met dia's van de IJsvogel en onderwateropnamen door Jan van Duinen. De werkgroepavon
den werden, met gemiddeld 18 deelnemers, zeer goed bezocht. 

In maart, april, mei en juni werden er diverse gezamenlijke en individuele inventarisaties uit
gevoerd in het kader van Sovon Atlasproject Broedvogels. Daarbij werd voor het eerst een deel van 
het ASK geïnventariseerd met enkele bijzondere soorten als Grauwe Klauwier en Draaihals. 

Frans organiseerde de Huiszwaluweninventarisatie en Adrie de Steenuilen- en Kwartelkoning 
inventarisaties. 

De bijdrages voor het Kloosterbosverslag werden afgerond. Vooral Adrie heeft veel werk ge
maakt van het Vogelverslag. Daar werd o.a. in aangetoond dat de Kleine Bonte Spechten-groep goed 
vertegenwoordigd is, mede door de aanwezigheid van veel dood, staand hout. 
Schrijnend was het om te moeten constateren, dat de eerste grote beheersmaatregel, die uitgevoerd 
werd na het verschijnen van het rapport bestond uit het verwijderen van al het staande dode h,out. 

Als extra activiteit werd door Erik, Jeroen, Harry, Frans, Henk en Gerrit-Jan op 2 .oktober 
meegewerkt aan Birdwatch 1999. We kregen een telpunt in Stokkum toebedeeld. De eerstgenoemde 
drie tellers brachten onder barre weersomstandigheden meer dan twaalf uur· aaneengesloten door op 
het telpunt Ondanks de slechte weersomstandigheden werden redelijke aantallen vogels waargenomen 
waaronder opvallend veel zwaluwen. 

De Midwinter PIT -telling van Sovon uitgevoerd op zondag 26 december. De telling werd af
gesloten met een stamppottenmaaltijd er waren 12 deelnemers. 
De traditionele samenwerking met Natuurbeschermingscommissie vond plaats op 18 december in een 
hoogstamfruitbomen project bij de Kopermolen te Epe .. 
ZOOGDIERWERKGROEP 

Op 11 januari en 8 februari werden er kerkuilenbraakballen geplozen onder leiding van Frans. 
Zes leden namen hieraan deel. 
Door enkele individuele leden werden inventarisaties uitgevoerd van o.a. Dassenburchten, vleermui
zen en zoogdieren. 
VAR-WERKGROEP 

Het overzetten van padden is als gewoonlijk één van de eerste activiteiten van de werkgroep. 
Onder leiding vanGerrit-Jan werd een scherm opgezet en er waren diverse vrijwilligers (ook niet le
den van de werkgroep) actief bij het overzetten van padden. 
Helaas is het bij deze activiteit gebleven. 

EXTERNE CONTACTEN: 
Het overleg met de Apeldoornse Vogelwerkgroepen vond plaats op 22 januari en werd bijge

woond door Cinthia. 
Adrie is op voordracht van onze Vogelwerkgroep en de Vogelbeschermingswacht Noord

Veluwe benoemd in de Ledenraad van SOVON. 
Harry is coördinator van de Kerkuilenwerkgroep Veluwe, het Steunpunt Veluwe v~ de WRN 

en vrijwilliger voor de opvang van wilde vogels bij Dierenbescherming Epe e.o. Hij heeft voor dit 
werk een Vogelvergunrug F (aanneem en doorgeefvergunnig) gekregen. 

Harry verzamelde als vrijwilliger voor Das & Boom achttien Dassen, allemaal verkeersslacht
offers in de gemeente Epe en hij was betrokken bij het vernielen van een burcht en bemiddeling bij 
Dassenschade. 

Frans en Harry waren ook enkele keren betrokken bij de opvang van vleermuizen, in samen
werking met DB~Epe. 
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Er waren contacten met Ravon Gelderland, de VZZ, de Vleennuizenwerkgroep, Stone (Steen
uil}, Vogelbescherm-ing Nederland, Sovon, SBB, Het Gelders Landschap, IBN-DLO, de Provincie 
Gelderland e.a. 

Hany van Diepen . 

. .. ... . ·------------
l).[g_tuur6escfzenningscommissie ('l{<BC}- seizoen 1998!1999 

De NBC heeft in het afgelopen seizoen vier keer vergaderd over o.a. de volgende onderwer-
pen: 

l. Uitgifte van een nieuwe infonnatiemap met betrekking tot het snoeien van hoogstam-
fruitbomen. 

2. Deftn-itieve vaststelling projecten. 
3. Aanvraag subsidies. 
4. Organ-isatie cursus "SHOeien hoogstamfru-itbomen. 
5. Aanschaf en onderhoud materiaal. 
6. Veiligheid en verzekering vrijwilligers. 
7. Uitbr-eidin-g { bestuurs )leden NBC. 
8. Werving nieuwe vrijwilligers. 

De infonnatiemap is inmiddels klaar. Er zijn in eerste instantie zestig exemplaren gedrukt. De 
-definitieve prijs wordt nog vastgesteld. 

Erik Boeve is (bestuurs)lid geworden van de NBC. 
De NBC heeft haar "kas'' overgedragen aan de penttingmeester van de KNNV. 
Op de hieronder vennelde data werd aan diverse projecten gewerkt: 

l-0 oktober l 998 7 deelnemers Spreng aan de Bijsterbosweg te Epe opgeschoond en fruit-

21 novenmer l-998 

19 december 1998 

9 januari 1999 

20 februari 1999 
13 maart 1999 

1nsectenwetfaroep 

bomen gesnoeid aan de Kooiweg te Heerde. 
7 deelnemers Jeneverbessenterrein opgeschoond aan de Elspeterweg te 

Vaassen. 
12 deelnemers In samenwerking met de Vogelwerkgroop Y.ilgen geknot aan 

de Kerkdijk te Veessen. 
17 deelnemers Praktijkcursus snoeien hoogstamfruitbomen op twee locaties 
+ I 2 cursisten in Wapenveld 
idem zie hierboven 

Het project witgen knotten in samenwerking met de Rotary 
Epe-Vaassen op de locatie Hoenwaard te Wapenveld kon 
vanwege de hoge waterstand van de Hssel niet doorgaan. 
Dit project ·werd -door-ge5\-"ltoven naar het seizoen I 999/2{)0{). 
Er zal dan tevens naar een alternatief project worden uitgeke
ken. 

Bertus Hilberink. 

- ......... __ 
Aantalleden 16; geregeld actief 14. 
Aantal andere belangstellenden.4. 

De belangstelling voor de huiskamerbijeenkomsten was goed. Voor de excursies minder, o.a. 
door vakanties en weersgesteldheid. 

Over het algemeen is het een enthousiaste groep met veel belangstelling. Het zou prettig zijn 
als meer leden ervan zich specialiseerden op een bepaalde groep van het uitgebreide insectenrijkl 
Het komende jaar 2000 willen we libellen centraal stellen. 

Behalve de gezamenlijke activiteiten werden er individueel veel waardevolle gegevens van 
vlinders en libellen verzameld. Vele lijsten werden naar De Vli.nderstichting opgestuurd voor het lan
delijk onderzoek. 
Daarnaast zijn er nog de monitoringroutes te vermelden voor vlinders en libellen. 
Nieuw was die voor de Weidebeekjuffer door Hilary Je11ema. 



Vlinderroutes werden gelopen (van april tot eind september) door: 
Bertus Hilberink en Jan Polman Kievitsveld. 
Els Koopmans en Mia Leurs Wisselsche veen. 
Hilary JeUerna en Mariet van Gelder Bermen en oude spoorbaan Heerde. 
Etienne van Dissel kon door een -ongelukkige val zijn route op de Werverdijk (Kloosterbos) niet lopen 
dit jaar. Trudy Looman was door familieomstandigheden verhinderd. 
n · · · t. II-!..a_._, ____ ., • . ..1 --1 . ..~· · ...A .,~ ___ E .,~_ ve momtonng ten aanzien van .. ct ~1;te Vt'efu uut\. utt jaar weer verzor5 .. uum p ~ Haan, 
-op een r"Ottte "Op de Renderklippen. 
Anca Ebens noteerde een hele lijst Lieveheersbeestjes in "-er-band met de oproep hiervoor door de lan
delijke KNNV. 
Op verzoek van De Vlinderstichting werd in januari-februari naar eitjes "'alt d-e Sleedoompage -ge
zocht. 

T-male lijst van a..."tiviteiten "'an de werkgroep 
ma. 18 januari l 0 deeln. Middaghuiskamerbijeenkomst bij Els Koopmans--Grommé. 

januari/februari 
ma. 8 februari 

"vT. 12 febma.."'Ï 

ma. 1 maa.."t 

z.a. 6 maart 
ma. 22 maart 

za. 10 april 

di. 13 april 

di. 11 mci 

11; • 
za. '"'met 

Z0. 3{)mei 
do. ljuli 

za. 24 juli 

zo. l augustus 

ma. 9 augustus 
za. 14 augustus 

do. 19 augustus 

Dncletwerp: Honingbijen OOm- Jan Polman 
5 deeln. Eitjes roeken van de Sleedoornpage {individueel} 
l deel-n. Bezoek van Els K-oopmans--Gr-ommé aan IVN Apeldoorn {Vlinder

werkgroep) voor uitwisseling ideeën vlinder-cursussen. 
2 -dccln. Menno va.."l Zuylcn van De Vlinder-stichting k-rnnt in Epe eitjes van de 

SleedoQfllpage bekijken. 
14 ücdn. Avondhuiskamerbijeenk-omst bij El-s Koopmans. Dia's. Onderwerp 

libellen en andere insecten, o.a. van het Kievitsveld, door Baukc Tcrp
stra. 

3 4eeln. Bezoek aan landelijke vlinderdag in Ede. 
11 deeln. Middaghuiskamerbijeenkomst bij Els Koopmans. 

Onderv.-erp z-:weefvliegen 0001' Bob van Aart-sen, met dia's van di~se 
vliegen van o.a. Dik Koopmans. 

2 decln. Landelijk-e bijecnk()1DS{ voor -coör-dinatoren van de vlinderwaarnemin
gen in Culemburg (Els Koopmans en Bertus Hilberink) 

2 decln. Overleg over vcrslag Hulsbergen met andere werk1;r-oepenvertegen
woordigers. {Els Koopmans en Micky Haselhofi) 

l dccln. Hi.lary bepaalt in het terrein met R-ob K-etelaar van De Vlinder-stichting 
waar ze de Weidebeekjuffer. zal monitoren. 

7 -dcdn. Excursie van de v.<erkgroep naar Klooster Hulsber-gen in Wapenveld 
voor aanvullende inventarisatie ver-slag Klooster Hulsbergen 
Ex-cursie Kievitsveld voor1ibeHen. Mij geen -gegevens bekend. 

7 deeln. Excursie op terrein defensie, Nunspeet en kort beroek aan Stakenberg
-seweg, Nunspeet, -o.l.v. Gerard Plat. 

2 deeln. Excursie Insectenwerkgroep Tongerensche heide/Wisst;lsche veen 
-o.l.v. Els K()()pmans-Gmmmé. 

6 deeln. Excursie Leusveld (bij Hall) voor vlinders, o.l.v. Els Koopmans
Gmmmé. 

5 ·deeht. Excursie R-enderklippeH Schaapsk()()i +plasje o.l.v. Hilary Jellema. 
Excursie Kievits'.l·eld o.l.v. Jan Polman-niet doorgegaan wegen-s ge
brek aan deelnemers. 
Ex"CUr-sie Petrea, \Vapenveld "O.l.v. A-nca Ebens- niet doorgegaan we
gens slechte weersvoorspelling 

do. 2 september 8 ·deeln. Al-gemene excursie naar het Wi-ssels..."'he veen "O.l.v. Mia Leursen Els 
Koopmans. 

ma. 20 september l 0 deeln. Middaghuiskamerbijeenkomst bij Agnès Herweijer-Smit. 

do. 14 oktober 

ma. 22 november 

Onderwerp -o~zicltt afgelopen seizoen. 
l 1 deeln. Huiskamerbijeenkomst bij Els Koopmans. Onderwerp: dia's van eigen 

vv·crkgmepleden in het afgelopen -seiroen of eerder gemaakt. 
Ondervv·erp: libellen. Inbreng Vv'Cfkgroepleden. 

Voor de groep: 
El-s Koopmans-Gmmmé. 
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NeSTKASTVeRRASSINGeN 
Als je in februari de nestkasties bij je huis gaat schoonmaken is dat meestal een kwestie van wat 

harig nestmateriaal verwijderen. Vervolgens boen je de binnenkant goed schoon en klaar is Kees. 
Dit voorjaar bleek het bij één van de mezenkastjes helemaal niet zo eenvoudig. Gewoontegetrouw 

wilde ik even kijken of er in het oude nestmateriaal nog bijzondere restjes zaten, insecten of parasieten. 
Maar dat was nu erg moeilijk. Een groot deel van het houten kastje was gevuld met een heel taai spinsel, 
dat vooral aan de wanden en het deksel zeer stijfvastgesponnen was. Geen spoor van vogelresten. 
Maar goed, met wat geweld trok ik er beetje bij beetje wat van dit haast viltige spul uit. Er zaten verras
sende dingen in. Veel poten, kopresten en stukjes chitine van vooral hommels. Boomhommels, zoals in 
een nestkastje verwacht kan worden. Er waren ook overwinteraars. En wel een levensgrote Wespenkonin
gin, die ik met veel moeite uit het spinsel los peuterde. Ze werd wakker in de warme kamer en ik stopte 
het nog trage beest gauw in een potje. Het was een zonnige dag en buiten ging ze meteen op de vleugels en 
vloog ver weg, de zon tegemoet. 

Een aantal lege popjes, zogenaamde tonnetjes van twee soorten kleine vliegjes lagen overal ver
spreid. Wondennaai waren twee levende Aspergehaantjes (Crioceris asparagi), heel kleine kleurige ke
vertjes. Zó, die overwinteren dus daar ook, dacht ik. Handig, want hier komt elk jaar hun voedselplant, de 
asperge, pal onder dit nestkastje op. De haantjes en hun larven vreten gedurende de zomer de planten fi
naal kaal. Niet erg - we eten toch geen asperges van die ene plant. en hij komt elk jaar weer op. 

BlNrtE.rW.AI"\ PE.\.:5E.L tU.S1'\.(Ast-: 
AL') MEr CtunH. AANC•E.e.ltACHH
MOf.ïE.N \N I~E.T HOUT' 
OOK lH NJ:.c;\l.l.A~fJf. :2e.Lr. 
Cr~VOI"'I Ot:.H NA MEr C.E\Nf.l .. O 
lOSTP..~\l.KEK VP.ri 0\ll~P\tHt:..L 
M ~T Coc.o N !. 

Op het deksel kroop vervolgens een heel klein springspin
netje, ook wakker geworden door de wannte. Ook dat ging 
naar buiten, samen met de Aspergehaantjes. 
Dit alles bevond zich in het dichte harige spinsel dat ik los 
had getrokken. Maar aan het deksel en ook binnen in de kast 
zat tegen het hout een groot aantal langwerpige lichtgrijze 
cocons in het spinsel. En die zaten zo stevig vast, dat er een 
mes aan te pas moest komen om ze los te steken. Stomver
baasd was ik toen bleek dat onder deze rijtjes cocons lang
werpige moeten in het hout zaten, alsof een gutsje die erin 
had gestoken. 
Ja, dan ga je zoeken: welke rupsjes of wat dan ook kunnen 
dit gedaan hebben. Wasmotten misschien? Door de hom
melresten denk je daaraan. De rupsen van de wasmotvlin
ders eten was en broed van hommels en b~jen. Bij imkers 
zijn ze dus berucht. Maar de wasmottenverhalen in de in

sectengids en vlindergidsen kloppen niet met mijn ervaring van nu. 
Tot ik in een oude insectenencyclopedie (van Stanek) een prentje vond dat leek op mijn langwerpige co
connetjes. Een prent van een opengeknipte cocon toonde een rupsje; volgens de beschrijving geelbruin met 
een rode kop. Er wordt van vetteld: " ... dat ze in hommel- en wes
pennesten leren. Ze vinden vooral een aantrekkeiUke roedselroor
raad lt'anneer hommels ofwe.\pen hun nesten in vogelnesten hebben 
aangelegd waar ze zich aan haren en andere dierl!fke plantaardige 
a_f'•alsto..ffen tegoed kunnen doenDe rupsen spinnen zich gemeen
schappel!fk in een nest in, 0\'enl'interen en W!rpoppen zich legelUk 
in het voorjaar. Een "massale" aan mi van deze motten op een 
wespennest hee_fi \'Oor de wespen ernstige ge1•olgen. De motten 
spinnen de raten in en \'erorberen deze met inbegrip l'an het zich 
daarin bevindende broed5el. (D.e overwinterende wespenkoningin 
had zich hier in het hol van de leeuw verborgen?) Het l'linderlje is : 
drie centimeter groot. De naam: Aphomia sociella." 

COC.OH!> ZAIE.t'l \f•l Zt~R 
i' AAl s PIH~I?.L I DAT \JOL 
\<LI:lti~ llfTio/f.~Ç>H.LEM Z4ï. 
COCON~ LDS4E.~"IPT ME.r 
sc1~AAR. "BEVP."TreH "LifZlGE. 
!.IC HT ~Rl.IIHf• POPRE-ST i!.H t>IE. 
LHG 2,yri(OF VHC.AAr-17) 

Een ander boek. "Kieinschmetterlinge, beobachten und bestimmen" van onder anderen Thomas 
Kaltenbach venneldt voor deze soort ook een Duitse naam. namelijk Hummelmotte. Als vliegtijd noemt 
hij ':Juni tot september in de schemering 's Nachts komen ze wel op licht. " 
Van de rupsjes zegt dit boek dat ze "ah August gesellig leben in Gespinströhren in Hummel und Wespen
nesten." 
Ze verpoppen zich in februari in de cocons. Maar niemand vetmeldt hun aantasting van het hout. Hoe 
doen ze dat? Knagend oflangs chemische weg? 



De "Hummelmotte" behoort wel bij de wasmotten, maar het is een andere soort dan de Grote en 
de Kleine wasmot uit de Nieuwe lnsectengids. 

Omdat we het vorig jaar verzuimd hadden dit nestkastje schoon te maken, zijn deze motjes waar
schijnlijk al het vorig jaar uitgevlogen. Openknippen van een paar coconnetjes leverde namelijk alleen 
lichtbruine, lege pophulsjes op. 
Al die "rommel" was voor ons interessant, maar het zal naar mijn mening wel de reden geweest zijn waar
om het kastje vorig jaar niet bewoond is geweest. Zelfs niet door hommels; alle dode materiaal dateerde 
van 1997! 

Els Koopmans-Grommé. 

P.S. Een KNNVer in Zwolle vertelde ons deze week (april 1999), onwetend van onze ervaring over 
een dergelijke vondst in zijn nestkastje. Tijdens een avond van de insectenwerkgroep meldde Ag
nès precies hetzelfde van een nestkastje bij een kennis in Epe. Bij beiden ook moeten in het hout 
en veel taai spinsel met cocons. Wel merkwaardig: drie keer in één week en dat terwijl ik nog 
nooit gehoord had van dezeAphomia socie/la ofwat het geweest mag zijn. 

P.S? 10 mei 1999: Inmiddels zijn er in Zwolle nog rupsjes verschenen op de spinsels, en op 6 mei zag 
ik kleine motjes in mijn kweek zitten. Mannetje en vrouwtje van de Hummelmottel! Twijfel uitge
sloten. Ook Zwolle heeft motjes. 

EKG. 

Landschapswerkdag 1 999 

Op zaterdag 6 november j.l. gingen Bertus Hilberink en ondergetekende vol goede moed en 
enthousiasme naar Bussloo, waar dit jaar "in het landschap" gewerkt werd. Je kWlt dit zien als een 
open dag voor landschapsbeheerders. Je maakt kennis met boeiende mensen met wie je jouw interes
ses kWlt delen. 
De organisatie was in handen van de SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland). 

We hadden eigenlijk gehoopt op mooi weer, aangezien de dagen ervoor echt schitterend wa
ren. Maar dat was ijdele hoop .... Het heeft de hele dag .geregend en het was erg guur. Maar de mees
ten van de honderdzestig deelnemers waren gekleed op dit typisch Hollandse weertype. 

De dag begon met een kop koffie en koek in restaurant "De Middelburg", het hoofdkwartier 
die dag. Nadat de dag- en groepsindeling was uitgedeeld ging iedereen op pad. Bertus en ik begonnen 
met een fietsexcursie die ons door het Apperseveld voerde. De benodigde fietsen werden beschikbaar 
gesteld door de SLG. 
We hebben even gestopt bij een Gagelven en'een gratheuvel. Daar werd het één en ander verteld over 
de werkzaamheden aldaar. 

Eenmaal terug in het "hoofdkwartier" genoten we van een wanne kop soep met brood. Daarna 
was het onze beurt om aan het werk te gaan. We zijn naar de uiterwaarden van de IJsset gereden, al
waar we wilgen hebben geknot. Het was er wel koud en nat, maar met een beetje doorwerken kregen 
we het al gauw wat wanner. 

Om een uur of drie gingen we weer terug naar het restaurant, waar de dag besloten werd. Men 
kon nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

De conclusie kan alleen maar zijn dat het een zeer geslaagde, gezellige, natte, koude: boeiende 
en goed georganiseerde dag was. 

Volgend jaar zeker weer! 
Erik Boeve. 

SLOTZIN UIT EEN 8RIEF VAN HARRY VAN DIEPEN IN EEN OPROfP AAN DE WERKGROfP OM MEE TE DOEN MfT INVENTARISEREN: 

"ZORG DAT JE MEETELT" 
(GEHONOREERD MET DE SYM80L/SCHE MINIPLUIM VAN DE RfDACT!f) 
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Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 
Het vreemde. woorden A .B .c. 

Als je. natuurklanken le.e.s't of andere. boeken over de. natuur, dan komje.ze. 
nog we. I e.e.ns te.ge.n, woorden die. je. missc.hie.n we. I e.e.ns gehoord hebt, 
maar wat be.te.ke.ne.n ze. nu pre.c.ie.s? 

mboreturn Een verz atneling van aangeplante boomsoorten en 
. struiken. Vaak ontstaan door vroegere. eigenaars van 

landgoederen die. in- e.n uitheemse. houtgewassen in hun 
tuin plantten. Een bomentuin met a\\e.rle.i soorten naald
bomen wordt e.e.n PI NE(U/'1 genoemd. 

11 
'":' ... . 

iotoop Plaats waar e.e.n dier of plant helemaal in zijn omgeving 
is aangepast. A \Ie. levensvoorwaarden moeten aanwe
zig zijn, Dus niet a\\e.e.n water voor water- en weidevo
gels, maar ook aansluitend grasland om voedsel te. kun
nen zoeken e.n rust voor broe.dge.\e.ge.nhe.id. 
Bij planten kan e.e.n zinkvioo\tj e. bij voorbeeld a\\e.e.n 
groeien waar zink in de. grond zit. 
A\\e.e.n in Limburg, waar vroeger zinkmijnen waren is het 
Zinkviooltje nog te vinden. 

Een snavelinsec.t, dat in vele soorten en vormen voor
komt. De meesten zijn niet me.e.r dan e.e.n halve c.e.nti
me.te.r lang. Zij zuigen sap uit bepaalde voedselplanten 
en kunnen zowel vliegen als springen door hun extra 
grote achterpoten. Cie.aden kunnen ook zingen. Het 
geluid van de in ons land levende c.ic.aden is ec.hter te 
hoog e.n te zac.ht om door het mensenoor gehoord te 
kunnen worden. 

Als in stilstaand water afgestorven plantenresten tot 
aan het oppervlak reiken, gaan op dezezachte natte 
ondergrond water- en moerasplanten, zoals ~atte.n
staart, Riet en Pluimzegge (zie Z) groeien. Zo'n "eitand
je'' wordt een drijftil genoemd. Het 10 kt e.e.n stevig e.i
landj e, maar alsjeerop zou gaan staan zakte je e.r 
me.te.e.n doorheen. 

Verandering van het landsc.hap door het van hogere. 
gelegen gebieden meenemen van los materiaal, zoals 

... , •. :· .. ,:7·'·1<,[·\':'~ grind, zandkorrels en kleidee\tjes, door wind, water of 
"'"'>' '". . t~ bewegend ijs. In Nederland kunnen wü dit nog het 

.· ~- · · · · · ' . . ·.· beste langs de kust waarnemen. Door de. storm 
,., .:.~ .<ilj ··~.1 •. , • ../j ··~worden soms stukken van duinen wegge.slage.n.Door 

ge. tij den kunnen ook we.e.r nieuwe stukken toegevoegd 
worden. 



II1Jiossie 1 

Basoor 

Een in de bodem versteend overblijfsel van voorhistorische 
planten en dieren of een versteende ofdrt..k hiervan. Door
dot ze door afzettingen volledig werden ingesloten is ht..n 
vorm bewaard gebleven. 
We spreken ook wel over fossiele brandstoffen zoals steen
kool, tt..rf (Zie f), oordolie of aardgas. 
In steen- of mergelgroevenzijnsolllS nog fossielen te vin
den. Opgravingen leveren meestol weinig fossielen op, om
dot er niet diep genoeg gegraven wordt. 

Is een onder woord voor wilgenhokhot..t, een hot..tgewas dot 
- tllen hoog loot opschieten. De jonge bomen worden dicht 
bij de grond afgezaagd, woomo t..it de stronken een hele
boel tokken groeien en zo kon er regellllotig geoogst wor
den. Grienden van wi\genhokhot..t zijn voorol te vinden op 
vochtige gronden in het rivierengebied. Hot..t dot otll de drie 
à vier j oor wordt geoogst, wordt gebrt..ikt voors telen en 
hot..ten gereedschap. Hot..t dot elkjaar wordt geoogst 
wordt verwerkt in vlechtwerk (monden). 

Hoften worden eendagsvliegen genoemd. Ze hebben één 
of twee paar donsachtige v\et..get>, die in zeinrtASt verticooi 
boven ht..n Uchoom hot..den.OpvoUendzijn de drooddt..nne 
aanhangsets aan ht..n ochterlijf, die wel twee keer zo long 
zijn at> het lichaam dot ongeveer één centitlleter long is. 
Een dogsvüegen leven in derdood kort. Enkele t..ren tot enkele 
dogen.Oe volgroeide dierenzweven boven het water, waar 
zij ook poren.Oe eitjes lotenzij gewoon in het water vanen. 
Oe larveperiode dt..t..rt ongeveer éénjoor.In het voorjaar 
komen ze at> nimfen naar het wateroppervlok en vervellen 
dor tot een z.g. subimago (Zie I). Deze vervelt na korte tijd 
nog één keer en de haft is don voUedig ontwikkelt. Klaar voor 
het korte leven waarin hij zic.h voort tlloet planten. 

Een volkomen ontwikkeldinSect. Oe ontwikkeling van ei tot 
imago kon op twee manieren plaats vinden. Hierdoor wor
den de inSecten in twee groepen verdeeld:de onvolledige
en de volledige gedoontewisse\ing. Bij de eerste soort lij kt 
hetjon ge dier, de nimf, dot t..it het ei komt o\ een beetje op 
het imago .Bij de tweede soort, waoronder vlinders,zijn de 

- wter\ij keverschillen tnet de volwassen dieren vee\ groter. 
Oot kotnt door het pops tadiutn, een rtAStperiode ttASsen \orve 
enirhogo. 

Deze paddestoel lij kt in derdood we\ op een mensenoor. Hij 
groeit op ot..de vlierstrt..iken, meestol op ko\khot..dende 
bodem. Het oor voelt heelzocht oon en is oon de 
bovenkontfijn behoord.Is het een tij d\ong droog, don wordt 
de paddestoel keihard. Regen brengt hem weer tertAg in zijn 
oorspronkelijke vorm. Zijn naam dankt hij oon een legende. 
f oen Jt..das Jezus had verroden en door spijt van kreeg, hing 
hij zichzelf op oon een v\ierstrt..ik en sindsdien groeien er nog 
steeds oren t..it het vUerhot..t. 
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Deernkuil 

Is welwater dot door doorlotende hoger gelegen grond 
nooreen lager gelegen gebied vloe1t. Omdat door kwelwo
ter vook bepaalde mineralen worden aangevoerd, kunnen 
op plootsen met kwel soms planten groeien die verder in de 
omgeving niet voorkomen. Kwel heeft meetstol een verrij 
kende invloed op de notuurlij ke plantengroei. 

Een kuil ontstaan door leemwinning voor het bokken van ste
nen en oordewerk.leemkuilen hebbenvookeen grotere 
plantenrijkdom don het omringende land, doordot de bo
dem vanzo'n kuil voedselrijker is. 5pec.ioolin oudere met 
hondkrocht gegraven leemkuilen, waar door het sterke 
reliëf, uiteenlopende milieuomstandigheden voorkomen. 

Rivierbocht, waarin de richting van het .stromende water 
minstens lBO graden drooit.Doordot stromend water weer
stond ondervindt, kunnen rivieren of beken sterk goon kron
kelen.rn onze grote rivierenzijn de meeste meanders ver
groven, omdat de sc.heepvoort door die bochten belem

Mf!rJJJ'tU~'"'~· rnerd werd. 
Gelukkigzijn er nog kleine riviertjes en beken, waarvan de 
kronkelende loop nog in toe. t is en die het landsc.hop door
mee zo verfrooien. 

Een oon de binnenkont van een rivierbocht gelegen onbe
dijkt gebied, dot bij hoge waterstonden overstroomd wordt, 
Een nes wordt vook als hooiland gebruikt.Ais het gebied niet 
wordt bernest, ontstaat er een bijzondere flora en fauna. 
Ook voor weide- en watervogels is dit gebied als pleister- en 
broedplaats van betekenis. 

O.Siot 

(wordt vervo\gd) 

I ,.._.~ ..................................... ~._~u ~~-~-n 

!Rd cuuk jawt ib om: wat ~;zie/i de nwMcfwt 

JKet m.affut ~ uan 6ll~JeMtandig/i waMcfwt. 

'We~Mcltt 11w.m. aften waMcit re~ in 't nieuut 'jamt., 

4 dc&e dag/i uw ee't-6t' en elc& uw ~te WlWt. 

·~; 

e.tuMtanlijn ~M /665. 
'• +~i' i 

I •1..:::; .... ~--------------~~~::J~~~J 



Vereniging Milieuzorg Epe 
Veenweg 2, 8171 NJ Vaassen tel. 0578- 575900 giro 1963127 

EPE IN DE SPIEGELVAN DUURZAAMHEID 

Vorige keer heb ik het gehad over Agenda 2 J en de pogingen om wereldwijd een duurzame 
ontwikkeling in de lokale gemeenschap tot stand te brengen. In Nederland is daarvoor de Nationale 
Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO is de naam voor 
deze mond vol) aan het werk. 
Een van haar klussen was het maken van een Lokale Duurzaamheidsspiegel die de gemeenten zich 
konden voorhouden. Dit was een enquête met vragen over zes duurzaamheidsthema's (vijftien à twin
tig vragen per thema) die door een gemeente konden worden beantwoord. De vragen sloegen natuur
lijk op de gemeentelijke situatie op het gebied van die zes thema's. De som van de antwoorden leidden 
dan tot een score per thema en de som van die scores gaven het eindresultaat van die gemeente. Van 
de 587 Nederlandse gemeenten deden er 71 mee met dit spiegel kijken. 

Zoals vorige keer aangekondigd wil ik nu wat nader ingaan op het cijfer voor duurzaamheid 
dat Epe kreeg, natuurlijk in vergelijking met de andere deelnemers. 
Eerst de eindstand: de winnaar, Rotterdam, haalde in totaal 151 punten. Van de eenenzeventig ge
meenten eindigde Epe als drieënzestigste met 54 punten. 

Het leek me leerzaam om eens na te gaan hoe Epe het bij deze zes behandelde thema's heeft 
gedaan. Die thema's waren: Algemeen, Biodiversiteit, Energie, Internationale samenwerking, Water 
en Woonomgeving. 

Bij Algemeen scoorde Epe helaas geen enkel pWlt. Nogal schamel dus, vergeleken bij de 24 
punten die door drie andere gemeenten werden behaald. 
Het kwam omdat er gevraagd werd of Agenda 21 een beleidsonderwerp was en of er wat mee werd 
gedaan, of er een breed samengesteld inwonerplatform was waarmee plannen voor meer duurzaam
heid werden besproken, e.d. Dat zijn zaken die hier, zelfs bij de politiek, nog niet leven zoals elders. 

Bij Biodiversiteit was de situatie heel anders. Daar hadden we 21 punten tegenover de 28 van 
Nijmegen. In Epe hebben we een Landschapsbeleidsplan, ~worden vrijwel geen bestrijdingsmiddelen 
meer gebruikt, er wordt milieuvriendelijk bermbeheer toegepast en er is overleg met verenigingen 
zoals de KNNV, die inventarisaties maken van onze flora en faW1a. Dat bevordert de biodiversiteit. 

Bij Energie weer een somber plaatje voor Epe. Tegenover de 28 punten van winnaar Leeuwar
den moesten wij het doen met 3 punten. Epe kent geen energiebeleid, gericht op het verminderen van 
de uitstoot van C02, de gemeente gebruikt geen groene stroom, er wordt niets actiefs gedaan voor 
meer gebruik van schone zonne- en windenergie en er wordt bij de bouwvoorschriften niet meer ge
daan dan wettelijk verplicht is. Wel zijn er plannen voor "duurzaam bouwen"-beleid, maar daarover 
komt nog niet veel naar buiten. 

Dan het thema Internationale samenwerking. Daarin haalde Epe 15 punten tegenover de kop
lopers Rotterdam, Leiden en Wageningen die elk dertig punten kregen. Dit komt omdat er in de ge
meente twee wereldwinkels zijn en omdat verschillende maatschappelijke organisaties contacten heb
ben met plaatsen in Tsjechië, Albaniê en Polen. Ook wordt de Stichting voor Kleinschalige Projecten 
(SKOP) in Senegal ondersteund. 
Er is hier nog veel ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door als gemeente zelf daadwerkelijk steun te 
geven aan buitenlandse projecten en door als gemeente producten van de "eerlijke handel" (Fair Tra
de) te gebruiken. 

Voor het thema Water haalde Epe maar 9 punten. Dat is niet veel, vergeleken bij de 28 punten 
die koploper Boxtel wist te halen. Gelukkig is de werkelijkheid inmiddels wat zonniger hier. Na het 
insturen van de Eper-antwoorden op de enquête werd door de gemeenteraad een nieuw Rioleringsplan 
vastgesteld, waarin de aansluiting van alle percelen wordt aangekondigd. Ook wordt in dit plan voor 
het eerst gekeken naar het scheiden van het regenwater en het rioolwater, terwijl er een tijdschema is 
ingesteld waarbinnen het aantal overstorten drastisch moet zijn verminderd. Als het zo hard regent dat 
het riool al het extra water niet kan verwerken loopt het over via een overstort. Helaas stroomt er dan 
ongezuiverd rioolwater in sloten, beken, e.d. Niet echt "duurzaam" dus. 
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Openbaar vervoer in de wijk, kinderopvang, speelvoorzieningen, lokale werkgelegenheid en 
verkeer in de wijk, het zijn allerlei zaken die met duurzaamheid te maken hebben en waar bij ons ook 
wel het een en ander aan te doen valt. 

Natuurlijk was er op de enquêtevragen het nodige aan te merken. Je mocht alleen "ja" of 
"neen" antwoorden, wat al gauw een zwart/wit beeld geeft. Dat gold ook voor de situatie in Epe. 
Wij hebben daarom ook bij een aantal antwoorden aan de NCDO onze nuanceringen meegeleverd. 
Maar ondanks dat was dit spiegel kijken leerzaam en hopelijk ook voor de gemeente Epe zelf. In het 
Doelgroepenoverleg zijn "we" - dat zijn de groepen die ik in mijn vorig verhaal noemde- met de 
gemeente. in gesprek hierover. Maar dat is niet genoeg: wil het echt wat worden met de duurzaamheid 
dan moeten er veel meer Eperburgers bij worden betrokken. En dan niet alleen praten, maar ook doen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor KNNV-leden. 

Jan Polman. 

HET WISSElSCHE VEEN ZOAlS IK HET BElEEf. 
(DEEl XIII J 

MOEILIJKE LIBELLEN EN EEN SNOEKENVERHAAL 

Het is een prachtige zomenniddag, als we met enkele leden van de insectenwerkgroep bij 
elkaar komen op 7 mei. We starten bij de parkeerplaats aan de Boerweg. Het natte weer yan de 
afgelopen winter heeft blijkbaar toch zijn tol geëist, want er zijn weinig vlinders. Oranjetipjes vliegen 
er gelukkig wel. De Pinksterbloemen bloeien dit jaar werkelijk overal uitbundig. Ook een gevolg van 
de nattigheid? Pinksterbloemen houden wel van een vochtige bodem. 
Maar we zouden speciaal naar libellen kijken. Eerst bij het cascadetje maar, waar de Verloren beek uit 
de kwelplasjes stroomt. Het valt daar wat tegen. De weinige libellen die er vliegen zijn moeilijk te 
achterhalen, laat staan op naam te brengen. 
Juist zullen we naar een andere locatie gaan, als er een man als het ware uit het niets uit het veen naar 
ons toe komt lopen. Het blijkt de duiker en onderwaterfotograaf Willem Kolvoort te zijn. En wel in 
vol omaat! Ik vraag hem naar de Snoeken, die hij in één van de plasjes had gezien tijdens de 

radiouitzending van Vroege Vogels dit 
vomjaar. "Het waren er drie'' zei hij "een heel 
grote en twee kleintjes". Hij zag ook hoe de 
grote Snoek een van de kleineren greep en 
opat! 
Hoe die Snoeken in zo'n afgelegen ven terecht 

~ 1-IOE!< gekomen zijn is een raadsel. Hij vettelt ook, 
dat Snoeken in een populatie van louter 
somtgenoten stand kunnen houden door elkaar 

op te eten. Een wonderlijke samenleving. 
Achter de bosjes van de Boerweg, het inmiddels beroemd geworden plekje, gaan we weer op 

libellenjacht Natte voeten aan de rand van het plasje en een magere vangst. Hoewel, het blijft 
spannend. Ik demonstreer het hanteren van een gevangen exemplaar: bij de vleugels pakken, dan kan 
hij je niet bijten en kun je alle kenmerken vergelijken. Deze methode, nog uit mijn N.J.N.-tijd 
stammend, wordt nog steeds toegepast. Maar het blijft moeilijk. Een geschikt ven·ekijkertje helpt al 
wat. Er vliegen nu veel juffertjes. Die zijn altijd al moeilijk op naam te brengen, maar hovendien zijn 
er nu veel jonge exemplaren die nog niet op kleur zijn zoals dat heet. 

Wat is hier verder veel te zien. Plekjes Zonnedauw op kale stukjes samen met 
Moeraswolfsklauw die nu net begint zijn "vingers" uit te strekken. 

Op een zandig stukje rennen Spinnendadertjes heen en weer en Zwartrode graafwespjes. 
Overal zitten hun holletjes in de grond, maar .we zien ze nergens met een prooi lopen. ,Wolfsspinnen, 
vaak groter dan zijzelf~ slepen ze na een verlammende steek naar hun holletjes, maar hun jacht heeft 
nog niet veel succes. zo te zien. Wel zien we zelf een Wolfsspin, nog wel één die met iets aan haar 
achterlijf rondloopt. Ze draagt haar ei~jes in een zelfgesponnen builtje mee. Broedzorg is bij spinnen 
soms heel vergaand. We bewonderen een heel mooie Rugstreeppad. Het beestje moet in bmidstooi 
zijn, wat een prachtexemplaar: nooit geweten hoe mooi ze kunnen zijn. 



Mia zoekt en vindt nog Lenteknotszwammetjes en er wordt lang gediscussieerd over een forse 
Zwavelzwam, die zich aan een tak in het bosje ontwikkelt. Zit hij nu aan een berkentak, of aan die 
andere boom? Alles groeit hier zo door elkaar heen. Het blijkt toch een prunus, een Amerikaanse 
vogelkers te· zijn, die als gastheer fungeert. 

We lopen nog even naar de wei bij de spreng voor vlinders, maar zien alleen een afgevlogen, 
zeer gehavende Dagpauwoog; een laatste exemplaar van vorig jaar nog. Mei, juni zijn nooit zulke 
goede vlindermaanden, maar we hadden een fijne middag samen in een mooi gebied. 
Thuiskomend hoor ik voor het eerst een Braamsluiper zingen. Lente! 
EEN BLIKSEMBEZOEK 

Voordat we vijf weken naar Frankrijk gaan met vakantie, moet nog snel een monitoringsroute 
worden gelopen. Dik en ik doen dat samen op 21 mei. Met een voor ons ongewoon tempo worden de 
secties afgelopen. Een Landkaartje in voorjaarsvorm, Oranjetipjes, dat zijn de leuke dingen. 
Grappig is een grote pol spierwitte koekoeksbloemen, een soort die normaal roze hoort te zijn. Ze 
groeien op de beekwal bij het Land van Jonker. Libellen zijn er ook. Een mooie Platbuik en een 
Vuurjuffer noteren we. De zeer degelijke schrikdraadafzetting doet ons enkele secties overslaan. Geen 
tijd. Toch staan we nog een poosje stil bij een vrij groot aantal vliegen van een soort die ik nooit 
eerder zag. Het zijn geen zweefvliegen, ofschoon ze wel een zwartgele tekening hebben op het 
achterlijf. Er zijn er heel veel. Ze vliegen laag in de vegetatie, maar we kunnen ze zonder netje niet 
vangen. Vergelijking thuis met plaatjes geeft ons het idee dat we met een soort snavelvliegen te maken 
hebben gehad, die bij water voorkomen. 
Grasmussen zingen op verscheiden plaatsen hun krasserige liedje, een Rietgors roept in de rietkragen. 
Gek, dat ik hem niet eerder opmerkte. Nu hij bloeit, zie ik dat hier aan het pad een Meidoorn staat. Een 
boom die je hier niet verwacht. 
ZOMER 

Het is een avond, eind juni. De lange, lange Franse vakantie is voorbij, als ik met de 
plantenwerkgroep voor het eerst weer in het gebied kom. Egbert voert ons aan en met behulp van 
sterke mannen en een gummihandschoen van mij, die aan flarden scheurt, openen we de elektrische 
draadafzetting. Het gebied achter het Land van Jonker en het landje zelf is het doel. We verdiepen ons 
weer in de vele biezen en zeggen, die hier groeien. Opnieuw verbaast me de kennis die in deze groep 
heerst! Ik probeer weer wat van hen te leren. 

Blauwe zegge oogt echt blauwig, de aren van de Hazenzegge lijken op hazenpootjes. 
Sterzegge bloeit met sterretjes. Geelgroene zegge is die lage soort met dikke lichtgroene bloempakjes. 
Zwarte zegge vertoont donkere streepjes in de bloeiaartjes. We vergelijken weer de hier algemeen 
voorkomende Veldbies met de zeldzame Paddenrus, die tussenschotjes in de stengels heeft. "Als haren 
op een hond", zou je kunnen zeggen van de manier waarop hier een heel veldje groeit van 
Armbloemige waterbies, een vrij zeldzame soort. Het is voor deze plant, dat Egbert ons hierheen 
gebracht heeft. Hij kon niet weten dat er dezelfde avond nog een eendere onverwachte vondst zou zijn. 
Zowel Suzan, als Mia en ik staan bij een onbekende plant, een jonge varen. We zetten er zelfs even 
een papieren vaantje bij om de plek te onthouden, niet vermoedend dat we er die avond tientallen 
zouden vinden. Het is de Koningsvaren; één exemplaar is al eerder ontdekt bij de kwelplasjes. Het is 
een varen van moerassige plaatsen. We kijken ook nog met plezier naar de volop bloeiende Grote 
ratelaars, de laatste Zompvergeetmenietjes, met hun kleine blauwe bloempjes, de vele 
Egelboterbloemetjes en de Grote egelskop. 
Leuk is ook het kleine, eenzame Montiaplantje dat al dichtbij de ingang is ontdekt. De hoop dat het 
hier eens een echte vochtige heide zal worden is aangewakkerd door de piepkleine Struikheideplantjes 
en wat Dophei en de enkele Veenpluisjes die er in staan. 

Op vlindergebied is het deze avond ook interessant. Bruine zandoogjes vliegen overal uit de 
ruigte op. Ze gingen juist slapen tussen de planten, toen wij kwamen. Overal waar we lopen vliegen 
ook kleine Witte motjes op. Grasmotjes van de soort Crambus puse/la. De rupsjes ervan leven op gras, 
klaver en mos in een spinselkokertje. Het lijkt ons vrij saai zo'n leven. De vlindertjes zelfhouden van 
gezelligheid. Ze ~apen met velen bij elkaar in het gras, iets dat door ons wreed verstoord wordt. 

De mooiste vondst op vlindergebied doet Mariet Ze ziet een ·rups van een Nachtpauwoog op 
wat wilgenopslag zitten. 

Enig speurwerk levert tenslotte één exemplaar van het Veenmosvuurzwammetje op, dat we 
twee jaar geleden hier ook hadden gezien. 
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EEN VLINDERT JE MET VEERT JES OP 7 JULI 

Een temperatuur van 23° Celsius in de ochtend vinden we al niet bijzonder meer deze zomer. 
De bramen bloeien langs de beekwaL Op de enkele witte klavertjes van de onlangs gemaaide benn 
zitten twee Kleine vuurvlindertjes te zonnen. Koevinkjes hebben zich bij de vele Bruine zandoogjes 
gevoegd en genieten nu ook van de bramenhoning, samen met de Kleine geaderde witjes. 
De Moerassprinkhanen zijn weer aanwezig achter het Land van Jonker. Je hoort hun "tik, tik"geluidjes 
overal om je heen als je ze eenmaal kent. 
Cintia heeft zich bij ons gevoegd en maakt er dia's van. Knap werk bij zo'n beweeglijk insect. Later 
blijken ze goed gelukt te zijn. 

V':lfVIN(,.l:f'<lC."
VE.DfRI'10T 

Op cl~ voqju nco h~t\(,.,ao.l wi~ 

We genieten van de wolken Bruine zandoogjes, als we ons door 
brandnetels en distels een weg gebaand hebben naar het laatste stukje 
van onze telroute. Het "paradijsje". noem ik dit besloten stukje nattig 
gras- en biezenland. Hier zie je plekjes waar Reeën rusten. Er komt 
nooit een mens. behalve als het één keer laat in het jaar gemaaid wordt 
en ze voor die gelegenheid het toegangspaadje even vtij maken. 
Als nieuwe vondst hier noteren we twee keer een Vijfvingerige 
vedetmot. Je moet ze echt van dichtbij hebben gezien. liefst door een 
loep, om te weten hoe mooi ze zijn. Het zijn slanke sneeuwwitte 

vlindertjes met vleugeltjes die op een bosje fijne vogelveettjes lijken. Elke voorvleugel bestaat uit vijf 
van zulke witte veeltjes. Vandaar de naam vedennotten voor deze familie. 
Voor het eerst in het seizoen zien we nu wat meer vlinders. Het meest vreemde van deze dag vind ik 
de Kamperfoelie met groene slecht ontwikkelde bloemtrosjes, die over het hek bij het weiland naar de 
spreng groeit. Een bladluizensoort kan een dergelijke "vergroening" van bloemen veroorzaken lees ik 
later in de Oecologische Flora. Ik heb er geen bees~jes op gezien, maar misschien wonen ze binnenin 
of ze zijn al ve1trokken? 
BRUINE ZANDOOGJES IN DE MEERDERHEIDOP 12 JliLI 

Het is weer heet. De koeien zijn extra dorstig. De boer heen een slang naar de beek gevoerd, 
die met de "pompjes·· die de dieren zelf met hun kop in werking stellen, verbonden is. Ze drinken uit 
de beek zonder de oever te hoeven vettrappen. een prima systeem lijkt me. Ondanks de hitte zijn er in 
deze zomer tot nu toe weinig vlinders. Dat geldt deze dag echter niet voor de Bruine zandoogjes. We 
tellen alleen al op en om de nog met een paar trosjes bloeiende "bramenberg" honderdzestien 
exemplaren. Die bramenberg is een machtige, ondoordringbare bramenwoekerij op het Paradijslandje. 
Ook veel witjes vooral geaderden zien we daar. De twee Grote groene sabelsprinkhanen, die we die 
dag zagen, zullen er wel enkelen van opgepeuzeld hebben. 
Landkamtjes vliegen nu met een tweede generatie. Die is heel donker, bijna zwrut. met een wit bandje 
over de kleine vleugels Het ve1wonde1t je telkens weer hoe klein die Landkamtjes eigenlijk zijn. De 
Kale jonkers lokken Koevinkjes, ook al donkere vlinde~jes, maar met een wondennooie vleugel
onderkrult Omdat ze zelden met de vleugels open zitten, zijn de talrijke oogjes w:aannee de onderkrult 
versierd is goed te, zien. We gebruiken de kijkers er veel voor! Het zijn echte julivlindertjes. Maar 
waru· blijven nu de nieuwe Kleine vossen en de Dagpauwogen en wanneer zien we een Distelvlinder? 
Je moet geduld hebben en de aardige Boomblauwtjes en Bonte zandoogjes vergoeden veel. 
EEN EXCliRSIE VAN DE INSECTENGROEP 

Op het verzamelpunt aan de Chevalierlaan is niemand op de afgesproken datum van 22 juli. 
Na enig wachten ga ik maru· bosbessen plukken voor de yoghurt vanavond. Dru1 komt alsnog een 
deelnemer aanfietsen. Het is Be1tus en omdat de heide weinig inspirerends op insectengebied opleve1t 
ste-ken we door naar het Wisselsche veen achter de Boerweg. We zien daar een parutje van de 
Keizerlibel parend aan een bies hangen. Zelden kun je deze grote snelle libel zo mstig bekijken. Mét, 
maar ook zónder kijker zelfs. zijn alle onderdelen en kleuren te onderscheiden in het heldere 
zomerlicht Een andere grote somt (oeverlibel?) dru1st al eierleggend rond over het ondiepe water. 
Lantaruntjes en Zwrute heidelibellen bespieden we weer met de kijker. 
De vele Lisdodden in het plasje zijn behoorlijk afgevreten. Een dicht spoor van \'cel schapenpootjes 
venaadt de daders, die van de lage waterstand profiteren konden. En terugrijdend langs de Molenweg 
zie ik wel vijftien Dagpauwogen op een Buddleja. Gelukkig, ze zijn er weer! 
OVER BONTE ZANDOOGJES 

Bij de vlindertelling op 29 juli vallen vooral de aardige Bonte zandoogjes op. Deze felle 
tenitoriumverdedigers zijn gemakkelijk te ontdekken. Ze vliegen gewoon op jou of een passerende 
soortgenoot af om die uit hun gebiedje te verdrijven. Zesentwintig tellen we er op die dag op onze 



telroute. En dan te bedenken dat we het zandoogjesrijke terrein achter het Land van Jonk~r vermijden, 
om de vele langskomende toeristen op deze zomerse dag geen "slecht voorbeeld" te geven. 
EEN VERRASSING: HET EIKENWESPVLINDERT JE. 
De volgende dag 30 juli, ben ik zo stom mijn pasteldoos te vergeten. Ik merk het als ik mij met krukje 
en tekenboek geïnstalleerd heb ergens midden in het veld. Ik kom nota bene speciaal om het gisteren 
bewonderde landschap vast te leggen in kleuren. Toch is het geen vergeefse tocht, want als ik dan 
tenslotte maar naar het befaamde half zandige, half natte stukje ga achter de Boerwegbos jes, wachten 
mij een paar verrassingen. Er komen een paar Struikheidepollen in bloei. 
De Moerasrolklaver zorgt voor veel geel en er staat nog wat Dopheide in bloei. Doordat het zo lang 
droog is geweest kan ik verder dan gewoonlijk het veld in lopen. Er vliegen hier verscheidene 
Icarusblauwtjes, zo node gemist op onze telroute. Mijn kijker verraadt dat er op de heide zelfs een paar 
Bruine vuurvlindertjes te gast zijn. Fantastisch, nooit hier gezien. 

Het meest merkwaardige blijkt een naar ik meen, klein Graafwespje te zijn. Even vangen en ik 
zie meteen dat het geen wespje is. Dat vreemde diertje met zijn wespenkleuren (zwart/geel) en zijn 
doorzichtige vleugeltjes is een vlindertje, een zogenaamd Wespvlindertje. Het meest merkwaardige is 
het helderoranje haarpluimpje aan het einde van zijn lichaampje. Zulke vlindertjes ken je alleen van 
een plaatje. In een speciaal stukje in Natuurklanken zal ik meer over dit diertje vertellen. Het is de 
mooiste waarneming van het seizoen voor mij geworden. 
4 AUGUSTUS. ZOMER. 

De Kieviten zitten alweer in troepjes op de weilanden. Een wilde eend zwemt met donsjongen 
door een kwelplasje. Een Goudvink roept in de beekwal, jonge meesjes lawaaien in de elzen en de 
Geelgorsen laten af en toe hun eentonige gezang horen. Verder is het heel stil op deze wanne, bijna 
windloze dag begin augustus. In augustus krijg je vaak het gevoel dat de zomer snel voorbij zal zijn. 
Dat geldt niet de wannte of de bloeiende tuinen, maar de activiteiten in de natuur. De Gierzwaluwen 
zijn nota bene al weg naar Afrika. 

Hilary is vandaag mee om te tellen. (Mia is met vakantie). Leuk, dat zij het is die de enige 
Argusvlinder ziet van dit jaar in dit terrein. Weliswaar buiten de telroute, die we lopen, m~ hij is er 
niet minder om. Het blijkt de eerste en ook de laatste te zijn daar. 

Hoewel Moerasrolklaver en Basterdklaver bloeien, notoire planten voor zowel volwassen 
Icarusblauwtjes als hun rupsjes, zien we er nog steeds geen één achter het Land van Jonker vliegen. 
We horen en zien wel weer veel Moerassprinkhanen hier, zeker bij elkaar wel vijfentwintig. 

· Hoe het komt weet ik niet, maar er zitten overal grote gele spinnen met een rond geel achterlijf 
tussen de planten. Ze hebben vier witte stippen op dat achterlijf en heten Araneus quadratus. Ze 
hebben de gewoonte hun prooi in het web eerst te verdoven door een snelle beet, dan weg te kruipen 
om even later het door vergif verlamde slachtoffer in te ·gaan kapselen met hun spinsel. Vervolgens 
hijsen zij het pakketje aan een draad omhoog in hun schuilplaats om het daar op te peuzelen. Tot ver in 
september zullen we deze forse spinnen aanh-effen. Nooit zagen we er zoveel. We vinden ook 
ingekapselde vlindertjes aan draadjes hangen. 

De spinnen zijn niet de enige insectenvangers hier. Op de "schitterende" blaadjes van de 
Kleine zonnedauw zitten tientallen vlinders vastgekleefd. Sommigen leven nog. Zelfs grote prooien 
blijken niet in staat zich los te trekken uit de dodelijke blaadjes. We zien Bruine zandoogjes vergeefs 
pogingen daartoe doen. De als honing glinsterende blaadjes bevatten een stof die het vlinderlichaam 
verteert. De vleugeltjes blijven als waardeloze rotrunel op de plantjes achter. 

Van de libellen, favoriete insecten van Hilary dit jaar, zien we de Grote keizerlibel weer en de 
Zwarte heidelibeL Van de Bloedrode heidelibel is bekend dat deze voorkeur heeft voor plaatsen met 
Lisdodden. Het was dan ook bij zo'n lisdoddengroep dat we er een zagen. Ook de Geelvlek kwamen 
we tegen. Als je eenmaal naar libellen gaat kijken, moet je oppassen de te tellen vlinders niet te 
missen, ervaren we die dag. 
DE ELRITSEN. 

Dochter Marjolein wil met mij zoeken naar de Grote schaatsenrijder (Aquarius najas), een 
oppervlaktewants, die op de Verloren beek wel eens gezien is. 
Na enig speurwerk op de diverse plaatsen langs de Papenstraat is het raak. Een heel groepje van deze 
vrij zeldzame soort loopt in de halfschaduw op het wateroppervlak aan weerszijden van een bruggetje 
met duiker. "Dat is nu juist de ideale biotoop", vertelt Marjolein, "een schone beek met schaduw van 
wat bomen". Deze missie is dus gelukt. 
Maar we gaan natuurlijk weer verder het veen in. We zien boven het plasje bij de Berghoeve een 
Boomvalk jagen (op libellen?) Het is zo droog, dat we zonder natte voeten tot bij het plasje kunnen 
komen. Overal springen jonge, felgroene kikkertjes rond. 
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Een polletje Waterpostelein wordt door Marjolein ontdekt. We wisten niet dat het hier voorkwam. De 
eerste Klokjesgentiaan bloeit nu op de bekende locatie achter de elzenopslag. Allemaal leuke dingen 
voor wie erin geïnteresseerd is. 

Het meest enetverende voor ons beiden zien we bij de duiker, die de Verloren beek onder de 
Woesterweg naar het oosten leidt. Hier ligt een gloednieuwe retentievijver, die bij overvloedige regen 
het beekwater op kan vangen. Dit heeft er denk ik niet mee te maken dat we nu in de beek een school 
Elritsen zien zwemmen een beide zijden van de weg. Je weet dat dit visje in onze streek alleen in de 
Verloren beek voorkomt, maar er onverwacht zoveel tegelijk te zien (samen zeker vijftig exemplaren) 
is geweldig! De zon maakt dat we ze goed kunnen waarnemen. Een dubbel geslaagde dag voor 
moeder, maar vooral ook voor de dochter. 
BOOS, ZEER BOOS! 

Als we op 22 augustus toevallig langs de Boerweg rijden zie ik tot mijn grote schrik dat het 
hele stuk achter het Land van Jonker plus het landje zelf gemaaid zijn. Midden in het bloei- en 
insecten-seizoen. Het ziet er nog heel slordig uit ook, met diepe sporen door het veld. Een troosteloze 
aanblik. Later blijkt dat het niet de bedoeling was zo vroeg te maaien, maar het kwaad is geschied. De 
mooie Heikikker die Dik later op de Tongerense heide ontdekt kan deze teleurstelling niet meer goed 
maken. 
SPINNEN, LANGPOOTMUGGEN, SPRINKHANEN, LIBELLEN. 

Tijdens de werkgroepexcursie op 2 september hebben we allerlei kleine diertjes uitgebreid 
bekeken. Wel eens gezien hoe een mannetjes Kruisspin behoedzaam, pootje voor pootje een veel 
groter wijfje benadett? Of, hoe nu precies die balanceerkoltjes van een langpootmug eruit zien? De 
acht deelnemers hebben dat allemaal kunnen waarnemen. Waren er zeldzame soorten te zien? Nee, 
eigenlijk niet, maar in de insectenwereld raak je nooit uitgekeken. Met vereende krachten worden er 
zelfs twee "moeilijke" veldsprinkhanen gedetennineerd. Ze dragen de ludieke namen van: Negertje en 
Tandradje. Eén ongelukkige sprinkhaan zien we inpakken door een forse Kruisspin en als bijzonder 
vlindertje vangen we even het Goudvenstettje, dat zilvergoudachtige vlekjes op de voorvleugels 
draagt. Het is een juweeltje. 
WIJ ZIJN GASTHEER EN GASTVROlJW VOOR DE KNNV APELDOORN. 

Terwijl we de deelnemers van Apeldoorn aan deze excursie begroeten, zien we hoe twee 
mannen door het gemaaide veld bij het Land van Jonker lopen. Later blijkt degene met een hoed op de 
schaapherder Grinwis te zijn. Ze zullen toch ook niet nog eens schapen op dat natte gemaaide land 
inzetten? Dat neemt niet weg dat de ontmoeting op het eind van de excursie met de hele schaapskudde 
plus herder plus honden een belevenis is. Een "tivier" van schapen komt over het zandpad aanzetten 
om naar de wei gebracht te worden, waar ze na hun graastaak in het veen verblijven. We maken een 
praatje met de herder, die vertelt over zijn Duitse zwartkopschapen, die ook nog ergens Engels bloed 
zouden hebben. 

Dik heeft tijdens de excursie over landschap en geschiedenis verteld en Zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw getoond. Bij de plasjes hebben we een aardig zwartwittig vlindertje bekeken dat 
Paraponyx staRna/a blijkt te heten. Het is een naaste vetwant van het meer bekende Waterleliemotje. 
We hebben Raven horen roepen en naar de bloeiende Blauwe knoop gekeken. Langs het Lariksbos 
van Tongeren aan de Boerweg komen de eerste Gele ringboleten op en aan de rand van het veen 
prijken alweer fraaie Fopzwammen. Een excursie met voor ieder wat. 
BRANDNETELS EN DISTELS VERSPERREN HET PAD. 

Het is nog steeds wann, tot 28° C., die negende september. Wordt dit de laatste 
vlindennonitoring? Eerst even kijken bij de Buddleja's aan de Molenweg waar we langs komen. Mia 
en ik tellen o.a. vijf Atalanta's en gelukkig ook twee Kleine vossen. Die zijn dus niet helemaal 
verdwenen dit jaar. 
De ene Distelvlinder hier is een unicum te noemen op mijn waarnemingenlijst tot nu toe. 
Grote stinkzwammen walmen ons tegemoet uit de beekwaL Watennunt en Blauwe knoop bloeien nog 

CICADEL LA 
Vl~l DIS 

op het Land van Jonker, daar waar de maaier niet kon komen. 
We besteden dit keer ook extra aandacht aan de Blauwgroene 
kleine sptingcicades, die we hier in de natte delen zoveel zien. Mia 
ziet kans zo'n vlug springet1je te vangen en nu is detenninatie niet 
zo moeilijk. De donkere vlekjes op de kop zijn o.a. een kenmerk 
dat wat we nu kunnen waamemen Cicadel/a viridus moet het zijn. 
Achter het Land van Jonker wipt nog steeds de Moerassprinkhaan 
in aantallen rond. Een fonteinkruidsomt heeft zich in enkele plasjes 



daar gevestigd en bedekt het oppervlak. De Ratelaar voor zover de dans ontsprongen is uitgebloeid. 
Een Gamma-uiltje zien we wat later met zijn lange tong de volop bloeiende Kamperfoeliebloemen 
bezoeken. Dagvlinders zie je daar nooit op. Zit de nectar te diep? 
Wat ook nog bloeit is het Harig wilgenroosje. We zien weer restjes van kleine Geaderde witjes op de 
Zonnedauw kleven. Alleen de lijfjes zijn het verteren door de plantjes waard, de rest is gewoon afval. 

Lunchen op een bankje, dat kan hier tegenwoordig, sinds zo'n zitmeubel bij het 
"watervalletje" is geplaatst. Als je hier bent ontmoet je bijna altijd wel mensen bezig met iets, dat met 
dit reservaat te maken heeft. Deze keer zien we twee mensen heel in de verte zoekend rondlopen door 
het veen. Later komen we ze tegen als we op zoek zijn naar nog meer bloeiende Gentianen achter de 
elzenopslag. Henk Menkeen een onderzoekster Leonieke zijn op zoek naar o.a. de Draadgentiaan. Die 
zouden hier kunnen staan meent Leonieke die voor een bureau werkt en onderzoek doet voor Het 
Geldersch Landschap. Ze vinden hem niet. Zelf vinden we wel iets, namelijk een Tijgervlindertje in 
een spinnenweb. 

Een nieuw opgegroeide wildernis van brandnetels en Akkerdistels verspert voor de zoveelste 
keer de toegang tot ons "paradijsje". Maar om het paradijs binnen te kunnen gaan moet je er wel wat 
werk voor over hebben. Erdoor dus! Een Snuituiltje (rups op brandnetel?) is vrijwel het enige wat we 
er zien. Behalve dan een mooi stukje ongerepte natuur, waar gras, riet en biezen al wat herfstig 
aandoen. 
LAATSTE RONDE 

Dit wordt dan echt de laatste monitoring van dit jaar. Het is weer mooi weer, die 16" 
september. Het Bonte zandoogje is weliswaar nog op verschillende plekken aanwezig , de vele witjes 
laten nog niet af en een laat Vuurvlindertje en een mooie verse Atalanta laten zich nog bewonderen. 
Tot mijn verbazing bloeit in de benn bij de beekwal een echt wild uitziend Driekleurig viooltje. Hoe 
komt het daar? 
Perzikkruid, Akkerkool en Canadese fijnstraal er omheen doen vermoeden dat het gras hier verstoord 
is geweest. Oud viooltjeszaad of import? 

Door het maaigeweld van augustus liggen de gevelde Lisdodden nog in het veld. Met de uit 
elkaar gevallen plukken vruchtpluis zou je een kussentje kunnen vullen. Het maaiset is dus niet goed 
afgevoerd, ook dat nog. 
We vinden een nieuw Gagelstruikje waar we het nog niet eerder zagen. Hetzelfde geldt voor één 
plantje van het Waterkruiskruid dat er bloeit. Maar waar zijn al die jonge Koningsvarens gebleven, 
waar we zo blij mee waren? 

Mia is weer op jacht en vangt een heel mooi exemplaar van de Moerassprinkhaan. Wat zijn ze 
nu mooi met hun rode dijen. 

Wéér komen we bij het "watervalletje"mensen tegen. Een heel groepje loopt bij de 
kwelplasjes rond. Deze keer maakt onze eigen Marianne Faber er deel van uit. Ze vertelt ons dat dit 
een excursie is van de L.I.C. (Landinrichtingscommissie). De heer Kleijer van het Staringsinstituut is 
bezig met een onderzoek naar de waterstand op verschillende plaatsen, door middel van een 
grondboor. Volgens hem hoeft er niet opnieuw afgeplagd te worden, zoals anderen beweerden in 
verband met de grote hoeveelheden Pitrus. Loclewijk Rondeboom en burgemeester Eland van Epe zijn 
er ook bij. Marianne stelt ons aan onze eerste burger voor. 

Mia heeft haast, maar ik rijd nog even langs de beekwal. Er staan daar een paar braamstruiken 
met felrode vlekken op het blad. Even ornkeren, is er iets bijzonders mee? Ja hoor, het is meteen 
duidelijk, het bladgroen is aangetast door een soort roestzwammetje, waardoor de hele achterkant 
bezaaid is met donkerbruine stipjes. Ik neem het mee naar huis om het te tekenen, wat een minutieus 
werkje blijkt te zijn, want zoiets moet "net echt" lijken. 
FOTO'S OP EEN KALE BEEKWAL 

Doordat Koos Dansen van Het Geldersch Landschap dia's van mij "op locatie", dat wil 
zeggen in mijn meest geliefde landschap wil maken, ontdek ik iets nieuws, namelijk dat nu pas de 
beekwal van de Verloren beek is afgeschuind tot een langzaam verlopend talud. De Verloren beek 
grenst bij het watervalletje aan het interessante gentianenveldje. De Elzen daar rukken vervaarlijk op. 
Ze zijn al in de winter van 1998/99 door vrijwilligers ingetoomd en later zijn de grote exemplaren 
langs de rand van de beek gekapt. Het hele jaar vroegen we ons af wanneer de rest zou volgen, 
namelijk het rooien van de stobben en de reconstructie van de oever. En zie daar, zeer recent is het dan 
toch geschied. Grappig is, dat zelfs een kale modderwal leuke dingen laat zien. Hoe dichter bij het 
ijzerhoudende zijbeekje, hoe meer oranje in het zand de overhand krijgt. De dia van mij op het 
kersverse taluudje zal het uitwijzen. 

Els Koopmans-Grommé, 26/10/'99. 
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RELATIES 
Voor de meesten die dit lezen heeft in de loop van hun leven 
het woord "relatie" een totaal andere klank gekregen. Je kon 
vroeger een relatie onderhouden met een kunstverzamelaar in 
China, of met een dominee van vroeger, die ooit gunstige 
referenties gaf toen je dochter ging solliciteren, of met de 
deftige tak van je grootmoeders familie. In het algemeen had 
het een muf of klinisch bijsmaakje: het was óf saai óf nuttig. 
Hoe anders is dat tegenwoordig. Komt iemand op een feestje 
en zegt "Ik ben alleen, want mijn relatie is vanavond verhin
derd; ze moest onverwacht op de kinderen van haar man pas
sen." Ja, waarom niet? 

Maar als we nou denken dat we iets nieuws onder de zon gebracht hebben met onze LAT' s en onze 
BOM's dan zitten we er wel naast; we hoeven maar in de vogelwereld te kijken, om te begrijpen dat er 
nog van alles te leren valt. 
Het meest aansprekende voorbeeld is natuurlijk de relatie van twee Knobbelzwanen. Het smetteloos 
wit van hun verenkleed en de nobele lijnen waaruit deze dieren zijn opgebouwd accentueren nog extra 
het feit dat hun onvoorwaardelijke trouw van heel hoog niveau is. 

Niettemin doen Zwarte kraaien en kauwtjes er niet voor onder en het schijnt zelfs dat die zich 
- voordat ze zich voor het leven binden - naar oude trant "officieel verloven". Een prettige 
bijkomstigheid voor hen is dat er geen familieleden zijn die zich met hun keus bemoeien. 

Wat de kraaien ook eerder toepasten dan wij is de gelijke verdeling van de huishoudelijke 
taken en verantwoordelijkheden, waar zwanen de voorkeur geven aan het ouderwetse rollenpatroon. 
Mevrouw Zwaan gaat daarbij zelfs zover dat zij de bouw van het nest voor haar rekening neemt, 
waarop zij dan ook als enige gaat zitten broeden. Haar ijver is misschien dus gewoon eigenbelang: wie 
kan beter weten dan zij hoe alles lekker ligt? Echter, meneer is er ook wel degelijk, met name voor de 
bewaking en de defensie, en dan is hij niet voor de poes. De prachtige shows die hij daarbij ten tonele 
voert zouden best eens extra opgeblazen kunnen zijn, omdat zijn gade daar zo graag naar kijkt. 

Er is me verteld dat een andere kraaiachtige, de Ekster, bij wie eveneens "trouw tot in den 
dood" geldt, die trouw heeft verlaagd tot een eenzijdige terreur. Op het moment dat er sprake is van 
koppelvonning is de vrouw voor de rest van haar leven gedoemd tot totale onderworpenheid; ze kan 
geen kant meer op zonder dat de spiedende blikken van haar gemaal haar achtervolgen en ze heeft zich 
maar te gedragen zoals hij dat wenst. Een hoofdstuk dat we haastig overslaan. 

Veelleuker zijn de vogels van "eeuwige" trouw, die hun eeuwigheid hebben teruggebracht tot 
één broedgeval. Van hen wordt gezegd dat het best mogelijk is dat ze jaar in jaar uit dezelfde partner 
hebben, maar de jaarlijkse bevlogenheid is dan toevallig en niet individu-gebonden. Het kan gebeuren 
dat ze allebei hun oude stek weer opzochten, na de voorjaarstrek Als ze elkaar daar dan treffen is de 
liefde die opbloeit gloednieuw en niet eerder vertoond. En als het een beetje meezit met het weer 
gebeurt dat twee, en zelfs drie keer in éénzelfde jaar. Hun verbondenheid houdt echter slechts stand 
zolang er sprake is van een gezamenlijk project nestbouw, broedzorg en zorg voor het nageslacht. Is 
dit alles afgerond, dan stott men zich in de volgende affaire; soms met dezelfde- soms met een nieuwe 
partner. Voorbeelden van dit soort relatie kunnen we volop in onze eigen tuin aantreffen. 

Echtelijke trouw is bij de doorsnee vogel geen vanzelfsprekendheid; slippertjes zijn niet 
ongewoon. Ikzelf heb op "onze'' plantage in Indonesië van heel dichtbij een echtelijk drama van twee 
neushoornvogels niet alleen meebeleefd, maar we raakten er als familie ook wezenlijk bij betrokken. 
De vogels, holenbroeders, hadden hun nest in een gigantische boom achter ons huis, waar het oerwoud 
al zo'n beetje begon. Gedurende de broedtijd en nog een poosje langer plegen de vrouwtjes opgesloten 
te zitten in het nest. De uitgang is dichtgemetseld, op een kleine opening na, waardoor ze de snavel 
naar buiten kunnen steken om het voedsel, waarvan de man haar voorziet, tot zich te kunnen nemen. 

Op een gegeven moment zagen we bij óns koppel dat er twee mannen waren die lekkere hap
jes voor mevrouw aandroegen, en dat gebeurde heel slinks. Zodra de echte huisvader namelijk een 
portie had afgeleverd verscheen uit het niets de indringer om zijn bijdrage te leveren; je zag de twee 
mannen nooit tegelijk. Tot op een dag de ovennoed toesloeg en de nieuwkomer de nestopening kapot 
bikte. Wat er toen gebeurde was echt heel erg. De bedrogen echtgenoot hieuw net zo lang op zijn gade 
in tot ze finaal aan flarden lag. Hij sleurde haar uit de boom en liet haar gewoon naar beneden storten, 
maar dat was nog niet genoeg: ook de twee jongen werden omlaag gekwakt. Eén was er dood, net als 
de moeder; de andere was gunstig neergekomen en die hebben we toen in huis genomen. Het was pre-



precies een uit de kluiten gegroeide soepkip, nog helemaal bloot, dus we trokken hem het jasje aan van 
de matrozenpop van mijn kleine zusje, en toen heette hij MiehieL 
(De eerste dagen kreeg hij op aanraden van mijn oma voorgekauwd fruit, vanwege zijn prille. En hij leefde nog lang en goed). 
De gevechten tussen de bedrogen echtgenoot en de rivaal bleven voortduren, zo lang en zo bloedig, 
dat tenslotte de aanstichter van alle ellende letterlijk asiel bij ons kwam zoeken. Hij vloog de keuken 
binnen en dook weg onder een kast, na de nodige ravages te hebben aangericht. 
De patrouilles, de oncontrolet~rbare duikvluchten en de razernij, van de bedrogen man werden zo hin
derlijk, ja ook beangstigend, dat we de volgende dag de inmiddels zeer timide Don Juan naar een 
"buurland" gebracht hebben. (Zo heette dat: buurland. Zestig? Tachtig? kilometer verderop). 

Hier dichter bij huis gebeuren ook slechte dingen. Bij een onderzoek naar het gedrag van 
Scholeksters kwam bijvoorbeeld aan het licht dat oudervogels die naar het wad gingen om voedsel in 
te slaan deze gelegenheid gretig gebruikten voor allerhande amoureuze uitspattingen. En sommige 
reigersoorten gaan nog verder: die hebben zo weinig belangstelling voor elkaar dat ze de andere op 
vreemd terrein niet eens herkennen. Het enige wat hun interesseert en hen dus bindt is het gemeen
schappelijk nest met inhoud; raken ze daar van afgedwaald dan zien ze elkaar als concurrenten. 

Bij de Fuut gaat aan de koppelvorming een langdurige kennismakingspenode vooraf en de 
kans dat die tot een bloeiende liefde leidt is even groot als een toch maar van elkaar afzien. Als de 
voortekenen op een gunstig verloop wijzen, begint het mannetje met de bouw van een speelnest en dan 
probeert hij zijn vriendinnetje over te halen daar de liefde te bedrijven. Voor het serieuze vervolg 
wordt een ander nest gebouwd; de speelnesten zijn uitsluitend bestemd voor het idyllische gedeelte. 
Het kan later in een futenhuwelijk gebeuren dat de partners een poosje afstand van elkaar nemen, als 
de jongen wat groter zijn. Ze nemen ieder een stelletje kuikens mee en trekken bij elkaar vandaan. 
Misschien ligt daaraan ten grondslag dat ze hun foerageergebied op deze manier wat kunnen uitbrei
den. Zodra de jongen geen verzorging meer nodig hebben, zoeken de ouders elkaar weer op. 

De kiekendiefmannen moeten bekend staan om hun bigamistische neigingen, w~ee ze 
zichzelf overigens alleen maar een dubbele strop bezorgen. Voldoening schenkt hun het huisvader
schap namelijk niet. Moeder de vrouw, veel groter en forser dan hijzelf, heeft de broek aan en hij is er 
alleen maar om voedsel aan te leveren. Nadert hij met een prooi het nest, dan vliegt zijn gade hem 
tegemoet en neemt in de lucht de buit van hem over. Gezelligheid is er niet bij en een mannelijke kie
kendief zou feitelijk beter af zijn als hij vrijgezel bleef. Dat hij zich een bi-taak op de hals haalt door er 
twee vrouwen op na te houden stempelt hem naar mensenmaatstaven dus gewoon tot een sukkel. 

De voorbeelden van vogelmannen met harems zijn overbekend uit bijvoorbeeld onze eigen 
kippenhokken, maar er zijn ook vrouwtjes die aan veelmanoerij doen. Koekoekdames, die zich totaal 
onttrokken hebben aan de consequenties van het moederschap, hebben zich vaak omringd met diverse 
mannetjes. 

Een soortgelijk lichtzinnig gedrag komt ook bij Kieviten voor. Er zijn echter aanwijzingen dat 
dit niet zozeer voortkomt uit de wulpse(!) aard van de Kievitvrouw als wel uit het feit dat er in een 
bepaald gebied een mannenoverschot is. Daartegenover staat dat er ook Kievitvaders met vier broed
sels zijn gesignaleerd en waarschijnlijk draait bij deze vogels alles dus hoofdzakelijk om de efficientie. 

Over hetliefdeleven van de hierboven al even aangehaalde Wulp heb ik niets l.:unnen 
vinden, dus ik blijf me afvragen of hel woord wulps iets met deze vogels van doen heeft. 

Een Kemphennetje houdt evenmin van afhankelijkheid, maar ze gaat niet zo ver dat ze zich 
onttrekt aan de broedzorg, integendeel: dat doet ze helemaal alleen. Als de Kemphanen bezig zijn zich 
in schijngevechten uit te sloven, drentelt ze met een paar vriendinnen maar zo'n beetje om het strijd
perk heen, tot ze een cavalier ontwaart die haar goedkeuring kan wegdragen. Daar zondert ze zich dan 
mee af en als er meer aantrekkelijke hanen zijn heeft ze daar ook even iets moois mee; er gaat tenslotte 
niets boven een nest optimale kuikens. Daarna valt ze geen enkel vertegenwoordiger van het sterke 
geslacht meer lastig: nestbouw, eileg, voeden en opvoeden van het nageslacht, ze doet zelf. Bom! 

Uit al het vorenstaande moge dus genoegzaam blijken dat er niets nieuws onder de zon is. We 
hebben in de vogelwereld, net als bij ons mensen, LAT-relaties, BOM(oeder)s en zelfs BOV(ader)s. 

Toch heb ik nooit iets gelezen of gehoord over het verschijnsel dat zich bij ons als sinds alle 
tijden voordoet. en dat is de POM. Een Per Ongeluk Moeder-vogel wordt nergens beschreven en dat 
zal wel te maken hebben met wat Meneer John O'Mill ooit eens schreef: 

Het is instinct waardoor een dier aan de rand van de afgrond terugspringt, 
maar het heet verstand waardoor een mens er elke keer weer in stinkt. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
Bronnen: ''Vogels", en 
uit het leven gegrepen. 
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NtA- +oeh 

's Mot"gehs heel Vt"oeg koffie "toebt"oek" 

Lekket" bt-\iteh op 't tet"t"as. 

éeh laatste vlet-\gje ochtehdhevel1 

zilvet"pat"els op het gt"as. 

Jh de eet"ste zohhestt"aleh 

wot"dt het zachte gt"ijze waas 

eeh palet Vah edelsteheh: 

saffiet"- smat"a9d - robijh - topaas. 

éh de helle dotterbloemeh 

die _je lah9s de slootkaht vihdt 

doeh eeh ahder beeld vert"ijzeh: 

de blat-\We waterhyacihth1 

die het zo lieflijk koh staah praleh 

ohdet" het zo
1
h vlel-\9je dat-\W. 

+-fier het weilahd - daat" de sawah 

+-fier de koeieh - daar 1
h karbot-\W, 

Als ik haar eeh Pahflt-\it 11-\istet" 

t-fi-fi "wohdet" Vah techhiek"1 

eh ik hoor die pt-\re klahken 

klihkt ook ahdere mt-\ziek: 

t-feel ver1 heel ijl hoor 'k de. soelih91 

zo
1

h oh9t"ijpaat" pt-\t"e tooh 

die je vaa9 weemoedi9 maakte, 

zohdet" "wondet" 11 het zo schoon. 

Zo bij alles wat je meemaakt 

wat je dehkt of soms moet doen 

drih9t zich telkehs weet" eeh beeld op1 

eeh flard Vah Vroe9er1 eeh vlel-\9 Vah toeh. 

én dan p~"'ijs ik me gelt-\kki9 

dat ik het alles heb 9ekehd. 

Slechts herihherihg1 va9e echo's 

waardoor je toch bevoorrecht beht. 

1 (:i,.of gemalen koffie in een kop, 

kokend wate,. e,.op: toeb,.oek. 
2 Soeling - blaasit\st,.,.ment. 

Mt-fM. 
tt\ 't heette Jt\dië. 



De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Z~ zijn allen 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AJB=Alida Bakhuis; EKG =Els Koopmans-Grommé; EV= Elly Vosselman; AHS=Agnès Herweijer
Smit; HvD=Harry van Diepen; HvW= Henk van Woerden; MHM=Micky Haselhoff-Marsman 

Bosuil 
decem- Geregeld gehoord op 
berlbeg. of bij een weitje aan 
januari het Pelzerpark, Epe. 

AJB/AHS. 
Casarea 
01/01 Marlerwaarden, Marle. HvD. 
Goudvink 
05/11 d + 9 Tuin Epe-Centrum. EKG. 
30/12 Paartje in tuin Pelzerpark, Epe. AJB. 
05/01 dOp zaadpluis van 

Guldenroede in tuin 
Pelzerpark, Epe. AHS. 

Groenling 
02/12 Veel in rozenbottels 

tuin Epe. EKG. 
Grote bonte specht 
23/10 In tuin Epe-Centrum. op oude stobben 

EKG. 
Homes Bladkoning 
01/01 Troelstrastraat, Epe. HvD. 
Keep 
13/10 

23/10 

Kerkuil 

Eerste exx. die ik hoor 
Epe-Centrum.EKG. 
1 ex. tussen vinken, 
tuin Epe-Centrum. 
EKG. 

05/10 Op de deel van de Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

Kolgans 
13/1 0 Eerste groep die ik in Epe zie overgaan. 

EKG. 
Koperwiek 
18/10 2 exx. In Taxus voor de bessen. Epe

Centrum.( de eersten deze herfst). EKG 
Ringmus ~ 

02/12 4 exx. tussen Huismussen in \·' 
tuin Bongerdplein, Epe. EKG . .;;.. \\1: 

Smient ,._ 
09/12 Zeker 100 exx. plas Welsurn IJssel. EKG. 
Sperwer 
23/10 Jagend dorp Epe-Centrum. EKG 
19/12 Slaat mees in tuin Pelzerpark, Epe AHS 
Zwarte mees 
14/12 1 ex. op voer tuin Epe-

Centrum. EKG. 
Zwarte zwaan 
25/12 2 exx. uiterwaarden 

Veessen. AJB. 

Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 
08/10 Op buitenkant raam Bongerd plein, Epe. 

EKG. 
05/12 Rups, op kamerplanten Epe. EKG. 
Atalanta Vanessa atalanta 

Oll-1.YB.(I)O 6 exx. Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

14/10 1 ex. Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

16/1 0 12 ex. Op weer bloeiende 
Buddleja's, Epe EKG 

18/10 1 ex. lmmenhof, Oude Oenerweg, Epe. 
EV. 

27/10 1 ex. Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. 
EV. 

01/11. 1 ex. Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. 
EV. 

03/11 3 exx. Immenhof, OudeOenerweg, Epe. 
EV. 

Boomblauwtje Ce/astrina argiolus 
14/10 1 ex. Tuin Epe-Centrum. (laat, derde ge-

neratie?) EKG. 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
111-l 1 Kroondomein. HvW. 
Dagpauwoog lnachis io 
12/10 1 ex. Immenhof, Oude 

Oenerweg, Epe. EV. 
12/10 Rupsen op brandnetels, Wetering, Heerde. 

14/10 

16/10 

07/11 

18/10 

20/10 

27/10 

EKG. 
1 ex. Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. 
EV. 
15 exx. Op weer bloeiende Buddleja's 
Epe. EKG 
I ex. Op klimop Epe 
EKG. 
2 exx. Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

w 
1 ex. Immenhof, Oude Oenerweg, Epe. 
EV. 
I ex. Immenhof, Oude Oenerwtlg, Epe. 
EV. 

03/11 1 ex. Immenhof, Oude Oenerw~g, Epe. 
EV. 

10/11 1 ex. op klimop (laat) EKG. 
Gehakkelde aurelia Po/ygonia C-a/hum 
16/10 3 exx Buddleja's \ f 

Epe.EKG. ~· 
Kleine vos Ag/ais urticae • ,. • • 
16/10 4 exx. Buddleja's · 

Epe. EKG. . 
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Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
12/10 I ex. lmmenhof, Oude Oenerweg, Epe. 

EV. 
Kleine wintervlinder Operophtera bnmata 
18/10 eerste ex. 

op raam 
Epe. EKG. 

Landkaartje Araschnia levana 
12/10 Rupsen op 

brandnetel, 
Wetering 
Heerde. 
EKG. 

l}bu{ere insecte3 
Akkerhommel Bombus pascuomm 
23/10 Koningin, tuin Epe-Centrum. EKG 
Aspergehaantje Crioceris asparagi 
19/10 2 exx. Klein kevertje nog steeds actief op 

weer uitgelopen aspergeplant, tuin Epe, 
EKG. 

Grote groene sabelsprinkhaan Telligonia vir
dissima 

1 5/10 3 exx. Twee volwassen 
plus een kleintje (jonkie?). 
Immenhot: Oude Oen er
weg, Epe. EV. 

Mesemhrina meridiana 
17111 Vliegensoort, veel exx. op bloeiende 

klimop, na vorst. EKG. 
(Schildluis) Pulvinaria hydrangeae 
29/10 witte eizakjes, bekend van voorkomen op 

esdoorn, nu massaal op beukenblad, Vos
bergen Heerde. EKG. 

I Zoogdiere~ 
Eekhoorn 
03/11 Tuin Epe-Centrum. EKG. 
16/11 idem 
19/11 idem 

Egel 
17/11 tuin Epe-Centrum. EKG. 

jPCantcl 
Muursla Myce/is mura/is 
16/10 Veel, nu uitgebloeide planten langs Che

valierlaan, Tongeren, nabij kruispunt. EKG 
Sneeuwklokje Galanthus nivalis 
06/12 I ex. in bloei, eerste 

in tuin Epe. 
vorig jaar was de op 
31 dec. EKG. 

Varentje 
12/12 klein ex. op muur Grote Kerk, Epe. Soort 

onbekend. EKG. 

lPatfdestoeîH 
Knolparasolzwam Lepiola rhacodes var. hortensis 
08/11 plantsoen Epe-Centrum. EKG 
Oesterzwam Pleurotus oslreatus 
23/10 Mooie groep op dode populier, 't Veende. 

Epe. Els Koopmans-Grommé 
19/12 Zijwegje van onverharde Belvédèreweg, 

Epe. MHM 
Suikermycena Mycena ad~cendens c 

02/12 Als het nat weer, is onmiddellijk daarna 
aanwezig op oude Wilgenstobbe. Piep
kleine, witte paddestoeltjes. EKG. 

Vliegezwam Amanila musearia 
09/ I 0 Een grote rode rugbybal blijkt een Vliege

zwam in de dop te zijn 
(berken bij de beek), 
Immenhot~ Oude Gener
weg, Epe EV 

11110 De rugbybal is een fruit
schaal geworden. Nog drie 
kleinere exx. Immenhof, 
Oude Oenerweg, Epe. EV. 

18/10 18 exx. bij de beek. Immenhof, Oude 
Oenerweg, Epe. EV. 

27/10 Grote groepen in dorp Epe. Bijv. 
Beekstraat, beekwal 58 exx. EKG. 

Er stonden in de vorige Natuurklanken bij de waarnemingen fouten in de wetenschappelijke 

namen van vlinders- dolksteken in het hart van de ware entomoloog. We laten hieronder de 

rectificaties volgen, allemaal voor vermeldingen op bladzijde 30. 

De Crambu5 pu5el/a bestaat niet. Mogelijk Crambu5 pa5cue!la. 
De Eurrhypora coronata heeft nieuwe namen: Ch/oroc/y5tif3 v-ata. 
De Favonia pavonia moet heten Saturnia pavonia. 
De Lythria rotaria kreeg een nieuwe soortnaam en heet nu Lythria cruentaria. 

Wij hebben er- net als het hele Nederlandse volk- al grote moeite mee de spellingsregels in 

de Nederlandse taal een beetje bij te houden. Alle veranderingen in wetenschappelijke namen, 

of het nu om paddestoelen, insecten, planten of akelige ziekten gaat, zijn voor een gewoon 
mens helemaal niet meer bij te benen, dus we zijn erg gelukkig met hulp van buitenaf. 

Het zou eigenlijk een goede zaak zijn als de entomoloog die ons op bovenstaande fouten wees 
als corrigerend lid zitting nam In onze redactie, U bent welkom, Meneer Van Aartsen! 

En bedankt, vanzelfsprekend. 


