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VERENIGING VOOR VELDBIOLOGIE - K.N.N.V. EPE - HEERDE 

APRIL - MEI 2000 

INHOUD 
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Ganzenexcursie Vozovar 
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Jaarverslag Werkgroep Paddestoelen 
Atlas van de Flora van Epe 
Persbericht van de 
Nieuws van Floron 
Nakomertje 
Cursus Herkenning Libellen 
Een Heilige ibis in Veessen 
Jut en Jul en de Casarea 
Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 
De pikorde en de IJseend 
"Natuurmethode" (ged.) 
Mierikswortel 
In mijn tuin gezien 
Otters en DNA 
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Redactie 
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Redactie 
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Werkgroepen 
Wim van Waveren Hogervorst 
Hilary Jellema/Mia Leurs 
Micky Haselhoff-Marsman 
Janus Crum 
Egbert de Boer 
Stokroos-Papyrus 
Egbert de Boer 
Frans van Noorden 
Ettienne van Dissel 
Els Koopmans-Grommé 
Joke Vink 
Oeti Slot 
Els Koopmans-Grommé 
Ivo de Wijs 
Els van Nieuwenhuise-Luyendijk 
Micky Haselhoff-Marsman 
Harry van Diepen 
Agnès Herweijer-Smit 

Voor ons totaal onverwacht kregen wij het bericht dat 
ROB HOBBELINK 

op 10 maart 2000 overleden was. 
Hij is lange tijd lid geweest van onze afdeling en velen 
zullen hem gekend en van hem geleerd hebben. 
Wij wensen Ina en zijn verdere familie alle moed en 

. kracht toe die ze in deze tijd nodig zullen hebben. 
! 
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Deze Stuurpraat zal voomarnelijk gaan over de viering in 2001 van het honderdjarig bestaan 
van de KNNV, opgericht als "NNV", door de Heren Jac.P. Thijsse, E. Heimans, H. Reukels en HW. 
Heinsius, met het doel de natuur nader tot "den Gewoonen Mensch" te brengen. Ook de afdelingen 
Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag bestaan dan honderd jaar. 

Voor het doel natuurbescherming is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
1906 uit de NNV voortgekomen en in de zestiger jaren is ook de IVN uit de NNV ontstaan, met als 
hoofddoel natuureducatie. 

Het doel van deze viering is de KNNV met zijn drie hoofddoelstellingen (te weten 
natuurstudie, natuurbeleving, natuurbescherming) in de schijnwerpers te plaatsen teneinde veel meer 
mensen ervan te overtuigen hoe leuk en zinvol het is om actief bij onze vereniging betrokken te zijn. 
De bedoeling is tevens om de leden, het grote publiek, de andere groene verenigingen en de sponsors 
hierbij te betrekken. Gedacht wordt aan 

Voor het publiek: 
a. de uitgave van een losbladige veldgids die naar keuze door de gebruiker kan worden samengesteld; 
b. de uitgave van een postzegel; 
c. een reizende tentoonstelling. 

Voor de leden: · 
a. Een meerdaagse natuurmanifestatie in de Voomse Duinen (dit kan heelleuk worden; hierover later 

meer). 
b. Natuurpad ofThijssewandeling (uitgave van folders en publicaties hierover). 
c. Aanbieding van software en cursussen hierover. 
d. "Natura" komt in speciale opmaak en grote oplage uit ter ruime verspreiding. 
e. Elke afdeling mag met feestelijk vertoon en in aanwezigheid van de pers een boom planten. 
f. Vervaardiging van een stoffen embleem voor op jack, bodywarmer of rugzak. 

Voor de sponsors en de andere groene verenigingen zal er een natuurwandeling met 
opdrachten uitgezet worden, met na afloop een receptie. 

De bedoeling is om nu al medewerkers te zoeken om te helpen met de plaatselijke of landelijke 
uitwerking en coördinatie. Zijn er onder U mensen die het leuk vinden om zoiets te doen? Meldt U dan 
bij ons en bij Marijke van Damme, de centrale figuur in de organisatie. Als er te weinig mensen bereid 
zijn om iets te doen, dan kan er ook weinig gedaan worden. 

Het hoofdbestuur stelt zich namens ons allen voor om ons niet te presenteren als een gans in 
de rui, maar als een Goudplevier in prachtkleed! 

Voorts zult U in deze stuurpraat lezen dat Micky, die zoals bekend secretaris-af is, tijdelijk 
nog hand- en spandiensten zal blijven verlenen in bestuurlijke zaken. Het is door de krappe bezetting 
van de bestuursposten bijzonder problematisch om het secretariaat met al zijn documenten en 
computerbestanden plus een archiefgedeelte in kort tijdsbestek over te dragen, te meer waar er nog 
geen feitelijke opvolger klaarstaat. Micky blijft dus nog een poosje inzetbaar, niet als secretaris, maar 
meer als "free lance secretaresse". Haar postadressen blijven ook nog een poosje onveranderd 
beschikbaar. 

Wij wensen U allemaal een fijn vo01jaar toe. 
Het bestuur. 



VOORWOORD 

Het is lente. De zomertijd is ingegaan, het Speenkruid bloeit, de vogels tierelieren, de hom
mels brommen en de hagel roffelde zojuist nog tegen de ruiten. Maar we gaan de goeie tijd in - en 
daar gaat niets vanaf. 

U hebt misschien al gezien dat er twee vogellijsten in deze Natuurklanken zitten: behalve de 
gebruikelijke nog een tweede. Wat daarvan de bedoeling is kunt U lezen op bladzijde 21. We hopen 
dat een heleboel tuinbezitters aan het noteren slaan. 

De algemene ledenvergadering zit er voor dit jaar ook weer op en voor hen die er niet bij aan
wezig waren hebben we de notulen van die vergadering in dit blad opgenomen. Ter completering van 
de jaarstukken is er ook het jaarverslag van de werkgroep Paddestoelen, dat niet meer in het vorige 
nummer kon worden geplaatst. 

Als U in de komende maanden zin hebt in een "natuurbeleving" en U ziet in het Programma 
niets vermeld staan, kijkt U dan ook even onder de excursies van de diverse werkgroepen. In principe 
kunt U daar ook altijd aan meedoen, maar neemt U dan wel even contact op met de excursie- of werk
groep leiders. 

De oproep in de vorige Natuurklanken met betrekking tot "the story" van de eeuw heeft nog 
geen stromen post opgeleverd. Misschien hebt U intussen al iets te melden over het eerst waar
genomen wondeitje van de natuur in de 21 e eeuw? 

Wij zullen het graag publiceren, want daarvoor zijn wij 
Uw redactie. 

Contributie 2000 
HOEWEL VERSCHILLENDE LEDEN REEDS GEHOOR HEBBEN GEGEVEN 

AAN MIJN VERZOEK OM DIT JAAR DE CONTRIBUTIE ZELF OVER TE MAKEN, 
BLIJKT HET NIET MEEZENDEN VAN DE ACCEPTGIRO TOCH WEL EEN BE
ZWAAR. 

HELAAS HAPERT DE VOORZIENING VANUIT UTRECHT NOG STEEDS. 
DAAROM NOGMAALS EEN DRINGEND VERZOEK OM ZELF DE CONTRIBUTIE: 

LEDEN f 40,- EN HUISGENOOTLEDEN f 15,- TE STORTEN OP 
GIRO 989945 

T.N.V. PENNINGMEESTER KNNV AFD. EPE/HEERDE, 
BERKENOORD 68, 8172 AW VAASSEN. 

BIJ VOORBAAT MIJN DANK, 
JENNY SONDORP. 

SLUITINGSDATUM VOOR DE KOPIJ 
10 MEI 2000 

WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING 
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NOTA BENE!! 

zaterdag 
15 april 

zondag 
16 april 

VOOR UW AGENDA 

IJ~V~~~~fi'lfVJif 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

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

VAN NU AF AAN STELLEN WLJ, DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT, 

TENMMINSTE TWEE DAGEN VÓÓR DE DESBETREFFENDE DATUM. 

U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het mo
ment 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. 

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, Klimtuin, Epe, en om 
09.15 uur bij de Julianalaan in Vaassen. 

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

donderdag VOORJAARSPLANTENRUILBEURS 
27 april 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. 

woensdag GEZELLIGE NATUURWANDELING o.l.v. Marianne Faber 
3 mei Iedereen is welkom, dus neem vrienden en/ of bekenden mee! De wandeling zal hoogstens 

twee uur duren. 
Vertrek vanaf de VVV Pastoor Sonstraat, Epe. 
Tijd 13.00 uur 

zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR HET BARGEKVEEN (in de buurt van Nieuw 
6 mei óf Schoonebeek) 
zaterdag We gaan daar Grauwe klauwieren zoeken. 
20 mei Het is een dagexcursie die tot circa 15.00 uur zal duren, dus eten en drinken mee, en ui

teraard laarzen en kijker. 
Aanmelden bij Marianne Faber (tel. 0578- 637167) 
De gegevens met betrekking tot deze excursie zijn nog niet allen bekend, maar als U zich 
opgeeft zal Marianne U stellig alles kunnen vertellen wat U dient te weten. 

,. 
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:~~ ~1~( ~~~~~~~~~~I~~~~~~(~~)~ .~9~ ~~~~ ~li~~~~ ~~~~~~E~~: ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ 
Maandag Plçmten zoeken voor het L.M.F.-A in km.hok 177-488 achter Nunspeet bij de Velu-
3 juli wemeerkust 

------------------- -·-~~~~-~~!~~?-- ~ ~._Q9_ ~~~!-~~-l!~~liP.~~,-~p_~·--- --------------------------------------------------
Woensdag : Excursie naar de Stakenbergerweg. 
J~jll!t __________ -L~~~~-~~l~I?-_ ()!11_ 9_~:~9_ _l!l!!_ ~_ij-~~- ~-l!~!!~~P~!!_ ~.E~~- ________________________________________ _ 
Woensdag : Excursie naar het Wisselsche veen en voor de liefhebbers inventariseren van het 
16 augustus 1 elzenbosje. 
___________________ -L~t?!~~l~I?-_()!1_1_ 9_~ }9_ _l!~!- ~_ij -~~)_l!l!!!~~.E~!!_ ~.E~~ _________________________________________ _ 
Maandag ; Inventariseren retentiepoel Westendorp tussen Epe en Ernst aan de oude spoorlijn. 
21 augustus i Verzamelen om 19.00 uur bij de buurtsuper, Epe. 
Mä~dag-- ------T-Nü~~äls-ifl~en~risër~li -ö~èië-ïi55ëïärm- ifl-ifätiëffi~--------- -------------------------------
~~- ~_1.!8!.1_~1.!~ _____ j_~t?!~-~~l~I?--! ~~Q9_ ~~! -~!L4t? _ ~~-~~~!_!!~~!~~~ __________________________________________ _ 
Maandag i Determinatieavond in de Suite van de Eper Gemeentewoning, Epe. 
25 september i Aanvang 20.00 uur. 
Mä~dag-------- TAaüèiä~ili ~ö~r- i>~dèië~oo-l~n.- 1~~-; cru-ill -~äi -ör.s- ~ä-i ~an-~Un-dlä-, 5- ïäiëïï ~i~n -ën-ons--
30 oktober i het een en ander vertellen, met name over de relatie plant/paddestoel. 

i Weer in de Suite van de Eper Gemeentewoning om 20.00 uur. 
Mäa-ndag --------TEen -illitï.-öi>rris~~rsu-5 c;~~r-de ~ërs~ilüïëö-dë -piälliet1rämliië5~- -----------------------------
~?-1?-~Y~!ll-~~~- ____ :_~E~~-~~!l_l~~~~~()~Ï!!g_ ()~~Q ~9~ -~~!- ~-~~-~~-i!~~ __________________________________________ _ 

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

Mariet van Gelder, tel. 0578 - 693024. 

*** 
9{J3C - tJ.(g.tuuróescftenningscommissie 
Programma 2000/2001 
Oktober Fruitbomen snoeien bij de Heer Roelofs aan de Middelbeekse Allee 1 te Oene. 
November Fruitbomen snoeien bij de Heer Looman aan de Kanaaldijk 66 te Wapenveld. 
16 december Fruitbomen snoeien bij de Heer Mandersvloot aan de Veenweg 5 te Wissel en bij Me

Januari 
Februari 
Maart 

vrouw Witte aan de Schaverenseweg 2 te Ernst, samen met de Vogelwerkgroep. 
Fruitbomen snoeien aan de Griftdijk 3 en 7 te Heerde. 
Fruitbomen snoeien bij Mevrouw Sterken aan de Kanaalweg 75a te Vaassen. 
Project met de Rotary Epe-Vaassen. 

*** 
~~~~~1'~~~-t~~-~-~-~~~~~~~lJ~---------------------------------------------------------------
Woensdag : LANGLOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN, o.a. monitoringvamAalscholvers 
12 april 1 bij de Oostvaardersplassen, ringen van Sperwers, onderzoeksprogramma Duurse 

; Waarden. 
___________________ j_~!~!~g -"::~- ~~~f_':'~ ~it?-z_~~~~~!~~!- Y.~-~~-~k\. _________________ -_______ -------- ---
Zondag : VOZOV AR excursie onder leiding van Harry van Diepen in Tongeren en het Wis-
16 april i selsche Veen, bedoeld om niet werkgroepleden kennis te laten maken met ons werk. 

____________________ 1_~ _ Y~!-~~(~~ _4~-Y~<?~~-e.!~i-~g __ ()P.S~-"::~ _y9~! -~ -~p_tj! -~()-~~~~J!j_~! ______________________ : 
Zaterdag ; VROEGE VOGELEXCURSIE onder leiding van Wim van Waveren Hogervorst. ; 
13 mei ; Vertrek P-plaats Kievitsveld voor de hele vroege vogelaars om 05.00 uur één uur 

i voor zonsopkomst) voor de langslapers is er een tweede vertrek om 06.00 uur. 
r ____________________ !_ ÇPg~y~ -"::<?()!_a_f ~~-~~!ij~·- ________________________________________________________________ _ 

Donderdag : 
1 juni - ! MEERDAAGSE VOGELREIS NAAR DE ELBE onder leiding van Adrie Hottinga. 
zondag : Opgave vooraf noodzakelijk. 
4 'uni : __ ) _________________ , __________________________________________________________________________________________________ _ 

April - i Inventarisatie KERKUILEN 
augustus : onder leiding van Harry van Diepen 
A.i)rif ~mei------ )n~en~risätië-s-i'EENiliLE~( ~lid~r- ïëidill8 ~äll- A.diie ïiûttiîïgä--------- ~-----------------
-------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------

' 
-------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------

-~I.!I?-J _ -=-jll!! ________ :_~y_~~~!'!~~~!~ _ ~~-~ ~~N"-()~~~!- !t?~~~g_ ~~- ~~~_s_ ~~~<2~- ______________________ _ 
_l_~.!I?-J _______________ :_~~e.~~ti~~~!~-~W.: k\~T~~~Ç?N!NQ_ ()~4~!-!~~~g_ -"::~-~~~-!?~~g~ __________________ _ 



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

Het leek de Vereniging Milieuzorg zinvol om ook andere geïnteresseerden in waterbeheer uit te nodi
gen voor deze lezing. Jan Aalhers draait nu een tijdje mee als "groene man"in het Waterschap Veluwe. 
Hij komt vertellen hoe zo'n waterschap reilt en zeilt, wat hij aan groene inbreng heeft kunnen bereiken 
en wat niet haalbaar bleek. De lezing wordt gehouden op 

Donderdag 
25 mei 

Donderdag 
8 juni 

Vrijdag 
9 juni 

donderdag 11 mei 2000 - Aanvang 20.00 uur 
Plaats: de Springbom (RSG), Schotweg 1, Epe. 

CURSUS LIBELLEN HERKENNEN in de Eper Gemeentewoning - aanvang 19.30 uur. 
Zie onder Insectenwerkgroep en de speciale aankondiging elders in dit blad. 

CURSUS LIBELLEN HERKENNEN. 
(Zie vorig programma-onderdeel). 

EXCURSIE 
met nog nader uit te werken details als afsluiting van de LIBELLENCURSUS. 

Aanvang 13.00 uur. Bijzonderheden volgen. 
Zie ook bij Insectenwerkgroep. 

zaterdag THEMADAG VAN HET GEWEST 
16 september Het thema zal zijn de ontwikkeling van de planten en dieren in de polder. De dag 

wordt gehouden in "de Trekvogel"te Almere. 
Ook hierover volgt nog nader bericht. 

DATA VOOR HET HERFSTPROGRAMMA OM VAST TE NOTEREN: 
donderdag 
donderdag 
donderdag 
donderdag 

Pfmttenwerligroep-programma 

28 september 
26 oktober 
23november 
14 december 

('s avonds) 
('s avonds) 
('S MIDDAGS) 
leden voor leden 

i Excursie naar de Veluwse bandijk, beter bekend als de Bomendijk bij Wilp. 
i Lunchpakket meenemen. 
i Verzamelen om 09.00 uur bij de buurtsuper in Epe en om 09.15 uur bij de Juliana-
; laan in Vaassen. . . 

Mä~&g--------Tïnvët1täri5ëi-ë11 -ïo2~49ö: -ëillëie îiiäi<këil~ë:g -Iiëe~ëie,-b-üs -eil-fiëtsi>ad:------ ----------------
8 mei ; Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank, Heerde. ___________________ J __________________________________________________________________________________________________ _ 

Maandag ; Inventariseren 199-497, A50 afslag Hattem. 
15 mei i Verzamelen om 19.00 uur bij de Rabobank, Heerde. 
Märuiëiä-g-- ------ Tirivët1iäri5ëi-ë11-ïo-ö~49s: -ëën-<>~ëie iiss-ëfaiffi -ill liäitëffi,-:gëila-äffiëi- "de-waäi":--- ---------
~?-~~! ----------- _: y~~~~~!~t:t-~~- ]_~: 9~ _l!~_r_ ~_ij-~~- ~~~()~-'!1:1~ ~- ~~~~~~--- ----------------------------------
Zaterdag Excursie naar het Voomes duin. Een vochtig duingebied met moeras, bos en 
27 mei duinvalleien. Uitzonderlijk rijk aan planten en dieren. Het terrein is in bezit van 

Natuurmonumenten. Elja zal de excursie leiden. Ook van haar eigen werkgroep uit 
Zwolle zullen wat mensen meegaan. 

Daarom opgeven bij Elja: telefoon 038-3762696. 
Meenemen: laarzen, lunchpakket, koffie, etc. 

, Wij verzamelen ons om 08.15 uur bij het AC restaurant in 't Harde. 
-Mä~d3-g------ -- Thivët1täri5ëi-ë11 -i 9-9496: ieeillkiiiY i>~ -fiätiëffi: ----------------------------------------------
5 juni ; Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank, Heerde. 
wo-ënscfäg------- T Ë~ciirsfë iiäar <ië --w~ëssenbergsCïïe -koïk iJ~-H:ätiëffi~ -eëii iïäi~iirün~~i<këiiligsgë6~ëd----
14 juni i van Waterschap Veluwe. 

i Verzamelen om 09.30 uur, Rabobank, Heerde. 
Mä~ëiag-------- -:-ïnvëntärisëi-ëii v ossëii6i-üëk: -Epe:------------------------------------------------------------
19 juni ; Verzamelen 19.00 uur bij de buurtsuper, Epe. 

M~~~~s ~ ~~~~~~~I~~~~~~~~!~~ ~iJ~~~~~~~~~~~~: ~t~~~{ti ~~~~ H~ 9~1~~~~~~ ~~~~~~~~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
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wo~nsdäg------ --:--w~rkgröëpavöïîZf illei-ü~ä~--------- ------------------------------------------------------------
-~~- ~~~~~~~~~- __ _i_y ~~~I~~~~~~'-~NI ~~A I~~~-~:~·- __________________________________ _ 
Zaterdag i BIRD WATCH 2000. 
30 september i Vertrek ca. 6.30 uur. 
zaterdag--------T voöEi TREK -:DE DUINTJES ond~r -leidïng -väïï -Adrië -Hottmg~ Twiill ~ru;.-wave:.---
~!-?~<?~~~-- ---- _:_~~~- ~9_8~!'Y.<?~~ j_~!l_<!i_~ _"tl_~i_~~~~~~~------------ -----------------------------------------------
Woensdag i Uitwisseling INVENTARISATIEMETHODEN 
15 november i VoorbereidingAdrie Hottinga I Wim van Waveren Hogervorst I Rudie Heideveld. zate-rdag-------- -:-:LmoËLÜKE -voöE:LoXó te-Äffiers-iöort~------ -----------------------------------------
25 november i Vertrek 8.30 uur. 

----------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag i LANDSCRAPSONDERHOUD onder leiding van Bertus Hilberink. 
16 december i Aanvang 8.30 uur. (Zie programma van de NBC). 
zoûët~8-- --------TM:IoWiNTERTELÜNG -sï AM:liörrË'NaliFiiEi'-öïîdel--ïëidh;_g ~an- R.~dië -liëidë~---
24 december : veld, Jeroen Haas, Harry van Diepen en Fred Broekman. 

------------------- _:_~~-"~-g-! 9_.~Q-!1~~.-~y~g_!>_~!f~-!?_}Q_ ~~~ ~-- ------------------------------------------

~t!~~~~~~~~)? _____________________________________________________________________________________________ _ 
Zondag i Zie vogelwerkgroep. 

} ~-~p_~l_ -------- __ !__ -------------------------------------------------------------------------------------------------
!~! _______________ :_~y_e_~~!!~~~!~-y~~~~~~N-~Q~Q~!~-~-?~~~!_!e_~~~S-~<!1_1~~~~!3~~~~------------

Wissen !llmfibieën 1(çptiefen-werfnroep 
--------------------.----------------------~~~------------------------------------------------------------------------
Zondag :Zie vogelwerkgroep. 

-~ ~- ~p_~l __ --- -----_i_--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

*** 
1nsectenwerk:groep 

r~~i!~~~-!yi~-~~~~i!~~-~~p-~~~~~erkillg--~et--de ___ ïiïruîten;erkgroep--naar--Cïe--vëi{i;5e--ï3atïdijk,l 
1 15 april i beter bekend als de Bomendijk bij Wilp. Lunchpakket meenemen! I 
I j ~ ertrek uit Epe om 09.00 uur vanaf de B~urtsuper aan de Klimtuin en j 
i i mt Vaassen om 09.15 uur vanafhoek Juhanalaan/Dorpsstraat. i 
fzaterdag-----------~Ë~c~rs~e-naärlïeT-K:ioosterbos--Ill-wapen~êiCï~--Wi]--~Tï(;fi-lïiei--o~a~--ook-de--iiionitorillg=-] 

16 mei I route van Etienne lopen. Het is tevens een mooie gelegenheid om het inventarisatie- i 
J I project Kloosterbos voort te zetten. '1 

i i Verzamelen parkeerplaats bij de specerijenfabriek om 10.00 uur. 
I------------------L--------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 Donderdag I Cursus libellen herkennen in de Eper Gemeentewoning-aanvang 19.30 uur i 
I)_? __ ~~L_ ___________ j_~!~-~i~!_\'_~-~~~--~P-~-~~~!~~~?E~_i_g!!!g __ ~A~~~-~--~-~~!-~J-~-~: ____________________________________________________ ___j 
1 Donderdag I' Cursus libellen herkennen. il' 

i 8 juni i (Zie hierboven). 1-------------------------y-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Vrijdag 1 Excursie met nog nader uit te werken details als afsluiting van de cursus onder de vori-1 

L2j~i_ ____________ {_g~-~~-~~!~!1:-~~~~J~-~-~~_y_~_g _ _!}__:Q_Q__!!~L--~-ij_~~!!~-~rt!~~!!_-~Q!B~!!-~-----------------------------l 
I Zaterdag ! N.V.L.-excursie die door de leider van de libellencursus aan de cursisten zal worden i 
i 24 juni I aangeboden. Hij voert ons langs de IJsseloever met als beginpunt het station Velp (om I 

110.30 uur) en als eindpunt, mits de tijd dit toelaat, Zwolle. I 
I V ooraanmelding noodzakelijk. ___ I -----------------y------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------1 

Zaterdag i Excursie Kievitsveld Vaassen/Emst. We lopen o.a. de monitoringroute van Bertus. i 
1 juli I Bij één van de vijvers zullen we proberen libellenlarven te vangen. I 

___________________ _l_y~~~~me!~~~ij_~~--e~~~~..!P_!~~!~-~-~!1:-~~--'!!~-~-~-~~~!~~Ü~-g~J~g_e_!!_~~-~~.?--~~_}_Q:~_Q_~_l!_~: ___ j 
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rzaie~däg-----------fE~c~~sie-Rende~kïlppen~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

,_~j~)i ____________ ,_y~~~!!!~!~~_E_~~~~p-~~~~-~-ij_-~~--~~~~~P-~K~!-~!!!_1 0. 30. I I Zaterdag r Excursie Fortmond en Duurse Waarden tussen Olst-en-Wl]he~------------------------------------------------1 
i 5 augustus 1 Verzamelen parkeerplaats VVV kantoor, Epe om 9.30 uur of bij de uitkijktoren Fort-I 
j ______________________ j_!!!~~~-~1!:.1-~Q._~Q..E.,!!~:...Yergeet de pontgelden vice versa niet! i I Zaterdag I Inventarisatie van insect~~-m-hea(loosterbos~-Wäpeit~eïd~------------------------------------------------j 

j}6 au~':!~!!~----t-Y~~~melen ~jjj_~p_~ce_!!j_~~~!>_!!~K?m I 0. 00 uur i I Zaterdag Excursie naar het landgoed Petrea, Wapen~~lëCver~meien-p-ark~erpiaats--VvV--kan~-1, 
I 9 september I toor Epe om 10.00 uur of bij de. ~gang van Petrea aan de Molenweg te Wapenveld. 

1 

L _____________________ LY~~E'_!!!~~!!-~~-~~-<:>~_!Q_}_Q __ l:l_~!L~_E_él_!~~~!E!aats aan het Wapenvelderzand. i 
Excursieleiders zijn nog niet vermeld. Bij verhi;.-d~;i-;;g-g-;:;;g-b~ii;.:;:----------------------------1 

*** 

GANZEN-EXCURSIE VDZDVAR 
d.d. 15 JANUARI 2000 

Twaalf deelnemers aan deze excursie troffen elkaar aan 
het begin van de Ooypolder bij Nijmegen bij het ge
maal aan de weg, die de polder invoert. Bijna licht 
(08.30 uur); de eerste koffie werd uit de thermoskannen 
genuttigd. 
De excursieleiders (Rudi en Wim) maanden de groep 
tot enige spoed; immers bij de voorbereiding - een 
week vroeger - hadden zij het vertrek van duizenden 
Kolganzen van hun slaapplaatsen in de Gendtsche Pol
der naar de foerageerplaatsen in Ooypolder, Gelderse 
Poort, etc. nog "net meegenomen". Nu, een half uur 
vroeger, zou de regie moeten leiden tot een totaal beeld 
van dit spectaculair verschijnsel. En ... het lukte waar-
achtig ook nog. 
Bij het kijkpunt aan de Kaliwaal was de lucht één en al 

Sneeuwgans ganzenformatie, op weg van water en over de Waal 
================:=dl naar graasland. Vele duizenden Kolganzen, enige tien
tallen Grauwe ganzen, Rietganzen en... een Sneeuwgans, die in gezelschap van twee Kolganzen "fly 
past" voorbijvloog. Twaalfvogelaars toch enigszins "uit hun dak"! 

De route voerde verder via Kekerdom, Millingen, Düffelward, Salmorth (waar de Kolganzen
concentraties· tegenvielen) tot voorbij Emmerich. Een deel van de groep trok nog verder Duitsland in; 
een ander deel keerde terug en stopte nog vele malen voor grote groepen (vijf- à zesduizend) Kolgan
zen. Maar ook voor Roodhalsfuten, Zwarte zwanen, Wintertalingen, Nonnetje, Grote zaagbek, Bril
duiker, etc. (N.B. ook twee Ooievaars). 
En is een groep van vijfhonderd Houtduiven, schoudertje aan schoudertje op telefoondraden ook een 
niet-alledaagse waarneming? 

Inmiddels waren de grijsgrauwe weersomstandigheden (nevel, ca. 3° C.) even gewijzigd in 
blauwe lucht, zonnetje- aangenamer dus! En ... bij zon àchter veel betere condities voor determineren 
bij twijfels (want die blijven gelukkig, zèlfs bij vogelaars). 

Het totaal aantal waargenomen soorten bedroeg achtenveertig. 
Een geslaagde vogeldag met een grote (en gezellige) groep deelnemers van VOZOV AR. 

Wim van Waveren Hogervorst. 
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ver.sLCJg VC!Ii\. ~e werRgroepeli\.~C!g op 22jCJII\.uC!rL 2000-02-2ró VC!Ii\. 

De vLL~olev.stLcJitL~g 
De dag werd gehouden in het Duincentrum Ke1memerduinen in Overveen. 

Er zijn inmiddels tweeënveertig insectenwerkgroepen van alJerlei achtergronden: KNNV, IVN en 
versehiJJende andere groepen. 

De dag begon met een overzicht van het werk van de zeer actieve Kennemerduin-werkgroep 
(KNNV), die ongeveer zeventig dagvlindertellers heeft voor zesendertig monitoringroutes. 
Het uitgebreide duingebied is zeker in de zomer een bezoek waard. Er zijn daar populaties van bij
voorbeeld de Duinparelmoervlinder, de Kleine parelmoervlinder en de Aardbeivlinder. Maar ook hier 
bestaan problemen met het beheer van verschilJende terreinen. Ondanks heel goede afspraken worden 
bijvoorbeeld velden met bloeiende Parnassia en orchideetjes ineens helemaal gemaaid. Er worden ook 
grote vraagtekens geplaatst ten aanzien van het gebruik van grazers: er blijven geen bloemetjes over 
voor nectar. 
Er werd verteld over interessante waarnemingen: Aardbeivlinder die haar eitjes op Dauwbraam afzet
te, Oranjetipjes die een voorkeur toonden voor Ruige scheefkelk in plaats van Look-zonder-Iook en 
een populatie Koevinken die langzamerhand naar het zuiden verhuisde zonder dat er een duidelijke 
reden voor was. 
Tijdens de lunchpauze konden we een korte wandeling in het Middenduin maken. 

Daarna kregen we een verslag van verschilJende medewerkers van De Vlinderstichting over 
het afgelopen jaar en over plannen voor de toekomst. 

• Professioneel ecologisch onderzoek wordt gedaan voor bepaalde bedreigde vlinders: het Gen
tiaanblauwtje, de Kleine ijsvogelvlinder, de Grote weerschijnvlinder, de Grote parelmoervlin
der en de Zilveren maan, dit in nauwe samenwerking met de beheerders van de verschilJende 
terreinen. 

• Er zijn cursussen voor Groenbeheer en plannen om vlindertuinen op te zetten bij verschillende 
GezondheidsinstelJingen. 

• Er komt waarschijnlijk dit jaar een handboek voor vrijwiHigers (KNNV-uitgave) met advies 
over geld en omgaan met gemeenten 

• De Vlinderstichting coördineert activiteiten van verschillende groepen onder de titel "Natuur
lijk tuinieren" (bijvoorbeeld De Kleine Aarde en tuincentra). Er zijn ook lespaketten voor ba
sisscholen en plannen met gebruik van Internet, ook voor scholen. Dus De Vlinderstichting 
heeft een heel belangrijke rol als coördinator tussen verschillende groeperingen en met de 
overheid. 

• De Vlinderstichting heeft ook haar eigen projecten. Er is net een voorlopige atlas van de dag
actieve nachtvlinders van Nederland verschenen met honderdnegentien soorten. Volgend jaar 
komt er waarschijnlijk een atlas van de dagvlinders; er zijn nog witte plekken, vooral in Gro
ningen en Brabant. Voor Friesland en Limburg komen er waarschijnlijk in het najaar aparte at
lassen. 

• De Vlinderstichting coördineert onderzoek naar libellen. In drie jaar tijd zijn er inmiddels 
driehonderdveertig monitoringroutes. De opvallendste waarnemingen zijn: 
1. De Donkere wateljuffer in de Weerribben; laatst gezien rond 1950 en verdwenen uit de 

rest van Noordwest-Europa. De dichtstbijzijnde populatie is in Zweden. 
2. De Rivierrombout. Voor het eerst in Nederland gezien in 1995. Hij maakt nu een opmars 

langs de grote rivieren; misschien door betere waterkwaliteit en warmere zomers. Hij is 
nog niet bij de IJssel gezien. Er komt een speciale excursie op zaterdag 24 juni om hem te 
zoeken . 

3. De zeldzame Speerwaterjuffer werd in Drente gevonden. 
De Vlinderstichting is altijd geïnteresseerd in dia's en tekeningen om in haar publicaties te ge
bruiken. Ze kan zelf voor de kopieën zorgen 

Het is een hele ervaring om zo'n dag mee te maken en te praten met leden van andere werk
groepen uit heel Nederland. De Vlinderstichting is een belangrijke steun voor deze werkgroepen; ze 
geeft cursussen (eind mei/begin juni er komt een libellencursus in Epe), ze helpt met de monitoring
routes en coördineert en bewerkt de gegevens die de vrijwilligers in het veld verzameld hebben. 

Nu moeten we maar wachten op het nieuwe seizoen om in het veld aan het werk te gaan. De 
eerste vlinders verschijnen al in het voorjaar! 

Mia Leurs/Hilary Jellema. 
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Noh-tien van de algemene ledenve~gade~ing 

K.N.N.V. Vereniging voor veldbiologie gehouden te: Epe 
Afdeling Epe/Heerde op 9 maart 2000 
Opgesteld door Micky Haselhoff-Marsman Verslagjaar 1999. 

Bij de jaarvergadering waren negenentwintig aanwezigen. Er was bericht van verhindering ontvangen van 
Jan Polman, Jan Kuiper, Adrie Hottinga, Rudi Heideveld en de Heer Waninge uit Nunspeet. 
1. OPENING en welkom aan de aanwezigen. 

Marian begint met enige "huishoudelijke mededelingen" omtrent de voorgenomen gang van zaken bij 
deze vergadering. Ze wijst de aanwezigen op de gebruikelijke documentatie die voor geïnteresseerden ter 
inzage ligt, en op de presentielijst. 
Na de vergadering zullen Dik en Els Koopmans een diaserie presenteren over het gebied waar het ko
mende voorjaarskamp gehouden zal worden. 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
Hier staan een paar kleine oneffenheidjes in zonder verstrekkende gevolgen, zodat ze geen nadere ver
melding behoeven. 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
Van het groot aantal ingekomen stukken die het bestuur het afgelopenjaar heeft verwerkt is het overgro
te deel niet relevant voor deze vergadering. Enkelen wil Marianne evenwel ter tafel brengen, en wel: 
1. Een brief van Het Geldersch Landschap naar aanleiding van ons rapport Klooster Hulsbergen. Er 

wordt zeer veel waardering uitgesproken voor het verrichte werk en het mooie resultaat, en men stelt 
zich voor goed gebruik te kunnen maken van de daarin gedane suggesties. 

2. Een bedankbrief van Els Koopmans aan het bestuur, dat haar twee jaar geleden heeft voorgedragen 
voor de Natuurbeschermingsprijs van Het Geldersch Landschap, welke voordracht vorig jaar geho
noreerd is. 

3. Een verzoek om subsidie van Egbert de Boer voor zijn "Flora van Epe", een uitgave die hij voor ei
gen rekening heeft laten uitgeven. 

4. Een "wervende folder" van de Afdeling Arnhem, bevattende een overzicht van alles wat er in die af
deling omgaat met de vraag: "Bent U ook natuurliefhebber?" (Hier wordt nog op teruggekomen). 

4. MEDEDELINGEN 
• Voor de eerste mededeling geeft Marianne het woord aan Egbert de Boer. 

Hij vertelt over de totstandkoming van de hierboven al aangehaalde Atlas van de Flora van Epe, 
waar hij tien jaar mee bezig is geweest en die zijn oorsprong vond in een project van PLORON 
(FLORistisch Onderzoek Nederland), waaraan hij in 1989besloot mee te doen. De inventarisaties 
worden gedaan aan de hand van kilometerhokken (voor wat betreft Epe zijn het er honderd
drieëntachtig). Het inventariseren - aan de hand van streeplijsten- ruim zevenhonderd vondsten 
van verschillende hogere plantensoorten op. Door de recente gegevens te vergelijken met wat er van 
vroeger nog bekend is, is tot een zekere "winst en verliesrekening" te komen. 
Een zinsnede uit de verantwoording in Egberts Atlas is: "Al met al is er naar gestreefd een zo com
pleet mogelijk beeld van de plantengroei in onze omgeving aan het einde van de 20e eeuw te schet
sen," en daar voegt hij aan toe te hopen dat het gelukt is. 
Volgens ons moet iedereen het erover eens zijn dat Egbert een gigantisch en prachtig stuk werk ge
leverd heeft - een Atlas om te bezitten en te koesteren. 
Aansluitend aan de uiteenzetting van Egbert laat Marianne weten dat het afdelingsbestuur unaniem 
besloten heeft een bijdrage van f 400,- te geven ter bestrijding van de voor de uitgave van deze At
las gemaakte kosten. 

2. De VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING was dit jaar zeer geslaagd. Er heerste een goede 
stemming en de moeizame discussies waar in vorige jaren nogal eens sprake van was bleven uit. 
Wij hadden er al onze in druk verschenen uitgaven uitgestald en we oogstten als afdeling veel 
waardering, hetgeen ook publiekelijk uitgesproken werd. · 
Een belangrijk punt van bespreking was de voorgestelde verhoging van de afdracht per 2001. Dit 
houdt verband met het teruglopen van de reserves bij de Landelijke KNNV. Er zijn bezuini
gingsmaatregelen getroffen, die echter niet opwegen tegen de verhoogde kosten waar niet aan te 
ontkomen was (bijvoorbeeld "PR" en het instellen van de Beleidsraad). Er staan nu ook twee me-
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dewerkers op de loonlijst - feitelijk bij lange na niet genoeg voor de hoeveelheid werk waar ze zich 
voor geplaatst zien. Er is ook in vijf jaar geen inflatiecorrectie geweest. 
De afdracht bedroeg tot nutoef 27,50 en dat zou verhoogd moeten worden tot f 32,50. Dit voor
stellijkt reëel en het is op de W door de leden dan ook goedgekeurd. 
Wij ontkomen als gevolg van een en ander ook niet aan contributieverhoging, maar deze zal alleen 
maar voor de leden- en niet voor de huisgenootleden gelden. Voor het jaar 2001 zal de contributie 
dus f 45,- gulden gaan bedragen; de f 15,- voor huisgenootleden blijft gehandhaafd. 

3. Marianne brengt opnieuw de CADEAU-ABONNEMENTEN die we vorig jaar ingevoerd hebben onder 
ieders aandacht. Zo'n abonnement kost f 25,- en is voor een jaar geldig. Mensen die via een gratis 
jaarlidmaatschap onze vereniging beter leren kennen, willen misschien na het eerste jaar hun lid
maatschap zelf prolongeren. Een mogelijkheid om ons ledental te verhogen, dus. 

4. FOLDERVAN DE AFDELING ARNHEM: Het bestuur was het er in één van de gehouden vergaderin
gen al over eens dat een dergelijke folder voor onze afdeling ook een goede zaak zou zijn. Ons le
dental loopt langzaam terug en daar moet wat aan gedaan worden. Marianne vraagt of er iemand is 
die zich wil wagen aan een ontwerp voor een Afdeling Epe/ Heerde-brochure, die we te zijner tijd 
dan bij de VW, de bibliotheek, en bij andere publieke instellingen kunnen neerleggen. 
Het wachten is nu op een reactie, een ontwerp of een ander briljant idee. 

5. De KNNV is na vele jaren toe aan wijziging van de statuten. Het hoofdbestuur zal ons een model 
toesturen, waar wij onze visie op kunnen geven en eventueel onze statuten aanpassen. 

6. Marianne brengt de felicitaties van het gewest over aan Els Koopmans, in verband met de door 
haar ontvangen onderscheiding van Het Geldersch Landschap. 

7. Volgend jaar bestaat de landelijke KNNV honderd jaar. Men is van plan hier een groot feest van te 
maken en de plannen hieromtrent worden ons binnenkort toegestuurd. De bijzonderheden zullen via 
Natuurklanken bekend gemaakt worden. Er zal stellig ook aan de afdelingen gevraagd worden me
dewerking te verlenen en het lijkt ons een goed idee ons fraaie Natuurpad voor deze gelegenheid 
naar voren te schuiven. 

8. Er komt weer een nieuw algemeen project voor het jaar 2001. Deze keer zal de aandacht uitgaan 
naar Huis- en Ringmussen. 

9. Ondanks alle pogingen om tot een oplossing te komen zit de afdeling Zwolle met een groot pro
bleem: er zijn nog maar twee bestuursleden. Op de Gewestelijke vergadering is besloten de afdeling 
een helpende hand toe te steken en wij van onze kant zullen dat doen door ons totaal programma 
van lezingen en excursies voor Zwolle open te stellen. In de toekomst kan er mogelijk sprake zijn 
van een nog uitgebreider samenwerkingsverband. 

10. Alle padborden langs het Natuurpad zijn nu weer zoals ze wezen moeten. De laatste tijd hebben 
zich geen vernielingen meer voorgedaan. De controle ervan en het eventueel repareren van kleine 
defecten zal voor het Heerdergedeelte gedaan worden door Gerrit Hartkamp, terwijl Annie Libert 
het eerste deel van het Eperpad voor haar verantwoording neemt en. Peter Albrecht de rest. Janus 
Crum houdt de teksten bij. Het bovenstaande houdt in dat Marianne alleen nog de coördinatie heeft 
en geen directe bemoeienissen meer hoeft te hebben met het "nalopen" van het Natuurpad. 

11. VERTEGENWOORDIGING IN DE BELEIDSRAAD. 

Ieder afdelingslid kan hieraan deelnemen. De raad komt twee maal per jaar in Utrecht bijeen, altijd 
op zaterdag en er moet een hele dag voor uitgetrokken worden. Belangstelling van de kant van de 
leden is niet alleen nuttig maar wordt ook hogelijk gewaardeerd. 
Geert van Poelgeest, voorzitter van het Gewest West, confronteerde Marianne met het landelijk 
steeds meer uit elkaar groeien van de (overkoepelende) afdelingen en hun werkgroepen. Hij vroeg 
wat onze afdeling daartegen ondernam. Marianne heeft hem verteld dat we ernaar streefden verte
genwoordigingen van het bestuur in de diverse werkgroepen te hebben, gemeenschappelijke excur
sies te houden en werkgroepactiviteiten ook voor niet-leden van zo'n groep toegankelijk te maken. 
Dan nog gezamenlijke onderzoeken, zoals het voor het Verslag Klooster Hulsbergen-1998 en de 
projecten van de NBC, waar ook leden van andere werkgroepen bij betrokken zijn, en verder ver
slaglegging van de werkgroepactiviteiten in Natuurklanken (excursieverslagen, enz.) 
Er zou verbetering moeten komen in het onderling overleg tussen de coördinatoren, zodat voorko
men wordt dat twee verschillende werkgroepen op dezelfde dag iets ondernemen en deelnemers zich 
voor een keuze gesteld zien. Ter vergroting van de eenheid en het overzicht in de afdeling werd ons 
door het hoofdbestuur aangeraden om van de werkgroepcoördinatoren te vragen het afdelingsbe
stuur op de hoogte te houden van handelingen als aanvragen van subsidie, sluiten van verzekerin-
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gen en het sturen van officiele brieven aan niet-leden. Het bestuur wil graag kopieën van de ver
zonden brieven ontvangen. 
Marian wil hierbij heel duidelijk benadrukt zien dat dit alles niets te maken heeft met bemoeizucht 
of betutteling, maar wie adequate antwoorden wil kunnen geven, moet goed op de hoogte zijn van 
wat er in de afdeling omgaat. 

5. JAARVERSLAG SECRETARIS, " 
waaraan zij niets heeft toe te voegen, maar waarin weer het een en ander recht te trekken valt, zoals: 
• Op bladzijde 10 staat een verkeerde naam voor de brochure van de NBC. In plaats van "groeien en 

snoeien" moet het snoeien is groeien zijn. 
• Op bladzijde 11 staat bij de Vertegenwoordigingen de Commissie Landinrichting EpeNaassen 

West dubbel vermeld. 
• Hetzelfde geldt voor Het Geldersch Landschap, ook op bladzijde 11. 
• Een beetje lager op die pagina, bij de nauwe contacten, moet "alle gewesten" vervangen worden 

door "al onze gewesten". 
• Op bladzijde 12 staat bij de activiteiten Ganuari/februari) dat er tien mensen gespeurd hebben naar 

eitjes van de Sleedoornpage. Dit zouden er vijf geweest zijn. 
• De excursie van naar het terrein Defensie in Nunspeet d.d. 1 juli is geleid door Gerard Plat (ere wie 

ere toekomt). 
Marianne maakt de opmerking dat bij verscheidene excursies het aantal deelnemers oningevuld is geble
ven. Soms worden die aantallen niet meteen doorgegeven en na verloop van tijd is men het vergeten. Er 
komen suggesties voor het maken van standaardformuliertjes die elke keer door de excursieleider volle
dig zouden moeten worden ingevuld. Uitwerking van dit plan wordt bekeken. 

6. VERSLAG PENNINGMEESTER 
Jenny heeft het financiëel verslag uitgereikt en geeft de gebruikelijke toelichting. Voor zeer geïnteres
seerden ligt ook de balans ter inzage. Opvallend is dat er dit jaar geen sprake is geweest van kapitaals
afhame. Jenny complimenteert de werkgroepen die allemaal onder hun begroting gebleven zijn. 
Mariet van Gelder haakt hierop in met de opmerking dat dit voor de plantenwerkgroep niet opgaat, om
dat zaalhuur voor de werkgroepavonden afzonderlijk in rekening is gebracht. 
De NBC is royaal selfsupporting. Deze commissie ontvangt diverse subsidies, maar heeft ook verdiend 
met de brochure "SNOEIEN IS GROEIEN", met het geven van cursussen en aan de werkzaamheden 
die voor derden verricht worden, onder anderen snoeien. 
Met betrekking tot zaalhuur in de Eper Gemeentewoning vraagt Jenny of degenen die een ruimte claimen 
de daarvoor bestemde formulieren alsjeblieft volledig willen invullen. Het gebeurt nogal eens dat op de 
formulieren niet vermeld staat welke werkgroep van een bepaalde ruimte gebruik heeft gemaakt en dat 
geeft een heleboel uitzoekerij. 
De kascommissie, gevormd door Henk van Gelder en Wim Bijlsma, heeft de financiële rekening en ver
antwoording uitstekend in orde bevonden en geeft de penningmeesteres décharge. 

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henk van Gelder en Wout Boomsluiter. 

8. BESTUURSVACATURES 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jenny Sondorp en Micky Haselhoff. 
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld, maar Margriet Maan had zich in principe bereid verklaard in 
het bestuur zitting te nemen en heeft sedert enige weken al een beetje meegelopen en ook de Gewestelijke 
vergadering bijgewoond. Ze heeft intussen het idee dat een plaats in het bestuur haar welligt en wil er 
graag deel van uitmaken. Vanuit de vergadering worden hiertegen geen bezwaren ingebracht en Mar
griet neemt plaats aan de bestuurstafel. Conform het daaromtrent bepaalde zal haar benoeming bij de 
eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd worden. 
Statutair is het niet toelaatbaar dat twee leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig aftreden. Dit hoeft in 
het onderhavig geval geen probleem te zijn, omdat Jenny zich alsnog bereid heeft verklaard haar functie 
van penningmeester voor één jaar ( en heel duidelijk voor één jaar) te prolongeren. 
Verder heeft Jan Kuyper, die vanwege verblijf buitenslands niet ter vergadering aanwezig is, zich onder 
zeker voorbehoud bereid verklaard ook zitting te nemen in het bestuur. Hij wil zekerheden hebben over 
bepaalde, vastomlijnde taken die hij zou kunnen vervullen. Daarbij moet de afgelegenheid van zijn 
woonplaats (Elburg) geen belastende factor zijn. 
Ook tegen zijn toetreden worden geen bezwaren geuit, zodat deze kwestie na zijn terugkomst met hem 
opgenomen kan worden. 



9. BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Zie vorig punt. 

10. BENOEMINGAFVAARDIGING Vertegenwoordigende Vergadering. 
Bij de volgende Vertegenwoordigende Vergadering, die op 4 november 2000 zal plaatsvinden, zal onze 
afdeling vertegenwoordigd worden door Lous Heine en Harry van Diepen. Rudi Heideveld is reserve. 

" 11. WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK 
Marianne vraagt aan de coördinatoren van de werkgroepen of er nog iemand is die een toelichting op 
zijn of haar jaarverslag wil geven. Dit is niet het geval. Hetjaarverslag van de Werkgroep Paddestoelen 
was net dat beetje te Iaat binnen om nog mee te kunnen in het vorige blad, maar het is elders in deze uit
gave van Natuurklanken te vinden. Ook dit verslag behoeft geen verdere toelichting. 
Met betrekking tot de bibliotheek zijn de problemen van gebrek aan ruimte nog niet opgelost. Els 
Koopmans heeft bovendien het gevoel dat de werkzaamheden met betrekking tot de bibliotheek allemaal 
op haar neerkomen en zou graag wat meer medewerking hebben van de medebeheerders. 

12. NATUURKLANKEN. 
Mgezien van het euvel dat het niet mogelijk schijnt te zijn alle kopij binnen de vastgestelde termijn 
binnen te krijgen, loopt het allemaal goed en plezierig. Er wordt steeds meer op flop of per e-mail aange
leverd, wat het werk sterk vereenvoudigt. Marianne weet te vertellen dat het blad ook landelijk heel goed 
aangeschreven staat en "prachtig blad" wordt genoemd. 

13. MENINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 
Geen hardop uitgesproken meningen maar wel applaus. 

14. SUGGESTIES VOOR HET KOMENDE SEIZOEN 
Harry van Diepen komt met de mededeling dat - waar dit jaar de broedvogelatlas afgerond wordt - bij 
de VOZOV AR het idee gerezen is opnieuw een gemeenschappelijk project met alle werkgroepen op te 
zetten. Het idee lijkt algemeen bijval te vinden, maar men moet het nog eens worden over de locatie. Er 
zijn diverse suggesties (Motketel, Vaassense beken, Kortebroek) maar een definitiefbesluit zallater ge
nomen worden. 

15. RONDVRAAG. 
• Bertus Hilberink wil weten wat het standpunt van het bestuur is ten aanzien van de borden die Het 

Geldersch Landschap bij het Wisselsche veen geplaatst heeft. Voor hem zijn ze een reden om voor 
minimaal een jaar zijn lidmaatschap van Het Geldersch Landschap op te zeggen. 

• Henk Menke vraagt of er bij de bijeenkomsten van de Beleidsraad dingen besproken worden die in
teressant zijn voor de afdeling. Wat ziet de Landelijke KNNV in samenvoeging met de IVN en an
dere "groene" clubs en waar moet het naartoe met de vergrijzing? 

• Marianne zegt toe over de Beleidsraad en over zaken als boven genoemd in Natuurklanken een 
stukje te schrijven, maar wacht daarmee tot ze notulen van de laatste bijeenkomst van die raad 
heeft ontvangen. 

• Janus Crum komt terug op hetgeen hiervoor onder punt 11 van de MEDEDELINGEN is gezegd. 
Het lijkt hem wenselijk dat alle officiële brieven die van de werkgroepen uitgaan door het bestuur 
ondertekend en verzonden worden, altijd op het officiële KNNV-briefpapier. Daartoe zouden con
cepten voor deze brieven dus ter ondertekening naar het bestuur toegestuurd moeten worden. Alle 
aanwezigen sluiten zich bij dit voorstel aan. 
Tot nader order kunnen de concepten (ook per e-mail of fax) gestuurd worden naar het oude secre
tariaat (zie binnenzijde van het voorblad -+ Micky Haselhoff), waar alles zo snel mogelijk wordt 
verwerkt. 

• Etienne van Dissel deelt mee dat de Insectenwerkgroep in mei/juni een kleine libellencursus ver-
zorgt van twee avonden en (tenminste) één excursie. Elders in dit blad is daar meer over te vinden. 

EXTRA AGENDAPUNT 
Het bestuur blijkt nog een verrassing in petto te hebben voor de notuliste in casu, voor wie ze de mini:
pluim 2000 bestemd hadden. Geen verrassing, verbazing en dank kan groter zijn dan die van de betrok
kene: Micky Haselhoff-Marsman. (Een prachtig opgemaakt boeket verried de verrijking van het bestuur 
met een echte bioembindster!) 

16. SLUITING VAN DE JAARVERGADERING, 
met dank aan alle aanwezigen. 
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. Jaarversfag 1999 van de WerKgroep Padáestoefen. 

De werkgroep bestond uit: Lammert Bonhof, Menno Boomsluiter, To Crum-Hendriks, Janus 
Crum, Elja van Dongen, Micky Haselhoff-Marsman, Agnès Herweijer-Smit, Els Koopmans-Grommé, 
Gerard Plat en An Westerweel. Van deze tien leden waren er zo tussen de twee en vier personen bij 
een excursie aanwezig. Het rooster zit de anderen dan in de weg. Voor de werkgroepavonden lag dat 
wat gunstiger: zo tussen de vijf en acht deelnemers. 

Het jaar 1999 heeft in de eerste helft vooral in het teken gestaan van het sch1ijven van de bij
dragen voor het rapport "Klooster Hulsbergen" van de afdeling. Dit was een leerzame activiteit, die 
echter maar met moeite tot een goed einde viel te brengen, zodat we de inleve1tennijn tot onze schan
de overschreden. 
Een uitvloeisel van dit werk is, dat ons door de redactie van "Natura" gevraagd is een bewerking van 
onze bijdragen te maken, die dan in het najaar van 2000 gepubliceerd kan worden. 
Omdat het schrijfwerk dit jaar wel voldoende was, hebben we het maken van een soort tussenbalans 
voor wat betreft de inhoudelijke werkzaamheden van de werkgroep paddestoelen over de afgelopen 
jaren, opgeschort tot het volgend jaar. 

In het Kloosterbos heeft de werkgroep nog twee keer rondgetrokken, omdat ons gevraagd 
werd een afdelingsexcursie op 7 november te organiseren. De voorbereiding e1van deden we op 6 no
vember. We deden het werk niet voor niets: er waren tweeëntwintig deelnemers. 

We hopen dat het afdelingsbestuur in 2000 een paddestoelenexcursie over het natuurpad 
Heerde op het rooster zet, want dat is er dit jaar niet van gekomen. 

De aandacht van de werkgroep ging in 1999 vooral uit naar Toogeren en wel de omgeving van 
de rotonde. We zijn er vijfkeer naar toe geweest en bovendien is er een deelname aan het monitoring
project van de Nederlandse Mycologische Vereniging uit voortgekomen (omgeving "kleine" leem
kuil), waarvoor toestemming is verleend door de eigenaar van het landgoed Tongeren. Dit is een drie
jarig project, dat voor ons in het jaar 2000 begint, en dat als doel heeft om niet alleen te weten te ko
men welke aandachtsoorten zoal voorkomen, maar ook in welke aantallen. Hierover zal nog een arti
kel in Natuurklanken verschijnen. 

De werkgroep heeft als gewoonte om ook twee keer een ander gebied te bezoeken, dat moge
lijk het komende jaar vooral aandacht zal klijgen. Dit jaar gingen we naar het Wisselsche veen, waar 
bijzondere soorten gevonden kunnen worden. We moeten nog besluiten of we dit gebied inderdaad in 
het jaar 2000 als excursie-gebied zullen nemen. In ieder geval zal ook tijd besteed moeten worden aan 
bovengenoemde monitoring. 

Dit jaar waren er drie werkgroepavonden: 23 februari als afsluiting en om plannen te maken, 
11 en 25 november om samen te detennineren (de eerste in de Gemeentewoning en de laatste twee 
avonden op het gastvrije adres van Agnès Herweijer-Smit). 

Verder werkten we mee aan de presentatie van het rappmt Klooster Hulsbergen op 7 oktober 
en aan een uitzending van radio Heerde op 22 november, waarin ook teruggekomen werd op de excur
sie in het Kloosterbos van zondag 7 november. 

Rest nog te vennelden dat ondergetekende samen metToopnieuw de organisatie verzorgde. 

Janus Crum. 

Als dit blad bij U afgeleverd wordt 
hebt U nog ruim een maand om Uw kopij in te leveren. 

Maar dat blijft niet zo ..... 

.. 
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ATLAS van de FLORA van EPE 1989 .. 1999 
Het heeft tien jaar geduurd, maar eindelijk is de ATLAS van de FLORA van EPE af Het re

sultaat van tien jaar inventariseren in de Gemeente Epe. Tijdens de jaarvergadering heb ik hem aange
boden aan het bestuur van de KNNV. 

In de honderddrieëntachtig kilometerhokken waaruit de Gemeente Epe bestaat, werden in to
taal ruim negenentwintigduizend plantensoorten aangestreept. Deze gegevens zijn verwerkt op zeven
honderdtwaalf kaartjes met een stip in elk kilometerhok waar de soort voorkomt. 
Daarnaast zijn gegevens opgenomen van ongeveer tweehonderd soorten,die vóór 1989 wel in Epe (of 
in de omgeving van Epe) zijn gemeld, maar nu binnen de gemeentegrenzen niet zijn (terug)gevonden. 
De historische gegevens zijn vaak ontleend aan de aantekeningen van Henk Menke. De huidige gege
vens zijn door mijzelf verzameld in samenwerking met de plantenwerkgroep; de kaartjes zijn afkom
stig uit FLORBASE-2D, en waar nodig (in grenshokken bijvoorbeeld) aangepast. 
Behalve kaartjes en soortbeschrijvingen zijn er enkele inleidende hoofdstukken. In de bijlage staan 
lijsten met een totaaloverzicht, met alle Rode-Lijstsoorten, met aandachtsoorten, met stroomdalplan
ten, met alle niet-waargenomen soorten en toplijstjes. 
De hele atlas telt tweehonderdachtendertig bladzijden. 
Nieuwsgierig geworden? 

De ATLAS van de FLORA van EPE 1989-1999 
is verkrijgbaar voor f25,-- (KNNV-Ieden betalen f 22,50) 

bij Henk Menke, Schotakker 38, Epe, 
en bij mij, Egbert de Boer, Vlierstraat 6, Vaassen. 

************************* 

~ 
boekhendel antiquariaat 

%8 \ o"t~J tok.1 
Papyrus 

De Stokroos-Papyrus 
Antiquariaat 
Nieuwstraat 29 
7 411 LG Deventer 

PERSBERICHT 

Alle boeken van de KNNV-uitgeverij zijn sedert februari verkrijgbaar bij 

Antiquariaat De Stokroos-Papyrus in Deventer. .. 
Leden van KNNV en IVN betalen in onze winkel de ledenpnJS. 

Ons antiquariaat is gespecialiseerd in boeken over natuur, landschap en 
streekgeschiedenis. Naast antiquarische en tweedehan~s boek~n kunt U nu 
ook bij ons terecht voor nieuwe boeken uit de KNNV -mtgevenJ. 
Een bezoek aan onze winkel is de moeite waard. 

Onze winkel is dagelijks geopend: 
maandag 12.30- 18.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 18.00 uur 
donderdagavond 19.30- 21.00 uur 
zaterdag 09.30-17.00 uur 

Tel.: 0570-612461 
Fax: 0570641066 

E-mail: stokroos-papyrus@,worldonline.nl 
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NIEUWS van FLORON: 

FLORON staat voor FLORistisch Onderzoek Nederland. De Stichting FLORON werd in 1989 
opgericht vanuit het Rijksherbarium in Leiden. De afgelopen 11 jaar is al heel wat werk verzet. 
Een overzicht. 

INVENTARISATIE 
Het inventariseren van kilometerhokken met behulp van streeplijsten (Wetenschappelijke of 

Nederlandse versie). De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een gedigitaliseerd bestand, 
FLORBASE. Eind 1998 bevatte FLORBASE ongeveer 6,9 miljoen gegevens (opgeslagen in 
FLORBASE versie-2D). Inmiddels is eind 1999 FLORBASE-2E verschenen. Aan een deel van de 
soorten zijn ook gegevens gekoppeld betreffende de abundantie. 
Bovenru:noemde gegevens zijn voor een groot deel verzameld door vrijwilligers. In FLORBASE 
worden ook gegevens opgenomen die verzameld zijn door provincies, Natuurmonumenten, 
provinciale landschappen, Staatsbosbeheer, e.d. 
Als we na elf jaar de (voorlopige) balans opmaken, blijkt, dat er nogal wat witte plekken zijn. Die 
concentraties van kilometerhokken zonder gegevens vinden we vooral in Friesland, Groningen, 
Flevoland en op de Zuid-Veluwe. Daarom is besloten de komende vijfjaar (2000-2004) vooral in deze 
gebieden te gaan inventariseren. Daarbij worden van sommige uurhokken eventueel minstens zes 
kilometerhokken geïnventariseerd, waarbij er wel op gelet wordt of deze hokken representatief genoeg 
zijn voor het hele uurhok Wie wil kan een bepaald uurhok "adopteren", en zorgen dat het komend jaar 
(eventueel jaren), in een bepaald uurhok voldoende (minstens zes representatieve) kilometerhokken 
zijn geïnventariseerd. Veel van de witte hokken lijken niet de interessantste, maar misschien komt er 
toch iets leuks te voorschijn. En als we in 2005 een atlas willen maken, moet deze wel representatief 
zijn voor het hele land. 

RODELIJST 
Daarnaast is er het Rode Lijst-project. Hierbij wordt van een Rode Lijst-soort een formulier ingevuld, 
waarbij o.a. gegevens over (exacte) vindplaats, aantallen, begeleidende soorten, enz. worden 
geregistreerd. 

LMF-A-PROJECT 
Naar aanleiding van het Rode Lijst-project is na het proefjaar 1998, in 1999 het LMF-A-project van 
start gegaan. LMF-A staat voor Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten. Hierbij worden in een 
aantal van tevoren geselecteerde kilometerhokken alle Rode Lijst-soorten en een aantal 
aandachtsoorten gemonitord, waarbij de exacte vindplaats binnen het hok wordt ingetekend op een 
kaartje en met een code de aantallen planten/bloeistengels en/of de bedekking van de verschillende 
soorten wordt geregistreerd. Het is de bedoeling dat de eerste ronde in vier jaar klaar is. 
Het eerste jaar is hoopvol van start gegaan, maar tot nu toe is minder dan het noodzakelijke kwart 
binnen gekomen, mede als gevolg van de late start vorig jaar. Toch bestaat er goede hoop dat dat in de 
komende drie jaar wel wordt recht getrokken. Er zijn echter enkele gebieden met concentraties van 
geselecteerde hokken (Duinen, Zuid-Limburg), waar het moeilijk zal worden, alle benodigde 
kilometerhokken afte lopen. Na de eerste vier jaar kan het project pas echt beginnen. 
In de tweede ronde kan worden bepaald of een soort voor-, of achteruitgegaan is, dan wel stabiel is 
gebleven. Inmiddels is al gebleken dat vooral oudere meldingen moeilijk kunnen worden (terug)ge
vonden. Toch worden er ook regelmatig nieuwe Rode-Lijst-soorten voor het desbetreffende hok 
gevonden. 

In de bovenstaande drie projecten hebben vrijwilligers een groot aandeel. Ook onze plantenwerkgroep 
inventariseert regelmatig voor FLORON, waarbij zowel streeplijsten, Rode Lijst-formulieren, als 
LMF-A-formulieren worden ingevuld. 

PROJECTEN MET PROFESSIONELE KRACHTEN 
Maar FLORON is ook bezig met professionele krachten. Zo werden in 1999 in het Wooldse Veen bij 
Winterswijk de terreinen van Natuurmonumenten onderzocht. Het is een versnipperd hoogveen
gebiedje dat grenst aan- en deel is van een groter hoogveengebied in Duitsland. Ook de Sint-Pieters
berg bij Maastricht werd geïnventariseerd. Er werd gezocht naar alle soorten die in de 20e eeuw ooit 
zijn gemeld. Hoe rijk het gebied (nog) is, mag blijken uit het feit dat er alleen al in 1999 op de Sint-

.. 



Pietersberg 60 Rode Lijst-soorten werden geteld. Ook werden terreinen in de Rotterdamse havens, en 
<?evers in het Amsterdamse Bos geïnventariseerd. 
Ook is men in opdracht van Rijkswaterstaat al vier jaar bezig met het Meetnet Zoete Rijkswateren. 
Hierbij wordt in een groot aantal kilometerhokken de begroeiing van de oeverzone (ruwweg vanaf het 
water tot aan de kruin van de dijk) van het IJsseJmeer en van de grote rivieren gevolgd. De eerste 
ronde zit er inmiddels op. Begin mei moet het rapport verschijnen en begint men aan de tweede ronde. 

NIEUWE RODE LIJST 
Momenteel wordt door FLORON samen met het Nationaal Herbarium Nederland (voorheen het 
Rijksherbarium in Leiden) en mensen uit Wageningen in opdracht van het ministerie van Landbouw 
gediscussieerd over een nieuwe Rode Lijst volgens internationale normen. Hierbij zal worden 
uitgegaan van vijfenzeventighonderd kilometerhokken die voor en na 1989 goed geïnventariseerd zijn. 
Het concept zal eind 2000 in GORTERIA worden gepubliceerd. Hij krijgt echter pas rechtsgeldigheid, 
als de lijst is gepubliceerd in de Staatscourant. Het is niet bekend wanneer dat zal gebeuren. 

FLORIVON 
Ook wordt er aan gewerkt de historische flora-gegevens (de zgn. lYON-kaartjes) gedigitaliseerd ter 
beschikking te krijgen (1, 7 miljoen gegevens). Dat is een ingewikkelde operatie, omdat oude en 
nieuwe kilometerhokken niet zonder meer met elkaar overeenstemmen. Verder zijn de historische 
gegevens niet compleet voor alle uurhokken. Daarom wordt nu gewerkt aan een groep van 652 
indicatorsoorten van aquatische, natte en vochtige milieus. Hiervan is tot nu toe ongeveer de helft 
gecontroleerd. Deze operatie is noodzakelijk om in de toekomst analyses mogelijk te maken. 

BELANGSTELLING? 
Zo kunt u meedoen met FLORON. 
1. Door het invullen van een streeplijst voor één of meer kilometerhokken. Vooroverleg is gewenst 

om te voorkomen dat hokken dubbel worden gedaan. 
2. Door een hok te inventariseren voor het LMFA-project. 
3. Deelnemers krijgen eenmaal per jaar (in het voorjaar) een GORTERIA toegestuurd met nieuwe 

gegevens en een lijst met excursies voor het komende seizoen. 
INLICHTINGEN bij Piet Bremer (district 6) of bij Egbert de Boer (district 10). 

Verder zijn er ditjaar vijf FLORON-inventarisatieweekends van vrijdagavond tot zondagavond, nl. 
12-14 mei Mander (Twente) 
16-19 juni Noorbeek (Zuid-Limburg) 
21-23 juli Hoeven (West-Brabant) 
18-20 augustus Almere (Flevoland) 
25-27 augustus Deistrahuizen (Friesland) 

Een leuke en actieve manier om kennis te maken met FLORON, met de mensen van het landelijk 
bureau uit Leiden en met andere Nederlandse floristen. Er wordt geïnventariseerd in kleine groepjes 
onder leiding van iemand die goed op de hoogte is van de verschillende soorten. 
Inlichtingen via mij. 

Egbert de Boer 
(tel. 0578-572292) 

Jk heb sinds ko .. t een mie .. - ik noem het beessie Badje 

't is zo'n mie .. en-mini-die .. , hij heeft een heel klein ha .. tje 

maa .. dikwijls denk ik, sappe .. loot, wat leeft e .. in die kleine? 

't C\eheim in hem is net zo 9 .. oot of 9 .. ote .. dan het mijne. 
Toon t-1e .. mans 
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NAKOMERTJE 

Rik en Linda wonen in een oud pand in de Zwolse 
binnenstad. Rond dat huis ligt een ouderwetse tuin. 
Die tuin grenst voor een deel aan de stadsgracht 
(oude vesting-gracht). In die tuin staat een schuurtje 
dat zich nog met moeite staande houdt. Dat komt 
niet alleen door de hoge leeftijd van die schuur, 
maar hij gaat ook gebukt onder een enorme berg 
Hedera helix. Al met al heel romantisch en schil
derachtig, voor-al wanneer de Redera (Klimop) 
honderden zwarte bessen draagt. 
Daar komen natuurlijk veel vogels op af. Menig 
vogelpaar heeft zich in de loop der tijd al in de 
groene berg gevestigd; het is een soort luxe flat 
voor de Zwolse ornithologische wereld. Al heel wat 
vogels hebben in "Huize Hedera" voor het eerst het 
daglicht aanschouwd. Zo ook het vorig voorjaar. 

Een Merelpaar streek neer. Alles verliep even vlot: het nest bouwen, het broeden, uit het ei komen, het 
voedsel aanslepen, het uitvliegen ..... Na een aantal weken was alles weer achter de rug. Het nest was 
weer verlaten. Daar leek het tenminste op! 

Op een mooie avond, toen de familie in de tuin thee dronk, viel er met een plof "iets" op de 
grond. Het geluid kwam uit de richting van onder het "verlaten" nest. Op de grond lag een jonge me
rel. Hij maakte een ontredderde indruk en kwam nauwelijks boven de vegetatie uit. Van de ouders was 
geen spoor. 
Rik nam de jonge wat verdwaasde vogel voorzichtig op en droeg hem een tijdje in zijn tot kom ge
vormde handen. Het vogeltje kwam tot rust en na een poosje liet hij duidelijk blijken dat hij dat nest 
van mensenvlees heel prettig vond. Hij schurkte zich een paar keer, sloot zijn ogen en ging toen een 
dutje doen. Van angst was geen sprake. Waar kwam deze jongeling vandaan? Was het een nakomertje 
dat in het nest was achtergebleven? Deed hij een mislukte vluchtpoging? 

Rik wist niet beter te doen dan het vogeltje maar weer in het nest te plaatsen. Maar niet lang 
daarna gebeurde alles weer opnieuw: de jonge Merel viel wéér op de grond en de warme handen van 
Rik vormde weer een warm nest. En wéér ging het Mereljong er eens lekker voor liggen. En geloof het 
of niet, maar het jong sloot opnieuw de ogen om zijn slaapje voort te zetten. 

Voor de tweede keer werd het jong in het nest gezet. Rik had het eerst in het midden wat uit
gediept en aan de rand wat opgehoogd. De kans dat het jong opnieuw uit het nest zou vallen was nu 
wel erg klein. Welliet het jong zich na verloop van tijd duidelijk horen. Ook de ouders lieten zich nu 
zien, met in hun kielzong drie vliegvlugge jongen. Ze scharrelden wat door de struiken en probeerden 
in het gazongras voedsel te bemachtigen. De ouders hadden het erg druk. 

Maar nu het mooie van het verhaal! De ouders gaven niet alleen de bedelende jongen lekkere 
hapjes, maar ook de nestbewoner kreeg van tijd tot tijd een worm thuisgebracht. Dat heeft zo drie da
gen geduurd; toen kwam het "nakomertje" weer tevoorschijn. Kennelijk hadden de ouders op dit mo
ment gewacht, want nog geen uur later was de hele familie vertrokken. Ze hebben zich niet meer laten 
z1en. 

Frans van Noorden. 

Als je een probleem veroorzaakt, moet je allereerst je manier van denken 
veranderen om het ook te kunnen oplossen. 

Albert Einstein. 1879-1955. 
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CURSUS HERKENNINGVAN LIBELLEN 

Libellen: wie kent ze niet en ..•• wie kent ze wél? 

De laatste groep is stellig in de minderheid, maar we 
hebben de Heer Rob Ketelaar, werkzaam voor De 
Vlinderstichting en de N.V.L. (Nederlandse 
Vereniging voor Libellenstudie) bereid gevonden 
ons het een en ander over deze fraaie insecten uit de 
doeken te doen. 

Dit zal gebeuren aan de hand van diapresentaties, die zullen worden gehouden op 

DONDERDAG 26 MEI EN DONDERDAG 8 JUNI 
EN EEN MIDDAGEXCURSIE OP VRIJDAG 9 JUNI. 

Introducés zijn van harte welkom! 

De kosten van de cursus bedragen f 30,- voor leden van de KNNV en f 45,- voor niet
leden. 
Wie door of tijdens de cursus besluit lid te worden krijgt het prijsverschil terug. 

Inlichtingen en opgave: Etienne van Dissel, 
Klapperdijk 5a, 8191 AB Wapenveld, 

E-mail : Et·ienne.van.Dissel@12move.nl 
Fax 038-4470680, 
Tel. 038-4479616. 

Opgave bij voorkeur schriftelijk vóór 16 april. Vermeldt U s.v.p.ook Uw 
telefoonnummer en Uw eventueel KNNV-lidmaatschap. 
Bij inschrijving hebben KNNV-leden voorrang. 

De cursus zal worden afgerond met een dagexcursie, die ons langs de IJsseloever voert 
en die gepland is voor zaterdag 24 juli 2000. Bijzonderheden daarover worden op 8 
juni a.s. bekend gemaakt. 
Vooraanmelding voor deze excursie is noodzakelijk. 
Als er belangstelling voor bestaat hoort een tweede excursie tot de mogelijkheden. 
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!!i'l ._I!I!.IG! IBIS 11'1 V!!SS!i'l 

Na een telefoontje van Trudy Looman, dat ze een 
Heilige ibis had gezien in de VeesserWaarden op 
zondag 27 februari, volgde een melding van een 
"Lepelaar" op dezelfde plek door de Heer IJzer
man, die aan de dijk woont. Dit bleek ook de 
bewuste ibis te zijn. 
Het Gelders Dagblad stuurde er een fotograaf op 
af en plaatste tot twee keer toe een helaas onjuiste 
en onvolledige tekst hierbij. De informatie, door 
mij gegeven, was wat krikkemikkig overgeko
men, blijkbaar. 

t-'eiL.If.ll lalS Ik zet daarom voor de Natuurklankenlezers even 
alles op een rijtje, wat ik sindsdien te weten ben 
gekomen over deze vogel. 

Eén vogelgids (Elseviers gids van de vogels van Europa) bevat een afbeelding van de vogel, met als 
mededeling dat het een "zeer zeldzame dwaalgast is in het gebied van de Kaspische Zee en het oosten 
van de Zwarte Zee, vanuit zuidelijke broedgebieden. 
Zelf had ik pas gelezen in de Jubileumuitgave van de KNNV Lelystad, dat er in de Oostvaardersplas
sen geregeld een Heilige ibis was waargenomen. Men denkt aan een vogel die uit een verzameling 
ontsnapt is. Of het dezelfde is die in Veessen liep weet je natuurlijk niet. 

Van Harry van Diepen hoorde ik trouwens enkele dagen later dat het beest "al enkele weken 
rondzwerft op verschillende plaatsen langs de IJssel, onder anderen bij Deventer". 

Ik ging snuffelen in een Oude Winkier Prins encyclopedie (1950) en vond: 
"Beroemdste soort ibis (Ibis aethiopica). Heet in Egypte Aboe Hannes. Deze vogels werden in tempels 
"verzorgd met aan aanbidding grenzende eerbied. 
"... . . . . . . . . . In heel Afrika, in Egypte tegenwoordig zeldzaam." 

De grote Winkier Prins (1991) had meer informatie: 
"Heilige ibis = Egyptische ooievaar, zwart-wit. Lange sterk gebogen snavel. Vliegt met uitgestrekte 
"hals in troepverband. Ze voeren dan gelijktijd afwisselend slagen en glijvluchten uit. 
"Moerasvogel in kolonies. 
"De oude Egyptenaren vereerden de Heilige ibis (Threskiornis aethiopica vroeger Ibis religiosa of 
"aethiopica). Hij werd beschouwd als verschijngsvorm van Thot, de god van de Schrijfkunst en de 
''wijsheid. Waar Thot werd vereerd, werden gemummificeerde Heilige ibissen als wijgeschenk in 
"groten getale op uitgestrekte begraaiPlaatsen bijgezet. Bij Sakkara zijn duizenden van zulke ibis
"mummies gevonden. De fabricage ervan was een industrie. (!! !) 
"Deze soort is nu zeldzaam in Egypte en komt alleen nog ten zuiden van de Sahara algemeen voor." 

Harry wist me nog te vertellen dat Heilige ibissen ook broeden in Zuid-Irak en Madagascar. 
Als echte cultuurvolgers pikken ze oogstresten van akkers. 

Els Koopmans-Grommé. 

Latel"'1 héél veel latel"'1 

wil ik aaV\ NatV\V\I"'klaV\keV\ 

opgedl"'ageV\ wol"'deV\ als 

t-leilig wiV\tel"'koV\iV\kje. 

• 
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kijken en 
gaan. 

JUT EN JUl EN DE CASARCA 
/ --.;:-~ Harry van Diepen zag hem (haar) op 1 januari in de MarleJWaarden, 

maar wij, als bewoners van Ganzenland, vele maanden eerder: een 
prachtige goudgele gans. Anca Ebens vertelde ons dat het een Casarea 
was. Ik heb er een mooi verhaaltje over. 
Voor het begin moet ik een paar jaren terug. Op enige afstand van ons 
huis heeft onze achterbuurman, Harry de Velde, een paar voederkuilen. 
Gewild bij Spreeuwen, kraaien, meeuwen, maar ook bij een paar Nijl
ganzen. We doopten ze Jut en Jul, omdat ze nooit gewoon even kwa
men aanvliegen, een paar hapjes namen en weer wegvlogen ... nee, ze 
landden steevast op de dijk, waarna ze heel langzaam maar wel gestaag 
achter elkaar naar de kuil liepen. Daar bleven ze dan een tijdje staan 

hapten wat, waarna ze weer heel langzaam terugliepen naar de dijk om op de vleugels te 

Vorig jaar, ik meen dat het oktober was, zagen we Jut en Jul in gezelschap van die prachtige 
goudgele vogel, de Casarca. Maar niet alleen Jut en Jul: er was familie bijgekomen. Bijna elke dag 
zagen we hetzelfde ritueel, negen Nijlganzen plus de Casarca, in optocht naar de kuil, waarbij de 
Casarea als een soort herdershond het zaakje bij elkaar hield en achterblijvenden soms een zetje gaf. 

Helaas werd dit toneelstukje de laatste maanden niet meer opgevoerd. Geen trek meer in kuil
gras? Geen Jut en Jul en helaas ook geen Casarea meer. Maar gelukkig zag ik hem (haar) later temid
den- maar wel alleen- zitten tussen een grote menigte Nijlganzen aan de Weerdhofweg. 

En wat kun je daar blij om zijn. 
Joke Vink. 

Vogels ÎV\ oV\ze t~iV\eV\ 

Elk jaar om deze tijd vindt U in Uw Natuurklanken een lijst met vogelnamen waarop de eerste 
waarnemingen van zomervogels aangetekend kunnen worden. 
We hebben hier uitbreiding aan gegeven: U krijgt nog een tweede vogellijst om in te vullen - als U 
daar tenminste zin in hebt. 

Het is een experiment op zeer onwetenschappelijk niveau en echt doorwrochte vogelaars zul
len dan ook van deze losse aanpak gruwen, maar het is een begin, en als er genoeg gegevens binnen
komen zijn die misschien toch ook nog wel om te werken tot iets bruikbaars. Wij hebben het expres 
simpel gehouden: geen codes voor de soorten en de regio, maar gewoon vogelnamen op alfabet (iets 
wat later makkelijk terug te draaien is, dank zij onze computers). U mag ook op Uw geheugen terug
grijpen en opgeven wat U de afgelopen winter in de tuin gehad hebt. Als er sprake is van grotere aan
tallen (zoals bij mezen, sijsjes, mussen) kunt U er waarschijnlijk toch wel een schatting van maken, 
met andere woorden: het is niet de bedoeling dat U elke dag elke vogel opnieuw noteert. 

Er staan wel wat onwaarschijnlijkheden op de lijst, maar een Zwarte wouw (bijvoorbeeld) die 
over Uw huis vliegt mag U ook meetellen. Voor soorten die vergeten zijn, zijn nog drie open plaatsen 
waar U zelf een naam kunt invullen, en op de keerzijde van het blad kunt U ook nog terecht. 

Omdat de vogels die al sinds jaar en dag onze tuinen bevolken eigenlijk nooit in de waarne
mingenrubriek worden opgenomen - want je ze toch niet kunt blijven aanmelden? - vonden wij het 
leuk om deze extra peiling ertussendoor te gooien. Het gaat om een globaal beeld over een jaar; in dit 
geval het jaar 2000, want we krijgen de ingevulde lijsten zo tegen het einde daarvan graag weer terug. 

U kunt ze dan sturen naar 
Micky Haselhoff-Marsman, 

Belvédèreweg 3, 8161 AW Epe. 
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Wetens(w)oardigheden voor dejellgd 
VOGELEIEREN. 

Moord in de voge\were\d. 

De wij fjesrnerel rnookl' een 
fllndering en bowlt daarop 
een stevig nest van gtoshol
rnen, wortels, twijgjes en rnos 
bekleed rnet modder en gros. 

Een Merel had een nestje in de komperfoelie 
gebouwd. In dat nestje werden drie eitjes 
ge\egd. fien dogen lang broedde het vrouw
tje op hoor eieren. Op een dog leek het ver
docht sti\ bij het nest. Een voorzichtige in
spectie toonde een drama. Het nest hing 
scheef en er logen nog twee eitjes in.De Me
retmoeder \iet z.ich niet meer zien. Een poor 
dogen loter waren ook de twee overgeble
ven eitjes opeens verdwenen, moor de da
der bleef onbekend. 

f oen meldde een Ekster zich. Inspecteerde de 
inhoud van het nu \ege nest en vertrok zonder 
buit. Hij was het dus, onz.e mere\tnoordenaar. In
eens vond ik die Ekster niet meer z.o \euk. Maar ...... 
kan hij het helpen? Door de hoge voedingswaar
de z.ün eieren o\s voedse\ in trek bü veel dieren. 
Geh.ikkig gaat het vaak wel goed. A\s ook de 
mensen de nesten en de eieren moor niet versto
ren. f rouwens, het verzamelen van vogel-eieren is 
bü de wet verboden. 

Met zijn longe stoort 
en korte zwort-wine 
vlellgels is de Ekster 
onmiskenbaar. 

Van I maart tot en met 8 oprit is zoeken en ropen van 
kievitseieren toegestaan. Nog steeds wordt het eer
ste kievitsei aangeboden. Handel in kievitseieren is 
verboden. De Kievit heeft tot beginjuni de mogelijk
heid een nieuw legsel te maken en kan wel vijf tot 

Kievti'snest en Kievil zes keer opnieuw beginnen. 

Vogeleieren zijn er in a"e moten, vormen en kleuren. Voge\s die even 
groot z.ijn leggen niet even grote eieren. Bijvoorbeeld de Merel en de 
watersnip. A\lebei ongeveer even zwoor, rnoor de eieren verschillen 
nogal in gewicht. 

Merel Watersnip Waterrol Grote lijster 

.. 



Waarschijntijk omdat de jongen van de wa
tervoge\s, goed ontwikke\d, bedekt met dons 
en sterk genoeg geboren worden, z.odat z.ij 
het nest sne\ k~Jnnen verlaten. De jongen z.ijn 
in staat de o~Jders direct te vo\gen en a\ z.e\f 
voedsel te verz.ame\en. Dit worden nestvlie
ders genoemd. 
De jongen van de z.angvoge\s worden naakt, 
b\ind en h~J\pe\oos geboren. Zij b\ijven \anger 
in het nest (nesfbl{ivers) en worden z.o\ang 
door de o~Jders verzorgd, dit wordt broedzorg 
genoemd. 

Aan de nestbo~JW van nestb\ijvers wordt 
vee\ aandacht besteedt. Het nest van nest
v\ieders is vaak niet meer dan een k~Ji\tje in de 
grond. Hierin worden de eieren die een ~Jitste
kende sch~Jtk\e~Jr en vaak de vorm van een 
prikto\ hebben gelegd. Dank z.ij de prildolvorm 
k~Jnnen de eieren niet ~Jit het nest ro\\en. De 
eieren \iggen met de spitse piJnten tegen el
kaar. 

Drie dagen oud Merel
jong 

Eieren \eggen heeft voor vliegende dieren vee\ 
voorde\en. A\s de moedervoge\ voedse\ moet 
zoeken, kan de ontwikke\ing van de jonge vogel 
doorgaan in een besch..,tte omgeving. In het 
midden van het ei z.it de dooier die voedse\ \evert 
voor het embryo (kiemcel, begin van de vogel) 
Het eiwit beschermt de dooier tegen schokken. 
De schaal \oot Z.IJ~Jrstof door, maar is sterk ge
noeg om de inho~Jd tegen beschadiging te be
schermen. De k\e~Jr van de eieren wordt bepaa\d 
door de ondergrond. Voge\s van heide en wei\and 
\egger:t groene of br~Jine gev\ekte eieren. De eie
ren van voge\s van de kt.Pt zijn lichtgekle~Jrd met 
een fijne spikke\ing. Ze\fs op een meter afstand 
z.ijn de eieren niet te z.ien. De meeste in holen 
neste\ende voge\s z.oa\s ~Jilen, Gierzwa\~Jwen en 
IJsvoge\s \eggen witte of \ichtb\a~Jwe eieren. De 
eieren z.ijn z.o goed verborgen dat ze geen ca

mo~Jflage nodig hebben. 
J<oekoeken laten h~Jn jongen groot
brengen <broedparasifisme) door 
p\eego..,ders (waardvogels) o.a. Gras
piepers, Heggenmt.Psen of Kleine kare
kieten. A\s de o~Jdervoge\ van het nest
weg is, legt de Koekoek haar ei erin, 
nadat z.ij eerst een ei van de waardvo
ge\ heeft verwijderd. 
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De KoeJ<oeJ< verstoot de J<l.lnst de J<lellr van 
hoor ei oon te possen oon de eieren van de 
gastheer. fwaa\f tot v(jftien dagen lang 
\egt ze één ei in steeds weer in een an
der nest. Zij kan zoveel eieren \eggen 
omdat zij haar jon gen door pleeg
ouders groot \oot brengen. 
Het koekoeksei komt sne\\er of even 
snel uit a\s de eieren van de pleeg
ouders.Het naaktejong wordt geboren 
met een gevoelige plek in zijn rug, zodat 

hij a\\es wat daar tegenaan komt, eieren 
of jongen van de pleegouders, over de 
rand van het nest werkt. Zouden er toch 
jongen achterb\(jven, dan zouden deze 
de hongerdood sterven, omdat de pleeg
ouders het te druk hebben om het opdrin
gerige koekoeksjong te voeden. De hoe
veelheidinSec ten die het kan verwerken is 
vijf tot zes keer meer dan de. van de zang
vogels die z(jn pleegouders zijn. Het 
neemt daarom de plaats in van ee.n heel nest jonge zangvogeltjes. 
Vinden wij de Koekoek nu ook niet meer sympathiek? Ook hij heeft geen 
ke.I..IS e.n doet datgene wat zijn inStinct hem ingeeft. 
Is er dan niets positiefs over de. KoeKoek te verte\\en? f och we\. De roep 
van de Koekoek wordt over he.t algemeen beschouwd a\s de. aankondi
ging van het begin van de lente. 

SCHUTKLEUREN VAN EIEREN 

Broedvogels Ylllf diclru o1tdergroe/. De cicren van de 
fazant zijn bijna steeds bedekt door de erop zittende 
vo~el; die van de roerdomp worden zoravuldia ver
horsen tussen rietstengels. 

K ev r KOKM[(!J'Iw 

Broedvogels va11 Aoid• •n weiland. Chocoladebruine 
vlekken camoufleren de eieren van deze vosels, 
waarvan de nesten vaak niet meer zijn dan een 
kuiltje in de grond, soms bekleed met wat plantedelcn. 

0.5\ot. 

PAPEGAAIDUIKER 

. 
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~. ~ 

Broedvogt/s vtmhorren rn bomelt. Op1oed verborl'ln 
plaatsen zijn de eieren wit, blauw of aroenblauw. Bij 
kraaien zijn de eieren zeer variabel van kleur, soms 
zeUs in éen en hetzelfde legsel. 

Broedvowels van de k11st. Stranden en oevers van 
binnenwateren zijn 11Unsti11e terreinen voor deze 
eieren. Hun bleke tinten en fijne spikkeling vormen 
een ideale camouflage, zelfs op een meter afstand. 

ALK 

,r,f-~'" 
\.,·~:··; ,,l,J 

TJIFTJAF 

. 
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Het moet niet lang na de oorlog zijn geweest toen ik in 
het blad van de N.J.N. in Amsterdam een verhaallas dat 
me bijgebleven is: 
Iemand was op de fiets gestapt en in z'n eentje naar de 
Bernmonding bij Baarn getrapt. Dat is een behoorlijk 
eindje op een gammele naoorlogse fiets en ook nog in 
de winter. 
Hij zag daar veel leuke vogels, waaronder een IJseend. 
Zijn enthousiaste verhaal over deze bijzondere 
waarneming ontmoette echter niet het verwachte 

enthousiasme bij de vogelaars. Het zou wel niet waar zijn. Hij was immers geen echte vogelaar en aan 
zijn waarneming werd totaal geen geloof gehecht. 
Hij vergeleek zijn situatie toen in het bewuste stukje met de plaats die een kip inneemt wanneer die in 
de hiërarchie van h.et kippenhok een zeer ondergeschikte plek toebedeeld kreeg. Hogergeplaatste 
kippen pikken zo'n arm beest overal weg! 

Gelukkig zag een week later een hoger geplaatste N.J.N.-vogelaar die IJseend daar ook. Toen 
pas kwam die op de lijst. 
De schrijver van dit ware verhaal was de later door zijn gedichten bekend geworden Dick Hillenius. 

Maar nu mijn verhaal: 
Op een nogal winderige dag in december zaten we vanuit de auto te kijken over "De Petten", 

een beschermd vogelgebied met plasjes en natte weilanden bij Camperduin achter de Hondsbossche 
Zeeweringen. Er is daar altijd veel te zien en daarom was onze vriend Hans Jansen er met ons 
heengereden. 
Nu waren er vooral veel Smienten, Bergeenden en massa's Kieviten en Wulpen. 
Er stopte een auto naast ons op het parkeerterreintje. Grote "teletoeters" werden door de open
gedraaide autoramen naar buiten gestoken. Een man stapte uit die ons in de halve storm toeriep: 
"Mooi dat IJseendje, hè?!" "Waar?'' vroeg ik. "Daar, ver weg bij die rietkraag." Te ver voor onze 
bescheiden verrekijkertjes dus. "Is het geen Nonnetje?" vroeg ik. Een smalende blik was mijn loon. 
"Denk je," zei hij, "dat ik voor zo'n onnozel Nonnetje helemaal hierheen ben gekomen?" 
Conversatie afgelopen. Ik voelde mijn rang in de pikorde en die was heel laag. 

We hebben de IJseend toch gezien, dank zij clandestien parkeren in de berm verderop. Het 
koddige eendje was kennelijk druk aan het voedsel zoeken. Hij dook vaak onder en het was soms 
lastig om hem weer te vinden met de kijker. Maar we hebben hem toch gezien! Het was voor ons de 
eerste keer. 

Els Koopmans-Grommé. 

BEST/: VT?II:N [), LI!:V/: VT?II:N [)IN - ZIE HET L!:V/:N MON Tl:!? IN 

LAAT [)OOT? Z!:NIJW/:N /:N KWALEN - NOOIT J/: W/:T?f:L[)BI:I:L[) B/:PAL/:N 

HEF J/: VO'.L/: GLAS i:N PT?OOST - [)!: NA TUUT? BI/:OT ZOVI:/:L TT?OOST 

MAAK 1:/:N OANSJ/: !?ON[) 1:/:N IEP- ALS J/: LIJ[)T AAN SPAANS/: GT?II:P 

HEB J/: LAST VAN HI:PATITISr- ZOI:K [)!: TJIFTJAF i:N [)!:FITIS 

LOOP J/: MET 1:/:N LOPEN[) OOT?r - PLUK 1:/:N T AKJ/: T?I[)[)/:T?SPOOT? 

ANOT?/:XIA NI:T?VOSAr- KOOP 1:/:N [)IKKE BOS MIMOSA 

HI:B Jl: LAST VAN GT?AIJW/: STAAT?r- Z/:G OAN NOOIT: BEKIJK HET MAAT? 

HEB Jl: SCH/:IJT?BIJIK, SCHUT?FT OF KT?AMP -LOOP 1:/:NS NAAf?[)/: HI:T?TI:NKAMP 

[)/:NAT/JIJT? IN AL HAAT? VO'.Hf:I[)- HELPT BIJ HOOFOPIJN i:N HONOSOO'.HI:I[). 

(GT?/:/:P UIT "01: NATIJUT?M/:THO[)I:" VAN IVO[)/: WIJS) 
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Mierikswortel 

Mierikswortel, U kent deze scherp smakende wortel vast wel 
allemaal. Als deze kennis niet bewust is, dan toch zeker via 
Uw reuk- en smaakzintuigen. Mierikswortel is namelijk een 
bestanddeel van de scherpe mosterdsoorten. Een flinke hap 
ervan en U ondergaat een hevige prikkeling via Uw neus
slijmvliezen plus mogelijk nog de nodige tranen in Uw ogen, 
zó scherp is dit natuurproduct! 
Maar laten we eerst proberen Mierikswortel of Armoracia 
rusticana Gaertner, Meyer & Scherb. (vroeger Cochlearia 
armoracia L. geheten) een plaats te geven in het gebruikte 
plantensysteem. 
Mierikswortel behoort tot de familie der Kruisbloemigen of 
Cruciferen, waarvan vele vertegenwoordigers van oudsher 
door de mens gekweekt worden voor de consumptie. 
Ik noem U de vele koolsoorten, mosterdplant, radijs, ramenas 
en onze Mierikswortel. 
Bekende tuinplanten zijn lbéris of Scheefbloem, Cheiranthus 

of Muurbloem, Alyssym of Schildzaad, Lunaria of Judaspenning en Hespis of Damastbloem. 
Ook in het wild komen we de kruisbloemigen veel tegen. Denkt U maar aan het aardige Herderstasje, 
Look-zonder-look, Raket, Zeeraket, Zandkool en Pinksterbloem, om enkelen te noemen. 

In de voorzomer is op vele akkers (èn de bermen ervan) het prachtige geelbloeiende Koolzaad 
te zien, verbouwd vanwege het oliehoudende zaad. Het was ook vroeger zó algemeen dat via de Fran
se bezettingstroepen van Napoleon het Nederlandse woord "koolzaad" werd overgenomen in de Fran
se taal: Ie co/za. 
Het verse lepelblad (Chochlearia o.fficinalis) was vroeger als geneesmiddel veel gebruikt in het voor
jaar als vitamine c.:.leverancier. 

Mierikswortel is waarschijnlijk afkomstig uit Oost Rusland. De plant groeit graag op vochtige 
plaatsen en komt voor aan zoetwaterkanten. De volksnaam "Zeeradijs" slaat nergens op en is vermoe
delijk een vertaling van het Duitse Meerrettich Ook dit is weer een verbastering van "Mährrettich" en 
dit Mähr is een locale uitdruking voor merrie of paard. Deze benaming klopt weer met het Engelse 
"Horseradisch" voor Mierikswortel. 

De plant kan tot één meter twintig hoog worden en heeft grote (tot één meter lange) glanzende 
bladeren, hele "lappen" dus. De bloeitijd valt in mei-juli. 
Vroeger werd Mierikswortel veel gekweekt door Caspers in Noordwijk en het was een belangrijk ex
portproduct naar Amerika, waar Joodse families het traditiegetrouw in vleesschotels, soepen en sauzen 
verwerkten. Hoe langer men stooft, hoe minder scherp de smaak wordt en dat klopt ook, want de luch
tige olie uit de wortel bevat mosterdolie-glycosiden die ontleden en gedeeltelijk verdampen. 

In de aardige brochure "Geneeskrachtige planten in de kruidentuin van het Nederlands Open
luchtmuseum te Arnhem" van mei 1988 lezen we bij Armoracia rusticana (pag.78) ..... Mierikswortel 
is niet alleen keukenkruid om de spijsvertering aan te zetten, maar de wortel werd in het verleden ook 
toegepast bij hoest en bronchitis (teveel geeft maagklachten). 
Uitwendig werd Mierik - evenals Mosterd - gebruikt als pijnafleidend "huidroodmakend middel" bij 
reuma en "om het venijn te trekken uit nog gesloten steenpuisten". 

De overblijvende wortel van Mierik is rolrond of bietvormig en zeer lang. De bloemen zijn wit 
en vormen een pluim. De oogst vindt plaats in de maanden september tot februari. De wortels worden 
uitgegraven en vers gebruikt. 
Door waterdampdestillatie verkrijgt men een vluchtige olie die voornamelijk uit allylmosterdolie be
staat. Die allylmosterdolie ontstaat uit sinigrine, een glycoside dat tijdens de destillatie ontleedt. 
Net als in lepelblad is ook hier veel vitamine C aanwezig. 
Wegens de antibiotische werking wordt Mierikswortel toegepast bij infecties van nieren, urinewegen 
en van bronchitis. 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

.. 



o/oorjaar 

Onze tuin herbergt veel vogels en weinig vlinders en misschien heeft dat wel met elkaar te 
maken. Vorig jaar waren we er tenminste getuigen van dat "ons eerste witje" niet alleen door ons, 
maar ook door een overvliegende Koolmees werd gesignaleerd - met alle droeve gevolgen van dien. 

Vandaag was de eerste Citroenvlinder doelwit van ..... ja van wat? Hij kwam heel laag en 
lekker rustig voor het raam langs vliegen, om niet veel later hoog in de lucht en helemaal ontredderd 
terug te komen. Hij werd achtemagezeten door een andere vlinder: één die duidelijk kleiner, maar wel 
veel plomper was dan hijzelf, roodbruin met een overdosis rood. "Nachtvlinder," dacht ik. 
Er was werkelijk sprake van paniek enerzijds en verbeten vasthoudendheid anderzijds; ik geloof niet 
dat ik vaak iets gekkers gezien heb. Duikvluchten en loopings wisselden elkaar af, zodat er echt geen 
twijfel over kon bestaan: dit was een woeste achtervolging. De factor dat de belager een veel grotere 
snelheid kon ontwikkelen dan het flodderende geel, maakte het allemaal extra spectaculair. 

Wat doe je in zo'n geval? Wij hebben er een telefoonnummer in 't Harde voor. 
De verklaring van Bob van Aartsen was kort en duidelijk: Voorjaar. 

Het was inderdaad een lentedag van het soort waar poëtisch over geschreven wordt, en waarom zou 
poëzie er alleen voor mensen zijn? Bob kon me vertellen dat de achtervolger in dit geval een 
achtervolgster was, en zeer waarschijnlijk de naam droeg van Mythimna pudorina. Ze had de lente in 
de kop en bij gebrek aan een a van haar eigen ras was ze maar al te graag bereid genoegen te nemen 
met zo'n stralend gele Adonis. Die er overigens duidelijk niets van hebben moest. 
Zo gaat dat in de natuur: als de één z'n kop verliest moet de andere waakzaam blijven; anders 
gebeuren er rare dingen. Zoals in het volgende waargebeurde verhaal, ook in mijn tuin gezien: 

Een spitsmuis aan de Rue Belvédère 
had met een Koolmees een affaire. 

Gevolg: een abuisje: 
een Spitskoolvleermuisje. 

En dat moest ze thuis toen verklère ..... . 
Micky Haselhoff. 

(Bob, ik hoop dat ik de goede naam heb genomen voor de vlinder). 

----------------------~-~.-~~~~~~ .. ~--~----------------------
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~h\ 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: AHS=Agnès 
Herweijer-Smit; AJB=Alida Bakhuis; EdB=Egbert de Boer; EvDT=Evelien v~ Dalfsen-Tukker; 
EKG=Els Koopmans-Grommé;HJ=Hilary Jellema; JO=Jeanne Oonk; LW=Louk Wttkamp; MF= Ma
rianne Faber; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; TL=Trudy Looman; WvW=Wim van Wageren Ho
gervorst. 
En verder: Dik Koopmans, Merel Koopmans, Mevrouw Leek en Joop Haselhoff. 

Er zijn waarnemingen uit 1999 en 2000; wij gaan ervan uit dat U het jaartal zelf kunt invullen. 

jrvogeq 
Aalscholver 
05/02 Verscheidene exx. langs 

de IJssel. EKG. 
05/02 3 exx. Wiesemberger 

kolk, Hattem. EKG. 
Appelvink 

\ 
07/02 Enkele exx. in oude Taxus, parkeerterrein 

Albert Heyn, Epe. EKG. 
19/02 3 exx, in Elzen tegenover woning Zwarte

landstraat, Epe. WvW. 
10/03 2 exx. Pikken zaad van voertafeL Tuin 

Pelzerpark Epe. AHS. 
Baardmannetje 
20/02 1 ex. Oosterwolder polder. WvW. 
Bergeend 
Eerste helft van februari: Ongeveer 10 exx. 

Marlerwaard, IJssel. WvW. 
Boomleeuwerik 
12/03 Renderklippen, Epe. LW. 
22/03 2 exx.op de Render 

klippen, Epe: 

~ 

. 

. 1 ex. in de buurt van het 
hertenkamp en de andere 
bij de grafheuvels. LW. 

·. \ ).''<. 
. . . ~ ; 

Bosuil 
beg.jan. Weitje Pelzerpark Epe. AJB. 
beg.jan. Weitje Pelzerpark, Epe. AHS. 
25/01 Gehoord op Tongerense heide, Epe. EvDT. 
27/01 2 exx. gehoord die naar elkaar riepen. 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Brandgans 
Eerste helft van februari: Enkele tientallen exx. 

tussen Kolganzen. Marlerwaard, IJssel. 
WvW. 

05/02 4 exx. tussen Veessen en Marle. EKG. 
20/02 Zeker 2000 exx. Oosterwolder polder. 

WvW. 
Brilduiker 
20/02 Oosterwolder polder. WvW. 
Buizerd 
20/01 Mooie licht gekleurde. Boven Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
10/02 Heel donkere, roepend en zwevend boven 

Tongerense heide. EvDT. 

Eerste helft van februari: Ongeveer 15 exx. Mar
lerwaard, IJssel. WvW. 

20/02 Talrijk. Meer dan 15 exx. Oosterwolder 
polder. WvW. 

Casarea 
05/02 1 ex. nabij Houtweg, Oene. IJssel. EKG. 
Ekster 
jan./mrt Regelmatig 9 exx. 

in de tuin. Duistere
straat, Epe. JO. 

2(1 
~ Fitis 

22/03 Voor het eerst weer in de tuin. Pelzerpark 
Epe. AHS. 

Fuut 
05/02 

Ganzen 

2 paartjes 
baltsend. Wie
seroberger 
kolk, Hattem. 
EKG. 

12/02 Welke? Grote groep met veel herrie over-
vliegend. Tongerense heide. EvDT. 

Geelgors 
01/03 Gehoord op Tongerense heide. EvDT. 
Glanskopmees 
21/02 1 ex. in nabijheid van Distelvinken. Tuin 

Duisterestraat, Epe. JO. 
27/02 1 paartje in nabijheid van Staartmezen. 

Tuin Duisterestraat, Epe. JO. 
2+5/03 Een paartje aan pindaslinger. Tuin Duiste

restraat, Epe. JO. 
Goudvink 
05/01 r3 op zaadpluis Guldenroede, tuin Pelzer-

park Epe. AHS. 
07/01 Paartje: Vegtelarijpark Epe. EKG. 
Goudhaantje 
0 1/02 Grote groep in dennen. 

Tongerense heide. EvDT. 
09/02 Met veel gepiep in den

nen op de Tongerense 
heide. EvDT. 

Goudplevier 
Eerste helft van februari: Ongeveer 100 exx. 

Marlerwaard, IJssel. WvW. 
20/02 Meer dan 6000 exx. in grote wolken af en 

toe opvliegend. Oosterwolder polder. 
WvW. 



Graspieper 
20/02 1 ex. Oosterwolder polder. WvW. 
Grauwe gans 
05/02 Honderden exx. langs de IJsset tussen 

Houtweg (Oene) en Made. EKG. 
Groene specht 
08/01 Voetbalvelden, 

Heerde. Hl. 
08/03 Bijsterboschweg, 

Epe. MF. 
12/03 Gehoord in de tuin. 

Mussenkampseweg, 
Heerde. Hl. 

13/03 Gehoord (luid schette-
rend) en gezien op terrein Norelholtweg, 
Epe. LW. 

Groenpootruiter 
Eerste helft van februari: 3 exemplaren. 

Marlerwaard, IJssel. WvW 
Grote bonte specht ~· 
05/01 Luid roffelend. Tongerense heide. EvDT. 
21/01 Luid schreeuwend. Tongerense heide. 

EvDT. 
24/02 Elke dag sinds 18 februari aan de pinda's. 

Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Grote lijster 
28/02 1 ex. Tongerense heide. Gehoord. EvDT. 
Grote zaagbek 
Eerste helft van februari: 

Ongeveer 10 exemplaren 
Marlerwaard, IJssel. WvW. 

20/02 Oosterwolder polder. WvW. 
Grote zilverreiger 
20/02 4 exx. (volgens waarnemers 

13 exx.) Oosterwolder polder. WvW. 
Grutto 
Eerste helft van februari: Grote groep, oplopend tot 

ca. 100 exx. Marlerwaard, IJssel. WvW. 
12/ 03 LangsIJsselbij Oene, en bij Vossenbroek 

roepend. EdB 
Havik 
20/02 1 ex. Oosterwolder polder, Oosterwolde. 

WvW. 
Heggemus 

Geregeld in de tuin. 
Duisterestraat, Epe. JO. 

20/02 Druk voedsel aan het 
zoeken. Tongerense 
heide. EvDT. 

Heilige ibis 
27/02 1 ex. in Veesserwaarden. TL. 
20/03 De Worp (bij Veessen). Nog steeds in het 

land. AJB. 
Holenduif 
18/03 In de tuin. Mussenkampseweg, Heerde. 

HJ. 
Huismus 
jan/feb. Zeker 25 exx. om buis op voer. Epe. EKG. 
Keep 
29/12 
30/12 
01/02 
06/03 

1 ex. in de tuin. Epe. EKG. 
2 ex.x. tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
4 exx. in de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
2 exx. in de tuin tussen Vinken. Pelzer
park, Epe. Nog niet op kleur. AHS. 

Kievit 
Eerste helft van februari: Vele hon-

05/02 

20/02 

derden exemplaren. Mar
lerwaard/ IJssel. WvW 
Groepen van honderden 
exemplaren op de droog-
gevallen modderige uiter
waarden van de IJssel. EKG. 
Vele duizenden. Oosterwolder polder, 
Oosterwolde WvW. 

Kleine bonte specht 
feb/mrt. Nog immer aanwezig. Norelholtweg, Epe. 

LW. 
27/02 Landde vlak naast me op boom. Tongeren

se heide. EvDT. 
Kleine zwaan 
30/01 Duizenden exx. in de 

randmeerpolders bij o.a. 
Arkemheen en Eem. EKG. 

02/01 9 exx. overvliegend. Ton
gerense heide. EvDT. 

Kneu 
03/02 Een groepje op de Renderklippen. JO. 
Knobbelzwaan 
06/02 7 ex.x. overvliegend. Tongerense heide. 

EvDT. 
Kolgans 
Eerste helft van februari: Zeer grote aantallen; 

05/02 

20/02 

topdag: ca. 35.000 exem
plaren. Marlerwaard, 
IJssel. WvW. 
Nog maar enkele exx. bij 
de IJsseltussen Houtweg 
(Oene) en Marle. EKG. 
Vele duizenden. Oosterwolder polder, 

Oosterwolde. WvW. 
Koperwiek 
14/03 ± 20 exx. op weiland bij Mussenbroekse

weg, Heerde. HJ. 
22/03 1 ex. Een vreemde bezoeker in onze tuin; 

nog niet eerder vertoond. Belvédèreweg, 
Epe.MHM. 

Kramsvogel 
07/01 4 exx. Vegtelarijpark, Epe. EKG. 
Kuifmees 
01/03 Normaliter incidenteel in 4 

de tuin, maar sedert een ~\ 
week of twee dagelijks. :Û·.J""'' 
Vandaag is er één bijge- I<' 
komen! Wie weet ... met al die nestel
drangen??! Belvédèreweg, Epe. MHM 

08/03 Definitief een koppeltje. Nog niet eerder 
in onze tuin genesteld. 
Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Kruisbek 
18/01 ± 25 exx. in boom op Tongerense heide. 

EvDT. 
26/01 ± 30 exx. met veellawaai in boom op 

Tongerense heide. EvDT. 
21/02 Paartje bovenin den. Tongerense heide. 

EvDT. 
Matkopmees 
08/01 1 ex. Tongerense beide. EvDT. 
15/01 3 exx. Tongerense heide. EvDT. 
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Merel 
30/0 I Eerste echte zang gehoord in de tuin, Epe. 

Vroeg! EKG. 
11/02 Zingt midden in de nacht van 2.45 uur tot 

de schemering. Heel uitzonderlijk! Tuin 
Epe. EKG. 

Middelste zaagbek 
20/02 Oosterwolder polder. WvW. 
Nijlgans 
01/02 Grote groep(± 25 exx.) in 

de polder ten noorden van 
Vorchten. EKG. 

05/02 ± 15 exx. op verschillende 
plaatsen langs de IJsset tus

sen Oene en Marle. EKG. 
Nonnetje 
Eerste helft van februari: Enkele exemplaren. Mar-

lerwaard, IJssel. WvW. 
20/02 1 ex/ Oosterwolder polder. WvW. 
Ooievaar 
19/03 1 ex. op door SBB nieuw gebouwd nest in 

De Worp, bij Veessen. AJB. 
Putter 
19/01 

25/01 

26/01 
31/01 
21/02 

Raaf 
11/02 
13/02 

Groepje. Tuin Duiste
restraat, Epe. JO. 
3 exx. op Kaardenbol. 
Epe. EKG. 
3 exx. op Kaardenbol, Epe. EKG. 

4 exx. op Kaardenbol, Epe. EKG. 
Enkele exx. van Kaardenbol op Kaarden
bol trekkend. Tuin Duisterestraat, Epe. JO. 

3 exx. boven Tongerense heide. EvDT. 
2 exx. al de hele winter aanwezig. Dorper
veldweg, Epe. (via krant). EKG. 

15/02 2 exx. boven Tongerense heide. EvDT. 
22/02 2 exx. boven Tongerense heide. EvDT. 
Rietgans 
Eerste helft van februari: ca. 80 exx. Marlerwaard, 

IJssel. WvW. 
Ringmus 
jan/feb. Geregeld ± 6 exx. in de tuin, 

Pelzerpark, Epe. AHS. 
jan/feb Geregeld 4 exx. om huis tussen 

Huismussen. Epe-C. EKG. 
06/03 Paartje in tuin, Duisterestraat, Epe. JO. 
Roodborsttapuit 
21/03 Gehoord op de Renderklippen, Epe. LW. 
22/03 Paartje, gezien op de Renderklippen, ten 

noorden van het paadje tussen Schaapskooi 
en Pluizenmeer, Heerde. HJ. 

Rosse grutto 
29/02 Honderden exx. in de uiterwaarden, Mar

ie. AJB. 
Ruigpootbuizerd 
20/02 Zeer duidelijk deze soort! Oprit autosnel

weg in Heerde t.b.v. De Keet. EKG. 
Sijsje 
08/02 

17/02 

± 8 exx. tuin Pelzerpark" 
Epe. AHS. 
Geregeld op vetbol en 
pindazak:je. Bongerdplein, 
Epe. Ook na half februari. EKG. 

19/02 35 exx. in Eiken. Roggestraat, Epe. WvW 
01/03 Eerste maal ditjaar groepje van± 10 exx. 

in tuin Belvédèreweg, Epe. Sindsdien gro
te groep, niet riteer weg te krijgen. MHM 

Slobeend 
05/02 2 paartjes. Wiessemberger kolk, Hattem. 

EKG. 
Smelleken 
20/02 1 ex. Oosterwolder polder. WvW. 
Smient 
Eerste helft van februari: Vele honderen exempla

ren, Marlerwaard, IJssel. WvW. 
05/02 Kleine groepjes langsIJsseltussen Hout

weg en Marle. EKG. 
20/02 Vele honderden. Oosterwolder polder. 

WvW. 
Sperwer 
14/01 1 ex. jaagt door tuinen. Epe-C. EKG. 
19/001 Idem. 
19/02 9 Zit op heg tegenover mijn tuin, zeker 

vijf minuten heel rustig. Vliegt daarna 
overbuurtuin in. Pelzerpark, Epe. AHS. 

29/02 9 Slaat Turkse 
tortel. Tuin Epe. 
Mevrouw Leek. 

08/03 Bijsterboschweg, 
Epe. MF. 

Staartmees 
18/02 Groepje in dennen. Tongerense heide. 

EvDT. 
27/02 Enkele exx. Tuin Duisterestraat, Epe. JO. 
Tjiftjaf 
01/03 Gehoord en gezien in de tuin van de ach

terburen. Belvédèreweg, Epe. MHM. 
18/03 Tuin Mussenkampse-

weg, Heerde. HJ. ~ 
19/03 Nu pas bij ons terug ~' 

in de tuin. Belvédèreweg, ~l,J~.-
Epe. MHM. """"'\if"~ . 

21/03 Gehoord aan de Heerderweg bij de 
Plekweverweg, Epe. LW. 

Torenvalk 
05/02 2 exx. jagend. IJsseldijk, Veessen. EKG. 
Eerste helft van februari: Marlerwaard, IJssel. 

Ongeveer 8 exemplaren. WvW. 
Tureluur 
Eerste helft van februari: Enige tientallen exempla-

ren Marlerwaard, IJssel. WvW. 
Veldleeuwerik 
15/02 Boven Tonger.ense heide. EvDT. 
16/02 2 exx. Tongerense heide. EvDT. 
20/02 Zingend ex. Oosterwolder polder. WvW. 
25/02 4 exx. Tongerense heide. EvDT. · 
Vink 
15/02 Eerste vinkenslag 

gehoord op landgoed 
De Gelder, Wijhe. EKG. 

Waterpieper (met een?) 
20/02 1 ex. Oosterwolder polder. WvW. 
Wilde zwaan 
29/02 4 exx (2 ad.+2juv.). 

Wiessenbergkolk, 
Hattem. EKG. 



Wulp 
Eerste helft van februari: Grote groep, oplopend 

tot ca. 150 exx. MarletWaard, IJssel. 
WvW. 

29/02 1 ex. UitetWaarden, Marle. AJB. 
Zanglijster 
29/02 Gehoord. Tongerense heide. EvDT. 
Zwarte mees 
22/02 1 ex. op pinda's. Bongerd-

plein, Epe. EKG. 
04/03 2 exx. op voerplank 

in tuin Pelzerpark, 
Epe. AHS. -. 

05/03 2 exx. druk doende bij nestkast Tongeren-
se heide. EvDT. 

Zwarte specht 
12/01 Roepend boven Tongerense heide. EvDT. 
13/02 2 exx. roepend naar elkaar. Tongerense 

heide. EvDT. 
15/02 1 ex. Prachtbeest Tongerense heide. 

EvDT. 
29/02 Luid lachend boven Tongerense heide. 

EvDT. 
Zwarte zwaan 

29/02 1 ex. UiteiWaarden, Marle. AJB. 
19/03 2 exx. UitetWaarden, Marle, op onderge

lopen land. AJB. 

jo/ûnáer4 
Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 
24/01 Uit rups op kamerplanten (Datura, Pelar

gonium) is na verpopping deze vlinder ge
komen (zie deze vlinder elke winter wel in 
huis). Epe. EKG. 

13/02 Tweede exemplaar uit 
rups in huis opge
kweekt. R1.1ps at ka
merplanten. Bongerd
plein, Epe. EKG. 

23/02 4" ex. zie boven. EKG. 
29/02 5" ex. zie boven. Dik Koopmans. 

Agriopis leucophaerica 
01/02 2 aa om 11 uur 's avonds. Eerste nacht

vlinders van hetjaar 2000. 
Heerde. HJ. 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
08/03 Eerste maal deze eeuw in 

22/03 

22/03 

mijn tuin. Officiersweg, 
Epe. MF. 
2 exx. Eerste maal in tuin 
Pelzerpark, Epe. AHS. 
Eerste in onze tuin. Belvédèreweg, Epe. 
MHM. 

22/03 4 exx. omgeving Mussenkampseweg, 
Heerde, HJ. 

Dagpauwoog Inachis io 
11/02 Tegen warme muur in de zon. Huize IJs

selvliedt, Wezep. EKG. 
02/03 1 ex. overwintert in de keuken bij Tonge

rense heide. EvDT. 
19/03 Schuttersweg, Heerde. HJ. 

Kleine vos Ag/ais urticae 
19/03 3 exx. Schuttersweg, 

Heerde. HJ. 

~ 
~I 

Merlansborstel Cal/iteara pudibuna 
03/03 Volwassen vlinder, donkere vorm zonder 

tekening in huis vliegend. Epe. EKG. 
Mythimna pudorina 
22/03 Rossig bruin uiltje, dat als een gek achter 

de eerste Citroenvlinder aanzat.. Belvédè
reweg, Epe. MHM. 

Sleedoompage Thee/a betulae 
03/01 Eén eitje gevonden op Sleedoorn. Cen

trum Epe. EKG. 
Spannertje 
16/03 Niet nader gedefinieerd, maar de eerste 

die weer spontaan tegen het raam fladder
de. Belvédèreweg, Epe. MHM 

Wintervlinder Operophtera brumata 
12/03 Kwam als enige af op nieuwe (menglicht) 

lamp. Tuin Mussenkampseweg, Heerde. 
HJ. 

J#náere insecte3 
Aardhomn,el (Grote) Bombus terrestris 
12/03 Eerste maal ditjaar in de tuin gezien. 

Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
21/03 Eerste maal in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Gaasvlieg Chrysoperla carnea 
18/02 Eerste exemplaar van het nieuwe jaar. 

Belvédèreweg, Epe. MHM 
Lapsnuitkever 
30/01 Op kamerplanten, Epe. Merel Koopmans. 
Veertienstippelig lieveheersbeestje 
maar wel een speciale, de Calvia quatordecimguttata 
22/03 Bruin met gele spikkels. Langs Zwarte

weg, Heerde. HJ. 

l.wïet-insecte~ 
Teek 

, 

09/03 Ze zijn er weer! Belvédèreweg, Epe. Joop 
Haselhoff. 

fzoogáiere1 
Das 
05/01 

07/01 
10/02 

Spoor van I ex. op Tongerense 
heide. EvDT. 
Idem. 
Spoor van 1 ex. op Landgoed 
Welna. EvDT. 

Eekhoorn 
05/01 Tuin Epe Centrum. EKG. 
05/01 Overstekend over de EmsteiWeg, 

Vaassen. EdB. 
Haas 

. ··•··· ·.-.~ 

21/03 In de tuin! Mussenbroekseweg, Heer
de. HJ. 

Ree 
10/01 Groot bijna zwart exemplaar. Tongerense 

heide. EvDT. 
(Ree) 
13/01 2 exx. - klein. Tongerense heide. EvDT. 

31 



32 
29/0I 
04/02 

07/02 
17/02 

01/03 

Vos 

2 exx. Mooie. Tongerense heide. EvDT. 

Een schitterend goud- ~--· .. 
bruin exemplaar met . · _ 
heel grote witte spi- · .: 
gel. Tongerense . · . 
heide. EvDT. j~. ~iJi,R 
3 exx. Tongerense heide. EvDT. 
3 exx. vredig etend. Tongerense heide. 
EvDT. 
Groot grijs exemplaar. Tongerense heide. 
EvDT. 

Vier jongen, spelend. 
Schitterend!!! EvDT. 
I ex. Liep voor me 

uit over het pad. EvDT. 
Wild zwijn 
17/02 5 exx. rennend achter elkaar op de Tonge

rense heide. EvDT. 

!Ptante3 
?? Eikvaren Palypadium ?? 
05/02 Mooie groep onder en naast oude Jenever

besstruiken in 't Veen bij Hattem. EKG. 
Hazelaar 
01/01 Bloeiend. Kievitsveld. EdB. 

iPaááestoeCe3 
Dennenbloedzwam Stereum sanguinalentum 
27/02 Op dode dennenstammen, met Kerntril

zwam. Elspeterheide. EKG. 
Fluweelpootje Flammulina ve/utipes 
15/02 Enkele exx. op oude wilg, Duurse Waar

den. EKG. 

Gewone oesterzwam P/euratus astrealus 
I4/0 I Stam van dode Beuk zit er vol mee. Vos

bergen, Heerde. EKG. 
Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea 
15/02 Veel exx. op houtsnippers Landgoed De 

Gelder, Wijhe. EKG. 
Judasoor Hirnea/a auricu/a-judae 
05/02 Mooie groepen op zeer oude Vlieren. 

't Veen, Hattem. EKG. 
5/03 Algemene Veen, Hattem. EKG. 
Kerntrilzwam Tremelia encephalla 
27/02 Op dode dennenstammen, met Dennen

bloed zwam. Elspeterheide. EKG. 
Peervormige stuifzwam Lycaperdan pyrijam1e 
07/0I Op oude houtresten. Vegtelarijpark, Epe. 

EKG. 
Roestzwam spec. 
28/I2 Op pelargoniumblad. Vormt kringen van 

bruine stipjes. Epe. EKG. 
Roodporiehoutzwam Doedaliapsis canfragasa 
15/02 1 ex. op oude wilg. Duurse Waarden. 

EKG. 
Winterhoutzwam Palyparus brumalis 
07/01 Op oude stobbe, Vegtelarijpark, Epe. 

'EKG. 
Witte oorzwam 
06/02 Heerde, HJ. 
Zwarte knoopzwam Buigaria inquinans 
30/01 Heerde. HJ. 
Zwarte trilzwam Exidia glandulasa 
05/02 Zeer veel op door storm afgevallen eiken

talges. 't Veen, 
05/03 Algemene Veen, Hattem. EKG. 

Op een Eik op de Vosbergerweg in Heerde nam Tineke van Dam op 13 maart 
jl. een vroege vogel waar. Schuifelend langs de stam en steunend op zijn lange 
staart vertoonde de vogel een echt spechtengedrag. De donkere ietwat drie
hoekige vorm op de rug vlak achter de kop bevestigde het vermoeden met een 
Draaihals te doen te hebben. 
Harry van Diepen vond 13 maart wel erg vroeg voor de aanwezigheid van een 
Draaihals. 
De juistheid van deze waarneming, die niet door anderen bevestigd kon wor-

~ den, is dus niet bewezen, noch te bewijzen. Toch vonden wij het de moeite 
< waard deze waarneming te vermelden. ~ 
~ Red.~ 
/V'JV'./V'/V'-./V'/V'-AAAAAAAAAAAAAAAA./V'-.A.~/V~/VV"-.~ 

~-"~· 
~ Op verzoek van Els Koopmans plaatsen we hier nog twee rectificaties betreffende foutieve vermeldingen in 
~ Natuurklanken nunliller 5 van het vorigjaar (die met de Egel). 
~ • De Geelrode naaldaar Setaria pumil/a werd op 6/8/99 niet in het Wisselsche veen gevonden, maar in 
< een plantsoentie aan de Van Voorthuizenstraat, Epe. Volgens Heukels is het een vrij zeldzame plant en 
$ hier groeide hij (in aantallen) op een bepaald niet geëigende plek. 
} • De Appelvink van 6 oktober 1999 hield zich evenmin op in het Wisselsche veen, maar in de tuin van de 
s familie Koopmans (Bongerdplein, Epe). Ook dit was bijzonder en niet geëigend voor de soort. 

~ ~ 


