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t lJrf S()VONVERSLAG 1999- GELDEI{LAND ~ . ~ 
; ~ 

i );> In Apeldoorn waren het hele jaar acht Halsbandparkieten te zien. i 
~ ).> Op de Wortbreder heide werden op 3 en 16 april en op 19 mei een c$ en een 9 Beflijster gezien. ~ 
,; .,_ Op Het Planken Wambuis verbleefvan 1 - 24 juni een Hop. ~ 

r, .,_ Op de Hoogbuurlose heide verscheen op 29 mei een Baardgrasmus. ~ 
~ Dit waren de krenten uit de pap van een zeer uitgebreid verslag! ~ 
t; . ~ 
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VOORWOORD 

Dit keer hebben we vergeefs zitten wachten op toegezegde artikeltjes die dit blad mede hadden 
moeten vullen. Een volle extra week hebben we het inleveren van onze kopij bij de drukker nog uitge
steld, maar het leverde niets op. Ditmaal dus een slanke en wat verlate uitvoering van Uw Natuurklan
ken. Geen ramp, want in de zomermaanden hebben de meeste mensen toch genoeg andere zaken waar 
ze zich mee bezighouden. 

Ook in dit blad moet helaas weer melding gemaakt worden van een heel verdrietige zaak: het 
overlijden van Aart Smit. We hebben hem stellig allemaal hoog gewaardeerd en gekend, zo niet per
soonlijk, dan toch via de stukjes die hij schreef en die dit blad dikwijls hebben verrijkt. Zijn verhalen 
waren altijd uit de eerste hand, geestig, treffend, roerend en allemaal hartverwarmend. 
Aart was een markante figuur die door heel veel mensen en op heel veel fronten gemist zal worden. 

Misschien herinnert U zich nog de waarneming van een Draaihals in Heerde uit de vorige Na
tuurklanken, waarbij de aantekening stond: "niet bewezen noch te bewijzen", omdat er geen "erkende" 
vogelexperts in de buurt waren toen die Draaihals werd gezien. 
De Vogelwerkgroep heeft er zich nader in verdiept en is door Tineke van Dam overtuigd van de echt
heid van haar waarneming. Hany van Diepen wist ons te melden dat haar Draaihals als "eerste van 
2000" op Internet zou komen te staan. 
We zijn als redactie dus heel content dat we het berichtje indertijd hebben opgenomen. 

U zult nog meer bijzondere waarnemingen in dit blad kunnen vinden. Over een konijn, bij
voorbeeld, dat oefent voor speenvarken in de horeca. En over een wel zeer merkwaardige manier om 
afgeblaft te worden op je eigen erf. 

Wat U in dit nummer wel zult missen is de Stuurpraat In deze tijd van het jaar is het goed je 
even van bestuurlijke zaken te distantiëren, dus we hebben geen druk uitgeoefend. Er moet hulde ge
bracht worden aan het kostelijke voorjaar dat ons al zoveel spectaculairs gegeven heeft, en daarbij 
moet je niet gestoord worden. 
En wij gaan ook weer eens kijken naar alles wat groeit en bloeit, want het werk zit erop. 

We wensen U zonnige maanden toe, rijk aan natuurschoon en nieuwe belevingen, waarover 
wij dan te zijner tijd graag nader zullen vernemen. 

Redactie. 

r##'I/.1/I'I/JIIII'/I/#/I/I;'I,i!fi'/I-:Ncfll"c'I'.M, '811/1'/I'J/r.•I-M"/~:/#/1,, I. I/I '1/1'41'/1 #.#'1>'*'1•1'1'"' I. 11'>11,6'.11''1/1;1, ~!'I. :J/>/1/I.J>,I. ~-1.-M '11'/'JF,•q,~·,.r; :::,."">;'#/6/:JJ'">'V"/.tJ!';~ .. ;;,v,,-/.,s:/.f/l''d->1 

~ R m ~ ~ ;JJer ef\ ke ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Vrijdag 28 april 2000 was een gedenkwaardige dag voor de familie Menke: Henk werd benoemd tot ~ 
~ Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ~ 
~ We hadden U op deze plaats graag een plaatje van de plechtigheid willen laten zien, maar- hoewel de ~ 
; KNNV best aardig vertegenwoordigd was -had geen van ons een fototoestel bij zich. ~ I We hebben nog verscheidene pogingen gedaan via andere wegen aan een foto te komen, maar het is I 
I ons helaas niet gelukt. U zult het dus moeten doen met deze niet-geillustreerde mededeling. ~ 
~ Redactie. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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IN MEMORIAM- AART SMIT 

Een vogelkenner pur sang met een grote kennis van de veldbiologie is van ons heengegaan. 

Op maandag 22 mei is Aart Smit, de nestor van de Vogelbeschermingswacht Noord
Veluwe overleden. Vrijdag 26 mei hebben wij de crematie bijgewoond van deze buitengewone 
natuurkenner uit Nunspeet. 

Ik leerde Aart kennen tijdens de inventarisaties voor het eerste Atlasproject van 
SOVON. Zijn bescheiden opstelling tijdens de vogelwerkgroepavonden wekte mijn belangstel
ling voor een persoon met grote kennis van de natuur en de gave om kennis over te brengen op 
een wijze die respect afdwong. 
In verband met zijn loopbaan bij Defensie was Aart in staat om veel uren te kunnen besteden 

" aan de "pietjes" zoals hijzelfhet vogels kijken omschreef 
Aart had de gave om ook niet vogelaars te enthousiasmeren en een excursie tot iets groots te 
maken. Zijn wekelijkse rubrieken in de Nunspeetse courant werden gespeld. Aart was de des
kundige op vogel- en natuurgebied in Nunspeet. Door zijn open communicatie werd hij een 
vraagbaak voor een ieder, waarbij de persoon niet voorop stond maar het onderwerp en de be
scherming van de soort. 

Aart was een wandelende encyclopedie die dagelijks kon putten uit zijn veldervaringen 
.die hij vervolgens omzette in vlot te lezen natuurrubrieken. Zijn productie was hoog en vrijwel 
wekelijks werd men deelgenoot van zijn veldervaringen. 
Aart had de behoefte om zijn kennis met anderen te delen en schreef zowel voor landelijke tijd
sç:hriften als voor plaatselijke dagbladen en voor diverse vogel- en natuurverenigingen. 

Hier ligt ook de relatie met de KNNV afdeling Epe-Heerde. Aart was niet gebonden aan 
een vereniging. Hij schreef zijn natuurrubrieken niet alleen voor doorgewinterde natuurkenners, 
maar vooral voor geïnteresseerde natuurliefhebbers. 
Regelmatig schreef Aart een artikel voor Natuurklanken over zijn ervaringen met vogels. Daar
naast werd vrijwel jaarlijks een dialezing verzorgd over het vogelleven in de omgeving van 
Nunspeet. 
Deze dialezingen waren bijzonder boeiend, aangezien Aart ook tijdens het broedseizoen in zijn 
eigen schuilhutje fotografeerde en hierdoor aanvullende informatie leverde voor broedvogelin
ventarisaties. 

Aart blijft in onze herinnering een persoon met grote kennis van niet alleen vogels maar 
van al die kleine dingen in de natuur die het onderzoeken waard zijn. 
Jaarlijks organiseert de vogelwerkgroep van de KNNV in oktober een excursie ter hoogte van 
Hoophuizen langs het Veluwemeer. Het was het domein van Aart; hier heeft hij gedurende de 
jaren zestig en zeventig naam gemaakt met het ringen van bijzondere vogelsoorten. Op zijn 
fiets en later snorfiets vervoerde hij zijn materiaal voor het ringen van vogels. Het was altijd 
een bijzondere waarneming als Aart met zijn volgeladen fiets richting duintjes langskwam. 
Ieder najaar als wij op de duintjes van Hoophuizen vertoeven en luisteren naar de piepjes van 
trekkende vogels zullen onze gedachten naar Aart gaan die dit gebied onder onze aandacht heeft 

~ gebracht. 
Aart genoot van zijn vrije tijd en hij had nog veel te doen. Het is hem niet gegund! 

Zo neem je afscheid van iemand die je eigenlijk beter had willen leren kennen, maar door ge
drevenheid van het vogelen ook alleen maar kende via beider belangstelling: de vogels. 

Wij wensen mevrouw Smit, zoon Arthur Jaap en schoondochter Inge en de overige fa
milie veel sterkte met het verlies van Aart. 

Namens de KNNV afdeling Epe-Heerde, 
Adrie Hottinga. 
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NOTA BENE!! 

Zondag 
17 september 

Zaterdag 
23 september 

VOOR UW AGENDA 

~îèO~~~~fi1~1f 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

Wij kunnen niemand verplichten zich tevoren 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 an-
nonces opnemen. 

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

TENMMINSTE TWEE DAGEN VÓÓR DE DESBETREFFENDE DATUM. 

U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het 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 HaselhotT-Marsman 0578-621410, 

of bij degene die de desbetreffende excursie leidt. 

HERFSTWANDELING onder leiding van GERARD PLAT 
Op welk natuurfenomeen Gerard de nadruk gaat leggen kan hij nu nog niet zeggen, want 
dat hangt af van de weersomstandigheden in de zomermaanden. Hij kan dus ook nog 
niet bepalen in welk gebied hij de excursie wil gaan houden. 

Verzamelen in Epe bij de V.V.V. Pastoor Somstraat. 
Tijd: 13.30 uur. 

Wie nadere informatie wil hebben kan zich tegen die tijd wenden tot Lous Heine (of tot 
een van de andere bestuursleden). 

GEWESTELIJKE THEMADAG- NATUUR IN FLEVOLAND 
Dit jaar zal de afdeling Lelystad deze dag verzorgen. Jaren geleden hield deze afdeling 
een themadag waarbij de vestiging van de natuur in Oostelijk Flevoland centraal stond. 
Hoe heeft die natuur zich intussen ontwikkeld? Dit is het onderwerp van deze dag, die 
gehouden zal worden in het Natuurinformatiecentrum De Trekvogel, gelegen aan de 
Oostvaardersdijk nabij Almere (zie kaartje op volgende bladzijde). 
Programma: 
10.00 uur Ontvangst met koffie of thee. 
10.30 uur "25 jaar natuurontwikkeling in Flevoland" door Nico Dijkshoorn, voorzitter af

deling Lelystad en werkzaam als opzichter bij het Flevo-landschap. 
11.30 uur "Populatieontwikkelingen bij Aalscholver, Lepelaar, ganzen" en andere interes

sante Flevolandse vogelsoorten. Door MennoBart van Eerden of .Afenno Zij/stra, 
biologen bij het RIZA in Lelystad. 

12.00 uur Pauze. 
13.00 uur "Ecologische verbindingszones en (her)introductie dieren" door Jeroen Rein

hold, werkzaam bij Landschapsbeheer Flevoland. 
13.30 uur "Oostvaardersplassen en ecologische verbindingszones" Feitze Boersma, hoofd 

·'i ,.., terreinbeheer Staatsbosbeheer regio Flevoland en Overijssel. 
. _): "" 14.00 uur koffie/thee pauze. 

/' 4" 1415 uur Excursie. Keuzemogelijkheid tussen een excursie naar de Lepelaarplassen of het 
1 

· ,/ . .L·-. 
1

7. •. 00 uur westelijk deel van de Oostvaardersplassen. 
Afsluiting themadag. 

Als U deze dag wilt meemaken kunt U zich 
- ;;-, -~- tot 15 september a.s. opgeven 

bij Lous Heine- tel. 0578-576628 of Marianne Faber- tel. 0578-627167. 
De Trekvogel is één van de informatiecentra van het Flevo-landschap en telefonisch be
reikbaar op nummer 036-5322449. In beperkte mate kan vervoer geregeld worden van 
station Lelystad of Almere Buiten. Nadere inlichtingen: tel. 0320-230076 of240689. 
Vanwege de terreinomstandigheden kunnen laarzen bij de excursies noodzakelijk zijn. 



... 

Marleermeer 

Donderdag 
28 september 

Zaterdag 
7 oktober 

Donderddag 
26 oktober 

.: ~. 

(( 
Hl r P1lAND<CHAr 

"NATUUR EN CULTUUR VAN DE EXTREMADURA - HET RUIGE HART 
VAN SPANJE"- diapresentatie van de Heer D. PRINS uit Rhenen. 
De heer Prins heeft een paar jaar geleden een reis gemaakt door dit gebied met een 
groep die begeleid werd door een Spaans-Duitse biologe en een Nederlandse kunsthis
torica. Ze bezochten enkele belangrijke natuurreservaten en oude Spaanse steden in het 
gebied tussen Madrid en de Portugese grens. De relatie natuur-landbouw werd onder de 
loep genomen, via een ecologische boerderij. Daarbij werd ook aandacht geschonken 
aan de voormalige trekroutes van het vee met hun natuurwaarden (en folklore). 
De reis vond plaats in mei,de tijd dus waarin Spanje in bloei staat! Veel van deze bloe
menpracht kunt u op die avond bewonderen op de dia's. 

Plaats: Eper Gemeentewoning Stationsstr. 25, Epe. 
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur. 

PADDESTOELEN EXCURSIE IN NIERSEN 
Nadere bijzonderheden komen in de volgende Natuurklanken. 

LEZING OVER DIERSPOREN door ANNEMARIE VAN DIEPENBEEK 
Deze lezing wordt gehouden in samenwerking met de werkgroep Vozovar. 
Een korte samenvatting van een artikeltje dat Mevrouw Van Diepenbeek toestuurde 
over de inhoud van haar lezing: 
In het bos, op de akker, zelfs in ons eigen achtertuintje voltrekken zich in de scheme
ring of onder de nachtelijke sterrenhemel miniatuurdrama's, stoeipartijen of feestmaal
tijden waarvan wij mensen geen weet hebben. Toch zijn er allerlei zichtbare tekenen die 
op dergelijke gebeurtenissen wijzen: Diersporen. 
Onder diersporen verstaan we behalve voetafdrukken ook de uitwerpselen, vraatsporen, 
maaltijd- en prooiresten, looppaadjes, haren enz. Soms zijn deze sporen opvallend en 
hebben de dieren hun aanwezigheid ermee kenbaar willen maken, meestal vallen ze niet 
op en zijn ze alleen zichtbaar voor de oplettende wandelaar. 
De diaserie leidt U aan de hand van een aantal voorbeelden in in het leren zien van zul
ke sporen en in het reconstrueren van de gebeurtenissen, waarvan de stille getuigen aan 
uw voeten liggen .. 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Zondag ZELF SPOORZOEKEN 
12 november We proberen met elkaar of we nu zelf ook kunnen speuren naar sporen. Het landgoed 

Welna lijkt een geschikte locatie. 
Verzamelen in Vaassen hoek van de Julianalaan /Dorpsstraat. 
Tijd 13.15 uur. 

~.;;· Verzamelen in Epe bij de V.V.V. Pastoor Somstraat 
Tijd 13.30 uur. 

5 
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Donderdag DIALEZING VAN HENK MENKE 
MIDDAG De lezing die Henk voor ons houdt gaat over "Planten van de Veluwse Beken". 
23 november Mensen die meer (dia)presentaties van hem hebben bijgewoond zullen ook deze niet 

willen missen. 

Donderdag LEDEN VOOR LEDEN (EN ANDERE BELANGSTELLENDEN) 

14 december Met deze inmiddels tot traditie verheven avond besluiten we het jaar van het nieuwe 
millennium. 

Programma's van de werkgroepen 

!!-~~~S>:-_P~!1_~-- --------------------------------------------------------------------------
Woensdag :Excursie naar de Wiessenbergsche kolk bij Hattem, een natuurontwikkelingsgebied van 
14 juni :Waterschap Veluwe. 

:Verzamelen om 09.30 uur, Rabobank, Heerde. 
----------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maandag :Inventariseren Vossenbroek, Epe. 
19 juni :Verzamelen 19.00 uur bij de buurtsuper, Epe. 
-Maälidag----- nn~entarisëren ï\r1jffioieiïsëf>eëk: -tëfiëflï -~än Hët oë1<ïërsëli Landschap.-----------------------
26 juni :Verzamelen 19.00 uur bij de buurtsuper, Epe. 
-Ma ruidag---- -1-Pïäniën-~ookën-~üör-ïïët i~ M.F ~~A.-in-kffi.ïlak- -~ 11 ~4ïfs-aëliiëi-N~nspeët -.;~i -dë- vëiii~ë~ 
3 juli : meerkust. 

:Verzamelen 19.00 uur bij de buurtsuper, Epe. wöënsd'äg ___ -: -E:~ë~-rsie naar-de -siakënf>-ërgën\rëg,- -------------------------------------------------------------
12juli :Verzamelen om 09.30 uur bij de buurtsuper, Epe. 
woensdag--- -;-E:~ëiirsie -naar -hei-wi-ssëïS"ëh.e -~ëëiï -ën-~aor- <ïë -fietiiët;6ërs- iit~ëötä-Tiserën- ~ru;- h-ët-E:ï~eri~ 
16 augustus : bosje. 

_________ _______ i _y~~~!!l-~1-~~ _<?!11_ 9_~ }9_ ~1._1~- ~jj _4~-~~1._1!!~!-l.E~~~ _.J?:E~: ____________________________________________ _ 
Maandag :Inventariseren retentiepoel Westendorp tussen Epe en Ernst aan de oude spoorlijn. 

-~! _ ~~8!-1-~1.!~ __ j _y~~~!!l-~1~~ _<?!11_ J_~ ~99_ ~1._1~- ~!i _4~ _ ~~1._1!!~!1_1~~!~ -~E~:- _________ ---- __ --- --------------------------
Maandag :Inventariseren oude IJsselarm in Hattem. 

-~~-~~~~!!~--i _y_~~~~~l~~-! ~·~9-~~~ -~ij_~~-~~~~~~}:!~~~~~·-----------------------------------------------
Maandag : Determinatieavond in de Suite van de Eper Gemeentewoning, Epe. 
25 september: Aanvang 20.00 uur. 
-Maa.idag----- rA.éilld'äëlit- -~oor -pa-ddeS"t-aëïëö~- 1än~-s -crurr.-U~ï -öö-s -~ai-~rui- ~-iJö- <ï1a 's- ïaiëiï -~fën- en-oiïs 
30 oktober i het een en ander vertellen, met name over de relatie plant/paddestoel. 

:Weer in de Suite van de Eper Gemeentewoning om 20.00 uur. 
Mamdag--- --: -E:ën -öllllrü.;frisëii.=s~s- ö~ër -dë- ~ë.=sëh.1ïïëöd'ë -pïcmiënra~Ïies.-- --------------------------------
27 november :Eper Gemeentewoning om 20.00 uur in de Suite. 
----------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mariet van Gelder, tel. 0578-693024. 

VOZOVAR 

y~g_~~~'?~- ------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot augustus : Inventarisatie KERKUILEN onder leiding van Harry van Diepen. 
-J·Wïr.~-J·-..;ü--- ---: -ïll~e~iarisai~ë -HiJïszw A.LifWEN -öiïdër-ïë1diög-- ~éill-F'!aös 13üs-~li~----------- ---------------
------ --------~------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

juni : Inventarisatie KW AR TELKONING onder leiding van Adrie Hottinga. wöënsd3g--- -1\verkgroopa~oiïd-irïët -o~ä~------ -.---------------------------------------- ------------------------
13 september: VAKANTIEVERHALEN, INVENTARISATIES, E.D. 
----------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag : BIRD WATCH 2000. 
30 september :Vertrek ca. 06.30 uur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Zaterdag VOGELTREK DE DUINTJES onder leiding van Adrie Hottinga/Wim van Waveren 
________________ -~<?S~~~!~!l!!~!f-~i!!~Y~-1~-- ____________________________________________________________________ _ 
Woensdag UITWISSELING INVENTARISATIEMETHODEN 

-~?-~~y~~-~~~- _y: ~!~t?~~!~~g -~~rt~ -~<?~~g~JW!~ _'!~ .w~~t?~~~ tJ~g~~()~~ll~-~~!~-~'!~!~~-------------
Zaterdag LANDELIJKE VOGELDAG in Amersfoort. 
25 november Vertrek 08.30 uur. 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag LANDSCRAPSONDERHOUD onder leiding van Bertus Hilberink. 

-~?- ~~~~!1_1!:>_~~- -~~~~g _Q?}_Q _l)!l_l:: _(~!!? J?_f~g~~~-~-'!~ ~!? -~~Ç)_._-------------------- ----------------------
Zondag MIDWINTERTELLING STAMPPOTTENBUFFET onder leiding van Rudi Heideveld, 
24 december Jeroen Haas, Harry van Diepen en Fred Broekman. 
________________ -~~~.s -~ 9~ 9_Q .ll~t::-_ A~y~g_ ~_1-!~~ -~?}_Q .ll~t::-_______________________________________________ _ 

Zoo9dWwerkp-oep 
:}illii·----------:Yri~entarisaiieVLEERMUi:ZEN"i(oLûNï:Es-üfiëiel--feidillg-~~-iir~~-B~~~IÏ~--------------: 
l----------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Gezamen!ijk inventarisatieproject 
Er zijn plannen om in 2000 te beginnen met een gezamenlijk inventarisatieproject voor de ZOV AR

werkgroepen. Nadere informatie volgt. 
In 2001, als het Sovon project is afgerond, willen we weer een gezamenlijk Vozevar inventarisatiepro
ject oppakken (mogelijk samen de de andere KNNV-werkgroepen). 

fdr f-r t'n"-( 

~~~-~~~------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaterdag : N.V.L.-excursie die door de leider van de libellencursus aan de cursisten zal worden 
24 juni :aangeboden. Hij voert ons langs de IJsseloever met als beginpunt het station Velp (om 

: 10.30 uur) en als eindpunt, mits de tijd dit toelaat, Zwolle. 

----------- ----- : .Y<?~!~'!~~-~1-~~g_~~~~-~~j~~- ------------------------------------------------------------------
Zaterdag Excursie Kievitsveld Vaassen/Emst. We lopen o.a. de monitoringroute van Bertus. 
1 juli Bij één van de vijvers zullen we proberen libellenlarven even uit het water te lichten om 

: ze van dichtbij te .kunnen bekijken. 
:Verzamelen bij de parkeerplaats van de meest noordelijk gelegen kiosk, om 10.30 uur. za1:erciai----- ·: -:E~ë~-rsie R.eficiëëkfii>pë~.----------- ---------------------------------------------------------------

' !?_il!!~- ------ _j_y:~~~~-~1-~J! _p~_r_~~_rp_l~'!!~ -~!j_ !!~-~~~~~!?~~<?~! .<?~- }_Q ~~9-~l1!: __ ---- ---------------------------
:Zaterdag :Excursie Fortmond en Duurse Waarden tussen Olst en Wijhe. 
: 5 augustus :Verzamelen parkeerplaats VVV-kantoor, Epe om 09.30 uur of bij de uitkijktoren Fort-
[ ________________ j_~()!l_~_()!l_l) ~}9_ !:1_1.!~: .Y~t::S~-~~ p_()!J~.S~~~~~- ~-~~_'!~!~~~i-~_! __________________________________ _ 
: Zaterdag : Inventarisatie van insecten in het Kloosterbos, Wapenveld. 

l!?_ ~_1-!8!1_~_1.!~- _j _y:~~~~!!l_~l-~J!-~!j_ !!~ -~p~-~~!ij~J!f~~r:i~~ _<?!1_1_ ~-Q :Q9_ ~ll~:--- ----------------------------------------
:Zaterdag :Excursie naar het landgoed Petrea, Wapenveld. Verzamelen parkeerplaats bij het VVV-
: 9 september :kantoor Epe, Pastoor Somstraat, om 10.00 uur of bij de ingang van Petrea aan deMo-
: : lenweg te Wapenveld. 
[ ________________ j _y: ~~~~-~l~J! -~~ _<?~~ -~~ _! 9_-?_Q _~_I-!~ -~ij_~~ _p~_r~~~!F)~_'!~~ -~~- ~~ .W~E~~~~!~~_r~~-- _______ _ 

Excursieleiders zijn nog niet vermeld. Bij verhindering graag bellen. 

NBC - Natuur6es~scommissie 

. _l-!"~g!_~~-~ -~~~~-~-~- ------------------------------------------------------------------------------------------
: Oktober : Fruitbomen snoeien bij de Heer Roelafs aan de Middelbeekse Allee te Oene. 
: 'Nö~ëffibër----: -Fruii:t>üffië~ -s-ri~ien -bH <Je -fieer-t,Oöïüaö-aan -dë-ï<ällaai<üjk:-66 ie w apen~eïl--------------
~ -ï (; deëëffit>er -1-"Fruitïlüffië~- s~öëiëü- -6iJ-de -Heer- -Mändëë~~~ü~- aan- -dë- ve-ro~e8 -ie-wi85ëi- ë~- i> ij-Me~ 
________________ j -~~_1-!~_W!!t.~_'!~ !-!~ -~~h~Y:~~~~~-~\'\1.:~8_?_ !~-~~~'- ~~~~11_!1_1~-~~-~ ~g~!~~~~S~<?~E: __________ _ 
Januari : Fruitbomen snoeien aan de Griftdijk 3 en 7 te Heerde. 

~ ~~~~E ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~~~i~~~~~~~~~~~~~ ~~!i M~Y!~~~~ ~~~~~~~ ~~: ~~ ~~~~1~~8~ ?~~ j~ Y ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~::: 
L -~~~-r::t-.- ..... -j -~!~J~~ !!1_~-~~ -~~~!Y. ~p~--_y~~~~~!!:_-.--- ------------------ .... -... -- .. --- ... --.---.----------

Bertus Hilberink, tel. 0578- 572713. 
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Q ALGEMEEN VERSLAG LENTEKAMP KNNV 2000 Q 
Na een vlotte reis van ± vijf uur, inclusief de koffiepauzes, komen we in Nismes aan. Even is er 

twijfel of we de goede Gîte wel hebben. Het ons opgegeven adres vermeldt Gîte Le Menau en op het 
naambordje staat Némau , maar het adres klopt. 

De accommodatie van het hotel verschilt nogal met die van de Gîte. Sommige bedden zijn kort 
en smal, er is een gemeenschappelijke badkamer en de temperatuur in één van de kamers is 40°, doordat 
een verwarming op vol vermogen draait en niet uit te zetten is. Uit één van de kranen van de wastafel 
(die waarschijnlijk lang niet gebruikt is) komt meteen al de ons beloofde Eau Noir. 
Na kort beraad vinden er verhuizingen plaats. Eén van de deelnemers gaat op een bedbank in de zitkamer 
slapen en laat zijn echtgenote alleen achter in het korte smalle bed. Als het echtpaar later aan tafel we
derom ver van elkaar plaatsneemt, wordt er al gauw gesproken van een scheiding van tafel en bed. 
Doorzakkende spiralen worden extra ondersteund met plankjes uit een kast. Een stretcher wordt bijgezet 
in een ruime kamer van de Gîte en er komt een doucheschema voor de gezamenlijke badkamer. Uiteinde
lijk is iedereen tevreden. 

Bij de eerste maaltijd, zoals altijd voortreffelijk door Paula klaargemaakt, stellen de deelnemers 
zich aan elkaar voor. De prettige sfeer is meteen aanwezig en dat zal de hele week zo blijven. 
Vrijwilligers, ter ondersteuning van de werkzaamheden van Paula en Wim, melden zich probleemloos. 
Dinie en Jan die de handen al vol hebben aan hun drie kinderen hebben een groot aandeel in die werk
zaamheden. Als Paula en Wim in verband met een crematie in Nederland een dag afwezig zijn, neemt 
Jan de bereiding van de maaltijd moeiteloos over. De drie kinderen geven een vrolijke noot aan het ge
zelschap. Op "loopsnoepjes" lopen zij met gemak de tochten mee. 

's Avonds vermaken wij ons met spelletjes, sommigen determineren en één avond buigen wij ons 
over Droedels, die nogal wat hoofdbrekens kosten. De oplossing, die met spanning afgewacht wordt, 
brengt veel hilariteit. 

Op 4 mei spreken wij met elkaar af om 20.00 uur even twee. minuten stil te zijn. Op dat moment 
bevinden wij ons juist bij een kerk en dit lijkt ons een gepaste gelegenheid even naar binnen te gaan om 
daar onze gevallenen te herdenken. Wij hebben de twee jongsten uit het gezelschap bij ons en leggen hun 
uit dat ze even heel stil moeten zijn. Muisstil zit ook de jongste, die zich graag laat horen, totaal onder de 
indruk in de kerkbank. 

Tot slot het weer. Wij zitten in de gunstige hoek van België. De zon laat zich weinig zien, maar 
het blijft elke dag droog. Alleen de laatste dag is er zon, maar we komen er al snel achter dat het lopen 
dan veel moeilijker gaat. We worden er sloom van. 

Els en Dik ( die al vele malen in dit gebied geweest zijn ) houden zich bezig met de inleidingen 
en de excursies. Zij zullen dit verslag aanvullen met informatie over het landschap, de geologie, de flora 
en de fauna. 

Oeti Slot. 

Een onderdeel (letterlijk en 
figuurlijk) van het interieur 
in ons hotel. 



IN HET JAAR 2000: 
VOORJAARSWEEK IN NISMES 

Onze excursies in deze week, georganiseerd door onze afdeling, 
hebben een zeer afwisselend karakter gehad. In de buurt van 
Nismes in België is zo veel te beleven, omdat je vier ver
schillende landschappen bijna lopend kunt bereiken: de 
Condrooz, de Famenne, de Calestienne en de Ardennen. Wij 
hebben ons vooral gericht op het kalkheuvelgebied van de Ca
lestienne en de geologisch zeer oude Ardennen. 
De eerste avond maakten we kennis met het stadje Nismes en 
we verbaasden ons over het uitgestrekte park met het tot ge
meentehuis ingerichte kasteel, dat gebouwd is in een van de 
neostijlen van de 19e eeuw. Al in dit park ben je je meteen be-

CEVLE.kTE AROt1Sl<E.Lk' wust dat je in een botanisch heel ander gebied bent dan op de 
Veluwe. De vettige kalkhoudende bodem was bedekt met het 

blad van Bosanemonen, bloeiende Gulden boterbloem en vooral heel veel wilde aronskelken. Het bos 
van de steile helling erboven zette zich gewoon voort in het park. 

Regendruppels weerhielden ons de volgende dag niet om in de buurt van onze gîte of hotel een 
wandeling te kiezen, die eindigde op de Tienne Breumont, een kalkheuvel met prachtig uitzicht op de 
omliggende heuvels, En toen brak de zon door, goed voor een speurtocht naar Poppenorchissen. 
Bloeiende Poppenorchissen vonden we niet, maar de wandeling naar deze tienne (een streeknaam voor 
heuvel) was al traag verlopen door al het moois wat we onderweg tegenkwamen. 
Voor de meesten van ons was er veel nieuw van: forse Mannetjesorchissen staken omhoog tussen de 
nog lage kruidlaag van o.a. Kleine gamander, Zonneroosje, Vo01jaarsganzerik, Wit vetkruid, Tripma-

"Rt. U 1.t:..ru:ot.l CUtAAM 
s Pl.liJ gl:- bloed . 

dam, viooltjes waaronder 
het Ruige viooltje, en niet 
te vergeten grote hoeveel
heden Echte sleutelbloe
men, zomaar in het wild! 
We keken vreemd op van 
de Reuzengoudhaan, een 
dikke zwarte kever die 
"bloed spuugt", zodra je 

hem oppakt. Toen het wat lichter werd gingen het Boterbloempje 
en de Oranjetipjes vliegen. 

~OT~R '6\..0Et'll' JE. 
{vtttt\rl~v linde,.\; l~ .2.~ 1(2q..\ 

Cl h t.en bct(t bloe.~} 

De tienne was steil en oogde vanuit de verte kaal. Maar de bodem bleek bedekt met de leukste 
planten, waarvan vooral de Kogelbloemen opvielen. In de bosjes voor ons zong de Grasmus van tel
kens een andere boomtop. Vlakbij Nismes zagen enkelen van ons de Koningspage vliegen! 

Die zondagmiddag maakten we kennis met een optocht van reuzen in Nismes, een folkloris
tisch feest met dans en muziek. 
Na het kijken naar het volksdansen hebben we ons die avond gewaagd in het geografisch middelpunt 
van de vijftien landen van de Europese Unie, een fraai glazen monument in de buurt van Oignies-sur
Thiérache, midden in de Ardeense bossen nabij de Franse grens gelegen. 
Na de kalkflora viel zelfs in het late licht de andere begroeiing van deze kalkarme zure Ardennenbo
dem op: Pinksterbloemen in plaats van primula's en langs de weg bloeiende brem. 

Op maandag 1 mei werden de spieren uitgeprobeerd in de klim naar het kasteel Haute Roche 
nabij Dourbes. De kleine Hilde van vier jaar klom in de voorste gelederen, samen met haar zusje Het
ty. We hebben het gehaald, maar niet allemaal zijn we in de moeilijk te benaderen bouwval van het 
kasteel geweest. Wat was de terugweg, na het boeiende uitzicht over Dourbes, gemakkelijk! 

Opvallend veel Maretakken zie je rond het dorp Dourbes in de populieren bij de Viroin, de 
rivier die de naam aan deze streek geeft. Gele dovenetel siert de rotshellingen en verrassend was de 
groep bloeiende Welriekende salomonszegels, een kalkminnende soort, die wij van de duinen kennen. 
Eén Vogelnestorchis en weer mooie groepen Mannetjesorchissen en niet te vergeten de fiere planten 
van de Amandelwolfsmelk en de Helleboris ontmoetten we hier. 
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Een lust om te horen waren al die zingende vogels in het jonge lentegroen: Zwartkop, Fluiter, 
Tjiftjaf en nog veel anderen. De vogelaars spitsten hun oren. Maar het vogelfluitje van Wanda tijdens 
de rust kon niemand op naam brengen. 

Een flinke graverij langs het pad bleek het werk van een Das. De vondst van zwart-witte haren 
aan prikkeldraad bewees de aanwezi!!heid van deze diersoort. 

's Middags hebben we het niet moeilijk gehad. De ouderwetse stoomtram bracht ons van 
Mariëmbourg naar Treignes door het dal van de Viroin en daar wachtte Kurt Hofmans, medewerker 
van het biologisch centrum Marie Victorin, ons op om een insectenexcursie te leiden in het Bois du 
Seigneur. En: de zon was gaan schijnen. 

Terug met het dieseitje konden we nog eens narnijmeren over al dle v1m<1ers cue mer v1ogen m na 
warme zonnetje. Maar die zon zouden we pas weer terugzien aan het eind van de allerlaatste excursie. 

Niet iedereen ging mee deze tienne op. Het museum en voor de kinderen een speeltuintje wa
ren een goed alternatief. 

Kurt is entomoloog en doet al jarenlang onderzoek op deze warme, op het zuiden gerichte 
kalkhellingen, o.a. naar het leefmilieu van de Koningspage. Nu vlogen er warmteminnende vlinders, 
zoals de Zuidelijke luzernevlinder en de Akkerparelmoervlinder. Met de vele netten die Kurt had 
meegebracht en vooral ook door de behendigheid van zijn zoontje Tycho werden zè gevangen en be
wonderd. De Koningspage liet verstek gaan. Maar er was wel een Sleutelbloemvlinder (waarvan de 
rups op de sleutelbloemplanten leeft). 
Het Bosdoorntje is een zeldzaam sprinkhaantje met een typische vorm. Kurt ving het voor ons. 
Dat bij het "slepen" met een net door de vegetatie veel teken gevangen werden, waarschuwde ons 
verdacht te zijn op hun aanwezigheid. Onderschat de Lyme-ziekte die ze veroorzaken niet! 
Als nieuwe plant, helaas nog niet in bloei, leerden we de Seselie libanotus kennen, een kenmerkende 
schermbloem voor deze biotoop. 
Kenmerkend voor dat gebied zijn ook de vele Sleedoornstruiken, voedselplant voot de Koningspage. 
Het saaie weer bracht ons dinsdag allereerst naar de Tienne aux Pauquis, een van de belangrijkste na

tuurgebieden. Door de oprukkende Buxus moet er veel onderhoud 
gepleegd worden, ook met behulp van schapen, die wij deze keer 
niet zagen. 
De kalkweiden waren nog niet op z'n mooist. In juni-juli vormen 
de sprieten die we nu uit de grond zagen komen een floristisch 
ongekend spektakel. 
De wandeling omhoog naar het plateau van deze tienne is vooral 
indrukwekkend, omdat je door een dicht bos van Buxus loopt. 
Deze struiken vormen hier hele bomen met echte stammen. Het is 
de enige plaats in België waar de Buxus in het wild voorkomt. 
Veel planten riepen vraagtekens op, omdat ze nog niet bloeiden. 
Maar bepaald spectaculair waren de grote plakkaten van de Lig
gende ereprijs met zijn blauwe bloemtrossen, de trots van de be
heerder. Dankzij het moeizaam verwijderen van een deel van het 
Buxusbos kwam deze plant namelijk weer terug, samen met o.a. 
primula's en Mannetjesorchissen. In de zomer moet de griezelig 
steile helling weer vol staan met de zeldzame Kogellook, een pur-

L' C.GE.N OE ERE p R.';J 5 perbloeiende looksoort. 
In de Beukenopstanden op de hoogvlakte vlogen Tauvlinders, een 

soort die we ook later nog tegen zouden komen. 
Wel eens een glimworm overdag gezien? 
Henk was voortdurend met een insectenpotje in de weer. Leuk was de vondst van een rniljoenpoot. 
Veel anekdotes over dit merkwaardige dier kwamen aan bod. "Ken je het probleem van zijn moeder 
die al die vuile sokjes moet wassen?" De liedjes over duizendpoten bleken zelfs bij de jongsten be
kend! 

Niet allemaal hebben we 's middags de wandeling meegemaakt die begon in Olloy-sur-Viroin, 
genaamd "La Croix Sauvage" naar de wethouder die in 1862 in een van die diepe steengroeven om het 
leven is gekomen. De kalklagen, voor een klein deel nog geëxploreerd, staan hier verticaal. 
Aan het einde van de tocht werden we bijna bedwelmd door een veld volop bloeiend Koolzaad. 
Ook nu heeft de Waterspreeuw zich niet laten zien, zelfs niet bij het romantische deel van de Viroin in 
de buurt van het spoortunneltje. 



Zonder de Fondri des Chiens gezien te hebben ben je niet in Nismes geweest. Els Koopmans 
had van tevoren over deze formatie verteld, maar als je er niet geweest bent kun je je er geen voorstel
ling van maken. Dus waren de Fondri's woensdag aan de beurt. 
Waar vind je Blauwgras nog zo gaaf aanwezig? 

De griezelig diepe gaten in het terrein zijn ooit in de devonische kalk door erosie ontstaan. 
Later kwam er een zee overheen die deze gaten met zand opvulde Dat zand was ijzerhoudend, net als 
ons Veluws zand. Het werd er lang geleden door mensen weer uitgegraven voor de ijzerwinning. 
Er gaan verhalen dat men in de diepe overgebleven gaten dode huisdieren wierp om ze kwijt te zijn. 
In de harde rotsgrond graaf je niet zo gemakkelijk een graf voor je hond. 

WOL.LictE 
.S NE.E.UW'B4 L 

Vandaar Fondri des Chiens. 
Merkwaardig op dit kalkplateau is 
dat er rondom de gaten solitaire Je
neverbessen groeien. Er bloeide Wol
lige sneeuwbal met mooie witte 
schermen. 
Ook hier kwam de Kogelbloem voor 
en allerlei klein spul als Tijm, Voor
jaarsganzerik en drie vetkruid
soorten. Ook de Mannetjesorchissen 
ontbraken hier niet. 
Een Boompieper gaf een fraaie de

monstratie van zijn parachuteachtige baltsvlucht vanaf een boomtop. 
Veldleeuweriken jubelden hoog boven ons. 

Na bijna twee uren in dit merkwaardige terrein reden we door naar Mazée, dronken slechte 
koffie bij een aardige caféhoudster en stapten toen onvervaard naar de paden die vroeger gebruikt 
werden door smokkelaars op de grens van België en Frankrijk. Het Franse deel van Viroin, de rivier 
die uit de samenvloeiing van de Eau Blanche en de Eau Noire bij Dourbes ontstaat, is buitengewoon 
boeiend. Waar hebben we ooit Daslook zo hellingbedekkend zien bloeien? 

Voor een deel was de flora van dit meest kalkarme gebied herkenbaar. Veel Grote muur ver
sierde met zijn witte bloemsterretjes de bermen, Muizenoortjes kwamen in bloei en de Salomonszegel 
was de voor ons gewone soort. Valse salie en Leverkruid, Wilgenroosje, ze stonden er allemaal. Maar 
ook leuke soorten, als net in bloei komende Karthuizeranjer, het al goed herkenbare blad van de Beto
nie en het Schaduwkruiskruid. 
Maar het meest verrassend was de al genoemde berm van een rotspad boven de rivier met bloeiend 
Daslook en enorme Tongvarens als achtergrond. Met als bijzonderheid ertussen bloeiende Eenbes en 
zelfs de Bleke schubwortel, parasiterend op Haagbeuk. 

De Fluiter die we al eerder hoorden kwam ook hier in de bossen voor. De Koekoek riep luid 
en in de verte zong een Nachtegaal. 
Dat we bij Mazée een zeer luidruchtige Roekenkolonie hoorden was verrassend. We hadden nog geen 
Roek gezien! 

En na die vermoeiende tocht hielden we ons op de laatste dag ( 4 mei) een beetje gedeisd langs 
de Ry du Wel met zijn doorwaadbare plaatsen ten zuiden van Vierves en een kleine wandeling door de 
onvervalste sparrenbossen van de Ardennen rond Le Mesnil. 
Een echt Ardeense bosvegetatie vonden we daar. De beekjes leverden Paarbladig goudveil en Dotter
bloemen voor de plantenlijst. Ook Blauwe bosbes, Groot springzaad (nog klimplantjes), de Geelgroe
ne vrouwenmantel, Hemelsleutel, allemaal planten die in de Ardennen thuishoren. 
In de sparren hoorden we Goudhaantjes en Kuifmezen en we bewonderden de "gouden" vleugeltjes 
van een langsprietmotje. 

Toen we uit de sombere bossen op de Sint Martmuskerk van Le Mesnil toeliepen begon de 
zon te schijnen. Een aanmoediging om te gaan tekenen of om op een terrasje de vermoeidheid te ver
geten. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde vakantieweek! 

Dik en Els Koopmans. 

Naschrift: Voor de liefhebbers is er door Menno Boomsluiter een 
lijst gemaakt van alle planten en vogels. Kopieën hiervan zijn ver
krijgbaar bij de redactie van Natuurklanken. 
Vraag Els Koopmans om de lijst van insecten. 
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VOORJAARSKAMP NISMES 29 APRil TOT 5 ME/2000 

Als ik dit schrijf, zitten we (Annie en ik) op het perron van Ant
werpen.De laatste overstap in België, dus wellicht een mooi 
moment om terug te kijken op de week die achter ons ligt. 
Ons is gevraagd om een kort stukje te schrijven over de indruk
ken zonder teveel in te gaan op details. 
Om te beginnen zal ik U vertellen dat het mijn eerste KNNV
kamp is geweest. Het gebied had ik wel eens eerder bezocht met 
ons gezin en nu dus in een groep natuurliefhebbers en deskundi
gen. Want over deskundigen kun je zeker spreken. Met name 
onze reisleiders Dik en Els die ons de allermooiste plekjes heb
ben laten zien in de directe omgeving van ons logeeradres in 
Nismes. 
We hebben heel ontspannende tochten gemaakt met af en toe 
een flinke klim, maar m'n petje af voor jong en "oud". Ik moet 
nog maar afwachten of ik over dertig jaar ook nog zo de berg 
ophuppel! 
Tijdens de wandelingen die zeer gevarieerd waren, hebben we 
natuurlijk heel veel gezien en geleerd. Er zijn op de eerste dag al 
bijna honderd verschillende planten genoteerd en dan nog de 
vele vlinders en andere insecten, en vogels. 
De kalkheuvels met al die verschillende bloemen, de weiden met 
mooie gele sleutelbloemen, een bos vol bloeiend Daslook en 
Mannetjesorchis. Het donkere Buxusbos, de steengroeve en de 
bijzonder grote kloof "Fondri des Chiens". 

De prima verzorging door het keukenteam. We hebben heerlijk gegeten en gedronken en natuurlijk weer veel te 
veel. Verder ook de prima sfeer onder elkaar. Ik heb nieuwe mensen leren keruten. Anderen beter leren kennen 
en daarbij vaak fijne gesprekken gevoerd! 

Ik kijk terug op een geweldige week met aangenaam wandelweer. Heerlijk genoten van de verzorging. 
Niet hoeven nadenken over "wat gaan we morgen doen" of"wat zullen we eten ..... ". 
Als er mensen zijn die denken: "zo'n kamp, is dat wel iets voor mij?'' dan kan ik nu zeggen, probeer het en doe 
je best om er met z'n allen iets van te maken! 

Francien Surink 
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~ . ~ 

~ Een heleboel mensen hebben een hekel aan Paardebloemen. Ik niet- ik vind ze prachtig en in ~ 
: onze tuin hebben ze vrij entree. Over hun expansiedrift hebben we ook geen klachten: ze dringen nooit ~ i voor tussen het Zevenblad, de Guldenroede, de brand- en dovenetels. En ze smaken voortreffelijk, ~ 
j rauw door de sla of gestoofd met andere groenten. Goed voor de levers en beenderengestelletjes, is ons i 
~ geleerd. ~ 
~ Nu is de rijke bloei voorbij en de tuin staat vol pluisballetjes. Een paar dagen geleden dacht ik ~ 
~ dat er een Goudsbloem tussen het grijs stond te bloeien, maar ik had niet goed gekeken: het was een ~ 
~ Goudvink. En - zoals dat bij Goudvinken gebruikelijk is - hij was vergezeld van zijn gade. Het koppel ' I is dagen bezig geweest de Paardebloemzaadjes op te smikkelen en ik heb ervan genoten. f 
~ Nu staat de alom verguisde Paardenblom bij ons nóg hoger in aanzien. ' 
~ i 
~ MHM ~ ~ . ~ 
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STAP EENS VAN DE FIETS EN NOTEER! 

Ter aanmoediging van het voortdurend noteren van vlinders, ook buiten onze regio, bijvoorbeeld op 
vakantielocaties. 
Wel graag precies datum en plaats. Bijvoorbeeld niet: bij Dwingelo, maar: "2 km ten noorden van 
Dwingelo" of "bij de Schaapskooi" e.d. 

Veel mooi weer en veel vlinders! 
Els. 

AANTALLEN TREKVLINDERS IN DE REGIO GENOTEERD IN 1999: 

• Distelvlinder 36 
Atalanta 546 

30/07 Gele luzernevlinder 1 (fam. De Heer, Ernst) 
18/09 Oranje luzernevlinder 1 (Frans Bosch, Epe) 

Gammauil 194 
04/09 Kolibrievlinder 1 (fam. De Heer, Ernst) 

AANTAL SOORTEN DAGVLINDERS IN DE REGIO GENOTEERD IN 1999: 

1. Zwartsprietdikkopje 8. Klein geaderd witje 16. Icarusblauwtje 23. Landkaartje 
2. Groot dikkopje 9. Oranjetipje 17. Boomblauwtje 24. Bosparelmoervlinder 
3. Gele luzernevlinder 10. Groentje 18. Atalanta 25. Bont zandoogje 
4. Oranje luzernevlinder 11. Sleedoompage 19. Distelvlinder 26. Argusvlinder 
5. Citroenvlinder 12. Eikenpage 20. Kleine Vos 27. Koevinkje 
6. Groot koolwitje 13. Kleine vuurvlinder 21. Dagpauwoog 28. Hooibeestje 
7. Klein koolwitje 14. Bruine vuurvlinder 22. Gehakkelde aurelia 29. Bruin zandoogje 

15. Heideblauwtje 

SCHAARSE SOORTEN 1999: 

Sleedoornpage: 
Nunspeet 
Epetuin 
Wezep 
Elburg 

1 ex. 
1 ex. 
lex. 
1 ex. 

Apeldoorn, tuin, telkens 1 ex. 

Ernst 1 ex. 

30. Heivlinder 

130 soortenl 

Gerard Plat 
Els Koopmans-Grommé 
via krant: Hr. Ten Brinke 
via krant: Henk Geertjens 

Cintia Wedemeijer 

V.d. Elsaker 

24/08 
23/08 
25/08 
16/081 
23/081 
25/08 ~ 
26/081 
11/09 J 
05/09 
01/081 
05/081 
12/081 
15/08 ~ 
26/081 
02/091 
05/09 J 

Wapenveld 
tuin, telkens 1 ex. a en 9 Trudy Looman 

Hooibeestje: 
01/07 Nunspeet def. terrein 
21/06 Heerde, Renderklippen 

Bruine vuurvlinder 

6exx. 
1 ex. 

30/07 Wisselsche veen, Epe 1 ex. 

Excursie Insectenwerkgroep 
Mevrouw De Ridder 

Els Koopmans-Grommé. 
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1 8 op 1 8 

Geologie en Geomorfologie tussen Hol~en en Markelo 

Een grauwe en '\·egenachtige, winderige dag, kortom: onaangename o~standigheden voor een 
goologie-excursie. Echter, achttien onverschrokken deelnemers trokken zich daar niets van aan en 
gingen op 18 maart richting Holten. 

Aangekomen in de kantine van de Lindenberg was de koffie e.d. een weldaad voor de maag en 
de inleiding van onze excursieleider, Rein Kok, bleek hartverwarmend. Hij leidde ons in in de gehei
men van een lapje Moeder Aarde rond Holten en Markelo en deed dit op een aardige en begrijpelijke 
manier, ondersteund door een zelfgemaakt excursiegidsje. Geologie is nu eenmaal geen eenvoudig 
onderwerp, dus deze uitleg bleek op zijn plaats. 

Voor- en aan het begin van het Quartair, een geologische periode van groot belang voor 
Noord- en Midden-Nederland, werden enorme hoeveelheden zand en grind afgezet in· het deltagebied 
van Rijn en Maas, waaraan ook de Noordduitse rivieren hun steentje hebben bijgedragen. Tijdens een 
belangrijk gedeelte van deze periode werd Nederland-in-wording geteisterd door een aantal koude 
perioden, die gezamenlijk het Pleistoceen (zeer veel nieuw leven) werd genoemd. Twee daarvan, het 
Saalien en het Weichselien, hebben Nederland het meest parten gespeeld. Vooral tijdens het Saalien 
werd de zandbak, die Nederland toen was, behoorlijk op zijn kop gezet. 
De boosdoener lag toen boven Scandinavisch gebergte in de vorm van een kolossale ijskap van waar
schijnlijk enkele kilometers dikte. Veel water uit de Noordzee en de Oceaan lag hierin opgeslagen. Het 
zeeniveau lag toen honderd tot honderdvijfentwintig meter lager; Engeland maakte deel uit van het 
Europese vasteland. Deze enorme ijskap kwam langzaamaan in beweging, onder invloed van het eigen 
gewicht, en breidde zich uit o.a. naar zuidwestelijke streken. Geweldige ijslobben drongen laagland
depressies binnen, waaronder ook het huidige IJsseldaL Langs de randen daarvan werd de inmiddels 
keihard bevroren bodem in schubben opgeduwd tot de huidige stuwwallen, die echter door erosie al
weer veel van hun woeste uiterlijk hebben verloren. 

De Holterberg was geboren. 

Tijdens deze excursie werd een viertal locaties bezocht, die ons de gelegenheid bood eens met 
andere ogen in en over dit landschap te kijken. 

De Domelaar bleek onze eerste aanlegplaats. Het is een groot zand- en grindwingebied met 
voornamelijk zuidelijk gesteente, achtergelaten door Rijn en Maas, voor aanvang van de ijstijd, met 
als krenten in de pap ook noordelijk materiaal uit het Saalien, dat hier voornamelijk in de bovengrond 
zit. Gehelmd en gewapend (hamers en krabbers) zochten we ons een weg in een berg met grove keien 
aan het eind van de bijna volledig geautomatiseerde installatie, naar bruikbare en interessante stukken. 
Deze morgen werd, ondanks het gure weer, een aantal leuke stukken gevonden. IJzerkiezel of rode 
jaspis en enkele agaten, alsmede vele kwartsieten bepalen voornamelijk het zuidelijke karakter van het 
materiaal. Maar ook verschillende mooie stukken versteend hout van een onvermoed oud Duits oerbos 
kwamen tevoorschijn. Echter, het is mogelijk dat dit materiaal, mits van grote diepte, zelfs van autoch
tone herkomst is. De verkiezeling is meestal tot stand gekomen als de houtstructuur door kwarts of 
chalcedoon is vervangen of soms, zelden, door een weinig opaal. Zelfs een stukje barnsteen kwam in 
de handen van een gelukkige vinder! Dit materiaal is echter meer noordelijk van herkomt, met name 
uit de Oostzee en omgeving. 

Barnsteen, een fossiel hars, is door de eeuwen heen een zeer gewaardeerd en kostbaar goedje 
gebleken. Dit veertig- tot vijftigmiljoen jaar oude materiaal, dat wereldwijd gevonden wordt, heeft 
veel mensen tot verrukking gebracht en nog steeds is het een basis voor een zeer lucratieve handel. 
In Nederland wordt het nog wel eens gevonden, vooral langs de Noordzeekant van de Waddeneilan
den, als het na een storm uit de zandige Noordzeebodem wordt losgewoeld. Maar ook transport door 
landijs heeft het naar Nederland gebracht. 

Na het gure en winderige bezoek aan de Dornelaar gingen we op zoek naar een keileemgroeve 
in noordoostelijke richting aan de Winterkamperweg. 
In deze keileem, waarin grote noordelijke zwerfstenen zijn achtergelaten, wordt nog steeds materiaal 
gewonnen voor een steenfabriek in Rijssen, voor de productie van metselbaksteen. Dit is op dit mo
ment het restant van een grote keileemschol die hier is ontstaan uit grote hoeveelheden fijngemalen 
gebergtepuin van Zuidzweedse oorsprong. De vele gidsgesteenten uit dit gebied wijzen daarop. Grote 
brokken graniet, porfier, pegmatiet en dioriet kwamen hier uit de zeer kleverige geelgrijze leem. 
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Er werd een stukje Halengraniet gevonden uit de omgeving van Blekinge (Zuid-Zweden) en een Sjö
gelöporfier uit de provincie Smaland. Het geheel geeft een goed beeld van het Zuid-Baltisch gesteente. 
Het zijn over het algemeen zeer bonte veelkleurige gesteenten, die vaak - enkele uitzonderingen daar
gelaten- moeilijk op naam te brengen zijn. 

De petrologie (zwerfsteenkunde) wordt even gelaten voor wat ze is; de aandacht gaat nu meer 
u.it naar het landschap waar een heel ander verhaal in opgeslagen ligt. Hiervoor werd onze tocht voort
gezet richting Holten. Via een fraaie "holle" weg bereikten we de Zuurberg ten zuiden van Holten. De 
Zuurberg (vermoedelijk een verbastering van Zuiderberg) bleek de zuidelijke component van een 
stuwwalcomplex. Vanaf deze plek werd ons een fraai uitzicht gegund op de Holterberg, daartussen een 
laagte, geschuurd en uitgespoeld door smeltwater uit een oostelijk gelegen ijssmeltwaterbekken, dat de 
weerbarstigheid van deze stuwwal overwon. In dit smeltwaterdal werd later Holten gebouwd. 
In Midden-Nederland zijn meer van deze bijzonderheden te vinden. De Darthuizerpoort bij Leersum in 
de Utrechtse heuvelrug is ook zo'n mooi voorbeeld van een doorbroken stuwwal. 
Ruim vijftig kilometer zuidwestelijk van Holten lig een nog spectaculairder voorbeeld van een door
broken stuwwal, ten zuiden van Montferland is het echter de Rijn die een stuwwal heeft geslecht, ter 
hoogte van de Gelderse poort. 

De laatste etappe over en op de Holterberg zou van deze dag letterlijk en figuurlijk het hoog
tepunt worden. Hoewel de Holterberg met haar 70 m wat minder spectaculair oogt dan de stuwwal 
westelijk van Apeldoorn (107 m bij het Aardhuis), geeft deze "berg" ons gedurende een korte wande
ling naar boven een bijna On-Nederlandse aanblik. Tegen de Holterberg vanaf de top laat het land
schap rondom verschillende droogdalen zien, die voornamelijk gedurende het Weichselien door 
sneeuwsmeltwater zijn ontstaan. Opvallend zijn hun steile hellingen. Ondanks het wat sombere weer 
deze middag ontrolde zich vanaf onze standplaats in westelijke richting een buitengewoon uitzicht 
over de, door Staatsbosbeheer vrijgemaakte, Holterberghelling. Met een zicht van 30 - 35 km over het 
IJsseldal werd aan de overzijde daarvan de stuwwal van de Veluwe zichtbaar. Torens en/of andere 
hoge gebouwen van Raalte, Reeten en Deventer prikten door het ogenschijnlijk aaneengesloten groen. 
Hier op deze plek was het misschien mogelijk, met enige spirituele inspanning, je enige voorstelling te 
maken van de volumineuze ijstong die hier in het IJsseldal heeft gelegen. 

Zwaar beladen met gebergtepuin, opgestuwde grond, kolkende smeltwaterstroompjes, enzo
voort, heeft een naar Nederlandse begrippen enorme ijsmassa deze streek zijn landschappelijk aanzien 
gegeven. 

Voorwaar een bijzonder verhelderende dag. 
Bauke Terpstra. 

De ziekte van Lyme 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat iemand uit deze omgeving nooit van dit euvel gehoord heeft en 
het mag ook genoegzaam bekend worden geacht dat teken de overbrengers zijn van de bacterie (Bor-
relia burgdorferi) die de narigheid veroorzaakt. · 

Onderschat de ziekte niet - de consequenties kunnen heel ernstig zijn. Omdat de symptomen 
geen va~ patroon volgen en soms. heel duidelijk in een bepaalde (verkeerde) richting wijzen, zijn er 
~ak al ver~a~de onderzoe~en vemch~, v~rdat men aan de Lymeziekte begint te denken. 

Er Is mtussen ~~ met __ onaanz_tenhjk deel van de teken besmet en je kunt de beesten overal op
lopen waar plan~engroei Is. BIJ vochtig warm weer ligt hun activiteit het hoogst. Je voelt het niet op 
~~ moment dat Je ge~oke~ wordt, ma~r op een gegeven moment krabbel je even aan een plekje dat je 
tmteert en voel~ daar. tets zttten. Daar ztt dan zo'n mormel al een beetje mollig te worden. 
Een eventuele mf~e ver~rzaakt doorgaans een rode ronde plek of kring om de beet, maar soms 
gebeurt . dat ook met. Als Je een tekenbeet hebt opgelopen is het altijd goed de datum te noteren en 
wacht ~Iet te lang met naar de dokter gaan als je twijfelt. 
Gebruik voor het verwijderen. ~een acet~n, olie, nagellak, alcohol of wat dies meer zij. Ons is verteld 
dat de. beesten dan de gevaarhjke bactenën rechtstreeks in je bloed uitbraken en dan is de infectie dus 
een f~It. Of dat helemaal klopt ..... ? Maar wel wordt alom geadviseerd geen "verdovende middelen" te 
gebruik~ .. Met een (sp~ia_al) pincet k~_je een teek die zich al je huid geboord heeft beetpakken, en 
~ draai Je haar voorzichtig tegen de WIJzers van de klok in, tot ze loslaat. Altijd ze, want mannetjes 
zuigen geen bloed. We _hop~~ overigens dat al het vorenstaande aan U en ons voorbij zal gaan. 

Moet de teek eigenhJk ook voor uitsterven behoed worden? 

MHM. 
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Wetens(w)oordigheden voor de jeugd. 

Herten 
In ons \ond komen drie soorten herten voor. Het Ree, het Domhert 

en het Edelhert. We verworren het Edelhert ioms met het Ree. Het verschil 
zit 'm in de grootte en in het gewei. Bovendien is het handig om te weten 
dot Edelherten o\\een op de Ve\l.lwe en in de Oostvoordersp\ossen voor
komen. 

. \ 

Het verschil tl.IS
sen Domherten 
en Edelherten zit 
ook in het gewei. 
Edelherten heb
ben een gewei 
met l.litS\l.litend 
tokken. Domher
ten hebben een 
z.g. schoffelge
wei. Hetverschi\is 
dl.lide\ijk te zien. 
Ook is het Edelhert 
een s\og groter 
don het Damhert. 

Het minste ge\l.lid of de geringste gel.lr schrikt de herten op. De vocht is 
g\od en korthorig en meestol roodbrl.lin. Vonof september krügt het dier 
zün grüsbrl.line wintervacht, doormee vo\t hü in het ko\e winterlandschop 
minder op. Het is een \l.!Xe bontjas, wind en waterdicht en heerlijk worm, 
want de bovenhoren worden in de winter gevl.l\d met \licht. Dot geeft een 

. primo iso\otie. 

Het Edelhert 

Het monnetj e droogt 
een indrl.lkwekkend gewei, 
dot e\k joor tl.!Ssen jonl.lori 
en opri\ wordt afgeworpen. 
De p\oots woor het gewei 
afbreekt noemen we het 

von of rooks offen, ie _. . zegel. Dboor dte inwerkding lf-···.-_ .·

1
·- ~>·1 

door het b\oed worden 
aangevoerd, ontstoon er 
brel.lken onder de stangen 
woordoor deze \os roken 
von de rozenstokken. 

.. 



Dit zün twee met levende hl.fid bek\ede sche
de\l.fitsteekse\5. No zo'n honderd dogen ver
schünt er een nielfW gewei onder de zachte 
grüze hl.fid. het bastgewei, dot in drie moonden 
tü d rozend sne\ groeit. totdot het in het noj oor 
weer zün vo\\e g\orie heeft en we\ twoo\f ki\o 
kon wegen. In het Ecodrome in Zwo\\e is een 
toeste\ waarmee je de drl.fk von een gewei op 
je hoofd kon voe\en. 
Herten zün p\onteneters.Zü hebben een voor
kelfr voor grossen en krl.fiden. Verder stoon 
paddestoelen en eikets op het menlf. Het zün 
herkolfwers en dot herkolfwen kon we\ zes lflfr 
dl.fren. 

f egen de herfst. bü het begin von de 
bronsttü d. schl.fdden de herten hlfn 
schl.fwheid of. Ze zün k\oor voor de 
strüd. De nekspieren zün twee moo\ 
zo dik geworden. De beharing rond de Edelhert 

ho\5 is sterk toegenomen en tussen 
onderlip en kee\ heeft zich een flinke 
kee\zok ontwikkeld. De bronstroep 
(het bl.fr\en) k\inkt von verre door het 
bos. V on heinde en ver trekken de 
herten noor de bronstp\ootsen. Ze 
steken doorbü ze\fs drl.fkke wegen 
over en soms springen ze over twee 
meter hoge hekken om bü de vrol.fW
tjes te komen. 

In deze periode vo\\en vee\ verkeersslachtoffers. Wi\dviodl.fcten zün 
voor de bronstige herten geen overbodige \\.fXe . .Soms doen zich f\inke 
knokportüen voor. Vechten mookt dee\ \.fit von de not\.flfr\üke se\ectie.De 
sterkste monnetj es veroveren de vrol.fwtj es die hinden worden genoemd. 

De dracht dl.flfrt acht en een ho\ve moond. De ko\fjes worden in mei 
of jl.fni geboren. De bond tussen moeder en jong is hecht. want het jong 
heeft vee\ bescherming nodig, Pos no vüf joor is het ko\f vo\wossen. don 
zo\ hü tussen de honderdtwintig en honderdtochtig ki\o wegen en een 
schol.fderhoogte von onderho\ve meter hebben. De vee\ k\einere hinden 
wegen donzo'n vüftigtot 7zeventig ki\o en krügen geen gewei. 

Domhert 

Domherten zien we vookin porken en tlfinen.In het wi\d zün er ech
ter ook domherten en zü gedragen zich hee\ anders don de tamme 
exemp\oren in de porken. 

Het zün middelgrote herten von ongeveer tochtig tot honderdtien 
centimeter hoog. Met een Uchesomsgewicht von zestig tot vüfentochtig 
ki\o. De bokken zün eveno\5 bü de Edelherten groter don de hinden.Zü zün 
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herkenbaar aan de witte v\ekken op de bn~ine vacht en aan hltn dltide\ük 
zichtbare staart die ze\fs tü dens het eten a\tü dinbeweging is. 

In het wi\dzün er ook brltine en brltingrü-
ze DamhertenDe Dambokken dragen een 
fors gewei. De stangen \open ltit in brede plat
te p\aten, schoffels genoemd. Een tweede
jaarsgeweitje wordt een spitser genoemd. 
Pas in het vierde \evensj aar is de schoffe\
vorming van het gewei zichtbaar. later ne
men de schoffe\s toe en op tief'\jarige \eeftüd 
is het hoogtepltnt van de geweiontwikkeUng 
bereikt. 

De bronst is van ha\f oktober tot ha\f no
vember. De bronstp\aatsen worden gemar
keerd door \angs bomen en strltiken te vegen 
en op vaste p\aatsen te ltrineren. Hltn vèr
dragende ge\ltid is hees en snltrkend. 

In de bronstüd zün de bokken zo drltk in de weer, dat ze geen tüd 
hebben om te eten. Zü vermageren dan ook sterk in deze periode. Eind 
mei begin j ltni werpt de damhinde haar ka\fj e. Hetjong heeft een mooie 
gev\ekte schlttk\eltr en is tlt5sen de takken en b\aderen naltWe\üks zicht
baar. Büna het hele jaar \even bokken en hinden gescheiden van e\kaar. 
Horen en rltiken kltnnen zü a\s de beste. Bü het minste gerltcht gaan ze er 
met kleine dribbe\pasjes vandoor. 

Het Ree. 
Reeênzün geen herten.Zezün te vinden 
in bossen, aan een heidezoom of in po\
ders. Ze zün niet erg groot en hebben 
een hoogte van vüfenzestig tot vüfen
zeventig centimeter. De k\eltr van de 
reeên is in de zomer stra\end roodbrltin 
en in de winter grüsbrltin. De zomer
vacht is dltn en g\ad en de wintervacht 
dik en rltig. Rond de zeer korte staart be
vindt zich een Uchtgek\eltrde haarkrans, 
de zogenaamde spiegel. Bü de Reebok
ken is die spiege\ niervormig en bü de 
Reegeiten hartvormig en voorzien van 
een haartoefje dat het schortje ge-
noemd wordt. 

Reeên zün herkaltwende p\anteneters. Zü hebben een voorkeltr voor 
Uchtverteerbare p\antende\en. Met hltn sma"e bek kltnnen ze se\ectief 
b\aderen en knoppen ltitkiezen.De vroltwtjes worden Reegeiten genoemd 
en de mannetjes Reebokken. Ook hier dragen a"een de bokken een k\ein 
gewei dat vüfentwint;g centimeter \ang kan worden. en nooit meer dan 
twee züstangen heeft. füdens de groei wordt het gewei oms\oten door 
eenzachte hltid die bastgenoemd wordt. 



Door de bost \open bloedbonen die het 
gewei van de nodige bol!wstoffen voor
zien. No vier maanden knüpen de rozen
kronsen de bloedbonen of. De bost ver
droogt en het gewei verhardt. Doorno 
wordt het gewei geveegd door met het 
gewei langs boompjes te schl!ren. Het of
werpen van het gewei gebel!rt in novem
ber of december. De ol!de bokken wer
pen het eerst of. Direct no het afwerpen 
groeit er weer een gewei op de rozenstok
ken. 
Een bokkolf krügt no zes maanden zün 
eerste geweitje, dot bestoot l!it twee 
twee-centimeter longe stompe spitsen, 
zonder rozen. 

Op vüfjorige \eeftü ddroogt een Reebok zün sterkste gewei. Meestol is dot 
een zes-endergewei. Geweien met meer don zes enden komen bü ree
bokken zelden voor. De opbol!W van een niel!W gewei dl!l!rt ongeveer 
honderdtwintig dogen. 
füdens de bronst loten de bokken nol!We\üks een ge\l!id horen. ze maken 
soms een b\offend of knorrend gell!id, moor dot is niets vergeleken bü het 
gell!id van de Edelherten. No half ol!gustus zün er nol!we\üks meer bokken 
tezien.Zü zoeken don dichte dekkingen op. De droogtüd van de reegeit is 
langer don die van de hinde. Omdat de reeênbronst in j l!Uf ol!gustus is en de 
hertenbronst in september{ oktober. f och wor
den van beiden de kolveren in mei geboren. De 
droogtü d van de geit is dus een poor maanden 
langer don die van de hinde. No de bevrl!chting 
van de Reegeit stoot de groei van de vrl!cht vier 
tot vüf maanden stil. Pos half december komt de 
groei op gong. Meestol krügt de moeder twee 
kolfjes, die drie maanden bü hoor b\üven . Als ze 
vo\gr~eid zün begint de zoektocht noor een ei
gen territoril!m. Met gel!rsporen l!it de gel!rk\ier 
tussen de stangen van het gewei wordt dit ge
bied afgebakend. 
Als je ooit een reekolfje in het bos ziet denk don 
niet dot dit door de moeder geit verloten is. Zü 
weet heel goed woor ze hoor kind heeft ochter
geloten en komt weerterlig als de kust vrü is. 

O.S\ot 
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9vl iniatuurvertefse(tjes 
In de tuin lag een aangestoken appel voor de vogels. Toen ik daar op een gegeven ogenblik 

langsliep zag ik vrij brede groeven op die appel. "Aha," dacht ik, "konijn was hier!" 
Dat wilde konijnen van appels houden hadden we eerder al ontdekt. 

Later zaten we aan tafel voor het raam. Konijn kwam aangehipt op weg naar de appel. Wat een 
aangenaam hapje! 
Opeens nam konijn de hele buit in zijn bek en sprong daarmee weg. 

Achter ons huis is een bosweitje. Deze herfst en winter is dat veldje totaal omgeploegd door 
de Wilde zwijnen. Het veldje is inmiddels geëgaliseerd maar niet bemest of ingezaaid. 
Het gaat slecht met de groei van gras en kruiden. Dikwijls ga ik kijken of er al enige vooruitgang te 
zien is. Bij zo'n gelegenheid sprong er een Reebok weg. Ik "bevroor", kijkertje voor de ogen, want 
waarschijnlijk zou de bok na een paar sprongen stoppen en omdraaien om te zien of de bedreiging er 
nog was. En ja, zo gebeurde het. De bok zag een vreemd ding in zijn territorium, maar rook me denk 
ik niet. Wat was het? Gevaarlijk? 
Het nieuwsgierige dier kwam voorzichtig een paar pasjes naderbij, stond toen stil met opgetrokken 
voorpoot. Kijken, nek strekken, nog meer kijken ........ Wat hij zag was niet helemaal te vertrouwen, 
en dus: een korte, rauwe blaf- en nog een keer. Om mij weg te jagen? Of om (niet zichtbare) andere 
Reeën te waarschuwen? 

Hoe dan ook: een spannende waarneming. 
Louk Witkamp. 

t}(at voor tfe vogefs. 
Om een goed inzicht te krijgen in de broedgevallen op ons erf heb ik in het vroege voorjaar 

grote plukken kattenhaar (fijnste kwaliteit) in de inmiddels lege netjes van de pinda's en vetbollen 
gepropt, hier vlak voor het raam waar ik altijd zit te computeren. 
Schitterend! Van alles en nog wat vloog eropaf. Het was een kostelijk gezicht: allemaal verschillende 
vogeltjes met allemaal een zelfde kerstmannenbaard. Alleen de spechten en de Boomkruipers hadden 
geen interesse, maar het laatst overgebleven Sijsje - een meisje - zat wel voortdurend met de wol te 
spelen. Ze is tenslotte met duidelijke spijt vertrokken - de mannen achterna. 

Het aardige was dat de vogels in eerste instantie een flinke hap haar namen en daarmee vlogen 
ze dan een metertje verder om het te gaan zitten uitpluizen. Ze zetten er een pootje op en trokken met 
de snavels de haren weer in fatsoen -een soort kaarden. Je kon ze eindeloos blijven bekijken en vooral 
bij de Goudhaantjes, Staart- en Kuifinezen vond ik dat heel bijzonder! Èn ik heb nu echt een goed 
beeld van wat er om ons heen nesteh. 

Je kunt je er ook een aardige vogeltjesconversatie bij voorstellen: 
"U nog iets gebruiken, mevrouw?''- "Nee dank U, ik heb kat gehad." 

Micky Haselhoff-Marsman. 

GIER 

Wlo.J Zlo.JN HOOGSTBESCHAAFDE DIEREN 

SPRAK EEN AASGIER TOT EEN WOERD 

DIKWI.JL.S ZIET MEN BOEREN GIEREN 

NOOIT ZIET MEN EEN GIER DIE BOERTI 

IVO DE Wlo.JS. 



De waamemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor ver
antwoordelijkheid van de desbetreffende waamemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AJB=Alida Bakhuis; BHi=Bertus Hilberink; DK=Dik Koopmans; GjD=Gerrit-jan van Dijk; 
EvDT=Evelien van Dalfsen-Tukker; FW=Frits Witkamp; HvD=Harry van Diepen; HJ=Hilary Jellema; JH=Joop 
Haselhoff; JP=Jan Polman; LW=Louk Witkamp; MF=Marianne Faber; MvG=Mariet van Gelder; MHM=Micky 
Haselhoff-Marsman; 
En verder Mevrouw Bossenbroek; Jan Hofstede; Mevrouw Hoksbergen; Joke Vink; Tjada Amsterdam; familie 
De Heer; Jan van Zellem, Dik van Dam, Truus Deerenberg, Mevrouw J. Eilander. 

~. 

Aalscholver ~ 06/05 Paartje. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
30/04 10 exx. op strandje Zwarte Kolk, Wapen- Boomklever 

veld. AE. 1 • l Nestelt in nestkast I 
Amerikaanse wintertaling . ~ week (met haakse hoeken). 
16/04 In de Ossewaarden. GJD. april Veenweg, Vaassen. JP. 
Appelvink 10/04 Meerdere exx. in Petrea, 
15/04 9 Op voer in de tuin. Norelholtweg, Epe. Wapenveld, luid 

LW. roepend. 
19/04 & Inspecteert boom in de tuin. Norelholt- Boomkruiper 

weg, Epe. LW. 10/03 2 exx. in Grove den. Tongerense heide, 
24/04 &+9 in tuin Norelholtweg, Epe. LW. Epe. EvDT. 
08/05 In de tuin. Burg. Van Walsemlaan, Epe. 08/04 Luttenbroek, Wapenveld. AE. 

Truus Deerenberg. Boomleeuwerik 
Beflijster 25/02 Zang. Witte Berg, Petrea, 
16/04 & De Dellen, bij de voormalige herberg___ Wapenveld. AE. 

Hessenweg, Epe. HvD. Vliegt vlak voor me op 
Bergeend en stijgt zingend omhoog. AE. 
16/03 17 exx. op ondergelopen 05/05 Zang. Hei Zwolse Bos, vak 11, 

land, Marle. AE. . . -~,-. ~~~ Wapenveld. AE. 
30/04 10 exx. baltsend, op akker "..,._,.,_ ··-==c · · ' 13/03 1 ex. boven Tongerense heide, Epe. EvDT. 

bij Kloosterbos, Wapenveld. AE. 21/03 Vanaf deze datum regelmatig boven Ton-
16/04 In de Ossewaarden. GjD. gerense heide, Epe. EvDT. 
Boerenzwaluw Boompieper 
03/04 1 ex. boven Tongerense heide, Epe. EvDT. 06/04 1 • waameming van dit jaar. Tongerense 
21/04 4 exx. Lagestraat 14, heide, Epe. EvDT. 

Wapenveld. AE. ~ 15/04 2 exx. Tongerense heide, Epe. 
21/04 2 exx. Begin Stege, 15/04 Hei Zwolse Bos, Wapenveld, vak 11. AE. 

Wapenveld. AE. . 26/04 Zang. Nieuwe aanplant vak 13 Zwolse Bos 
23/04 1 paartje weer terug in (nieuw!) AE. 

de schuur, Lagestraat 16, Wapenveld (al Boomvalk 
enige weken één ex.) AE. 04/04 1" waameming. Pracht-

29/04 4 exx. brug Weetering-Ziebroekseweg, dier. Tongerense heide, 
Wapenveld. AE. Epe. EvDT. 

Bonte vliegenvanger 22/05 Paartje in oud kraaiennest 
26/03 1 ex. in Berk. Tongerense (mogelijk met jongen) bij paardenwei 

heide, Epe. EvDT. ~ tussen Jaglustweg en Officiersweg, Epe. 
20/04 Hogestraat, Wapenveld. AE. - · MF. 
22/04 Mooi paartje. Tongerense :;. Bosuil 

heide, Epe. EvDT. •. 12/03 Vloog vlak langs ons raam. Van Manens-
24/04 Terug in de tuin. Belvédère- ·· · pad, Ernst. EvDT. 

weg, Epe. MHM. 
01/05 Zwolse Bos, vak 13, Wapenveld. AE. 
04/05 Gehoord aan de Van Diepenhorstlaan, Epe. 

LW. 
05/05 In mezenkast Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 

Braamsluiper 
21/04 Zingt de buurt rond. La

gestraat, Wapenveld. AE. 
22/04 In onze esdoom. Lage

straat, Wapenveld. AE. 
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(Braamsluiper) ~ 

07/05 Nog steeds volop zang. .....J!!IJ!"!'>' 
Lagestraat, Wapenveld. AE. (~f 

08/05 Langs fietspad naar Heerde. AHS. \\ 
Brilduiker 

\.-;i 

25/02 ± 15 exx, a en 9. Werverdijk, Wapenveld. 
AE. 

Buizerd 
18/02 Roep boven Petrea en langs de Weetering. 

Wapenveld. AE. 
0 1/04 Paring op paaltje bij de 

Weetering, Wapenveld. AE. 
02/04 1 ex. op nest bosje Breeweg, 

Wapenveld. AE. 
21/04 Vliegt van nest af. Bosje 

Breeweg, Wapenvelder broek. AE. 
27/04 Vloog met grote behendigheid tussen de 

bomen door, samen met een Merel (sarren). 
Tongerense heide, Epe. EvDT. 

Casarea 
15/03 1 ex. bij groep Nijlganzen, Made. AE. 
Fitis 
09/04 

11/04 

15/04 

16/04 

16/04 
20/04 

Fluiter 

1" waarneming dit voorjaar. 
Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Eerst waargenomen zang dit 
jaar in vak 14 van het Zwolse ,,~ 
Bos, Wapenveld. AE. ~~ 
Eerst waargenomen \~ 
zang in vak 11 van het = ;71 '. 
Zwolse Bos, ,~~ 
Wapenveld. AE. 
Paartje aan het fietspad Heerde/Epe. 
Mannetje voert vrouwtje. AHS. 
In de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
Met nestmateriaaL Tongerense heide, Epe. 
EvDT. 

23/05 Langeweg, Ernst. BHi. 
Geelgors 
10/03 1 ex. Schitterend van kleur. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
20/04 2 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
28/04 Vlak naast me in boom. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
Gekraagde roodstaart 
19/04 Paartje op de Renderklippen, 

Heerde, tegen bosrand. lU. 
17/04 1 ex. bij spechtenkast 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
25/04 2 exx. jagend achter elkaar. 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
30/04 Nestelend in spechtenkast, Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
07/05 Langeweg Ernst/Epe. EKG. 
23/05 Bij de grafheuvels op de Renderklippen, 

Epe. LW. 
Gierzwaluw 

Goudhaantje 
30/01 Bij boswachtershuis, Petrea, ~" ~ 

Wapenveld. AE. . 
19/04 Koppeltje vergaart enthousiast ·:;;;:= 

kattenharen uit een pluk, 
speciaal voor nestbouw 
neergelegd. Belvédèreweg, Epe. MHM 

Goudvink 
mei Zeker twee, maar mogelijk ook drie broed-

paren in tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM. 
04/05 a + 9 in de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
Graspieper 
30/03 1" waarneming van 

dit voorjaar. Tongerense 
heide, Epe. EvDT. 

17/04 1 ex. Tongerense heide, 
Epe. EvDT. 

Grauwe gans 
25/02 Zeer veel in uiterwaarden, Made. AE. 
28/04 Paartje langs de Weetering, Luttenbroek, 

Grauwe vliegenvanger '· :~\ 
19/04 Terug in onze tuin. Bel- · \ _ 

Wapenveld. AE. ..";~-

védèreweg, Epe. MHM .. · . . 
05/05 2 exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW.-- , 
20/05 Zit te broeden in voederhuisje tegen de 

voorgevel van ons huis. Belvédèreweg, 
Epe.MHM. 

20/05 Broedend in tuin Pelzerpark, Epe. Jacomien 
Eilander. 

Groenespecht JZ-
20/03 Bosje bij cascade in het .~_ _· _ 

Wisselsche veen, Epe. EKG. . . 
23/03 Gehoord achter het water- · .~ 

leidinggebouw, Epe. LW. 
23/05 Vloog door de tuin Pelzerpark, 

en zat even later op het weitje 
iets verderop. AHS. 

Grote bonte specht 
16/03 2 exx. zitten elkaar luid 

roepend achterna. Zwolse 
Bos, Wapenveld, vak 13. AE. 

18/03 Luid roffelend. Tongerense 
heide, Epe. EvDT. 

22/04 2 exx. in dezelfde boom. Tongerense heide, 

mei 
Epe. EvDT. 
Ook dit jaar weer twee broedparen in de 
tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Grote gele kwikstaart 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Grote kruisbek 
16/03 Meerdere exx. a Zwolse Bos, Wapenveld. 

AE. 
02/04 2 exx. Tongerense heide, Epe. 

Familie De Heer. 
11/04 1 a Schitterend van kleur. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
05/05 Terug! 4 exx. boven schoollangs de Ka- 16/04 2 99 op dode tak van linde ca. 3 meter 

hoog ca. 5 m afstand. Foeragerend ca. 
twintig minuten op dode tak. Beten er stuk
jes af en vonden kennelijk larven e.d. in het 
hout, die werden opgegeten. De Dellen, 

naaldijk, Wapen veld. AE. ~ 
09/05 Eerste waarneming van 

enige exemplaren boven 
het huis. Pelzerpark, Epe, AHS. 

25/04 Vloog langs ons. Tongerense heide, Epe. Epe. HvD. 
EvDT. 



Grote lijster 
09/01 Eerste zang. Maasbos, :Af 

Wapenveld. AE. 
Grote zaagbek 
02/02 c! Vliegt over Weetering, ~ 

Wapenveld. AE. ~ 

18/02 Paartje. Weetering, Wapenveld. AE. 
Grutto 
14/02 
25/02 

Eerste gehoord/gezien. Joke Vink. 
± 25 exx. Marle. AE. 

Heggenmus 
22/03 2 exx. als straaljagers achter elkaar aan. 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
02/04 Vanaf deze datum broedend. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
Holenduif 
08/05 1 ex. Landgoed -

Tongeren, Epe. EvDT. 
Houtsnip 
06/03 Zat rustig op bospad Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 
10/03 1 ex. op heidepad, Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 
Huiszwaluw 
17/04 1 e waarneming dit jaar. Een zomers gevoel. 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
28/04 ± 10 exx. bij Gemaal Wapenveld. AE. 
IJslandse grutto 
16/04 Meerdere exx. in de Ossewaarden. GjD. 
Kauw 
03/04 5 exx. Dit was voor 

mij vreemd op de Tonge
rense heide, Epe. EvDT. 

Keep 
05/04 1 e keer gezien: 2 exx. Tongerense heide, 

19/04 
22/04 

Epe. EvDT. 
1 exx. idem. EvDT. 
2 exx. idem. EvDT. 

Kleine plevier A 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Koekoek 
16/04 Op ASK, Epe. Mijn eerste 

van 2000. HvD. 
18/04 1 e waarneming van dit jaar. 

Vanaf deze datum elke dag 

. ' 

aanwezig. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
19/04 Gehoord en ook gezien. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
27/04 Gehoord op eigen terrein. Norelholtweg, 

Epe. FW. 
05/05 Gezien en daarna dagelijks gehoord. Ton-

gerense heide, Epe. EvDT. 
Kolgans 
25/02 Samen met Grauwe ganzen, Marle. AE. 
Koolmees 
02/05 Ouders voeren jongen. 

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
05/05 Spreeuw voor het vlieggat! 

(zie hierboven) AE. 
Kramsvogel 
02/02 ± 10 exx. Wapenvelder Broek. Later grote 

zwermen met Koperwieken. AE. 
Koperwiek 
02/02 Zie hierboven. AE. 

Kuifeend 
25/02 Groep c! en ~. Marle. AE. 
Kuifduiker 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Mandarijneend 
24/03 Paartje nestelt in oude perenboom aan de 

Vemderweg, Epe. (Vorig jaar tuimelde hij 
daar door de schoorsteen en mocht toen 
om te bekomen en schoon te worden een 
poosje in de badkuip rondzwemmen). 

Mevrouw Bossenbroek 
Paartje in Kloosterbos, ~ 
Wapenveld. Vliegen in 
een hoge boom bij de Zwarte _ 
Kolk. AE. 

30/04 

Matkopmees 
17/04 2 exx. Nestelend Tongerense heide, 

Nijlgans . -Epe.EvDT. ~ 
15/01 3 exx. Weerthofweg, Wapen- · "''"' 

velder broek. AE. ··- · 
15/01 25 exx. Breeweg, Wapen- -- :-::_ 

velder broek. AE. 
25/02 Ook bij Grauwe ganzen. Marle. AE. \"' 
Ooievaar ~!) 
01/04 c! en ~ Uitvoerig en ~')j 

langdurig parend op het 1rr· 
nieuwgebouwde nest 
bij de Worp (nabij Veessen) .. - i ·~.k:~ 
Mevrouw Hoksbergen. .JI,I':j'- ,. - , 

1° ) Op het nest bij De Worp wordt gebroed 
helft en de nesten in Wilp en Terwolde zijn 
april bewoond. AJB.] 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
20/04 1 ex. op akker, Marle. AE. 
07/05 Overvliegend boven Zalkerbos, Zalk. HJ. 
Poelruiter 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Raaf 
11/03 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
07/04 2 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
29/04 2 exx. Schreeuwend. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
Reiger ..q~~ ~ 
30/04 ± 10 exx. vliegen naar :tr·' ~~-'{!~\ 

strandje Zwarte Kolk, '(1 
Wapenveld, bij Aalscholvers. ~·.:1(,...~ .. _ 

Rode wouw - ' · 
06/04 Schitterend! Zwevend boven Tongerense 

heide, Epe. EvDT. ~ .. -. 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. • ·• . 
Roodborst 4;;;:t . 
10/02 Eerste zang Kloosterbos, 

Wapenveld. AE. 
22/03 Met een bek vol en nóg 

zingen. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
16/04 Paartje nestelt in bloempot. Tuin Pelzer

park, Epe. AHS. 
05/05 3 jongen uitgevlogen. Pelzerpark, Epe. 

AHS. 
Roodborsttapuit 
14/03 1 ex. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
21/03 3 exx. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
22/03 Idem. EvDT. 
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(Roodborsttapuit) 
25/03 Renderklippen Epe/Heerde, op drie locaties 

langs de heuvelrug. LW. 
25/03 Gortelseweg, Epe. Familie De Heer. 
17/04 4 exx. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
11/05 Paartje op de Render

klippen, Heerde, in 
de hei waar langs de bos
rand 's zomers altijd bijen
kasten staan. MHM 

Rotsduif (tamme) 

f . r 

1 

04/04 1 ex. met drie ringen aan poten, maar zuiver 
een Rotsduif Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Sijs 
02/02 
16/02 

± 10 exx. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Aldoor 29 en 1 & op de pinda's. Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

21/03 ± 25 exx. Tongerense 
heide. EvDT. 

27/03 Zeker 50 exx. in berk. 
Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 

03/04 ± 100 exx. met veel lawaai. 
Tongerense heide, Epe. EvDT. 

22/04 1 & Mooi beestje. Tongerense 
heide. Epe. EvDT. 

Slobeend 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Smient 
31/03 4 exx. in ven op landgoed Welna, Epe. 

EvDT. 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Sperwer 
winter} Vaak in de tuin, Lage

straat, Wapenveld. 
'99/00 Mussen genoeg ..... AE. 
22/03 1 ex. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
11/04 1 ex. met nestmateriaal; 

landgoed Welna, Epe. EvDT. 
30/04 1 ex. met nestmateriaal; landgoed Welna, 

Epe. EvDT. 

Staartmees ~ 
09/03 ± 15 exx. bungelend in Berk. ~, . 

Tongerense heide, Epe. EvDT. . 
26/04 en _j,. · / 
29/04 en ~ 
02/05 2 exx. nestelend. Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 
Steenuil 
16/02 2 exx. Lagestraat, Wapenveld. 

Veel te horen. AE. 
26/03 Hoek Achterste molenweg/ 

Woesterbergweg, Vaassen, 
in een vork van een els. Jan Hofstede. 

17/04 1 ex. in Fluweelboom, tuin La gestraat, 
Wapenveld. Wordt belaagd en verjaagd 
door vogeltjes en een Vlaamse gaai! AE. 

Tjiftjaf 
13/03 Eerste waarneming van dit jaar. Lagestraat, 

23/03 
Wapenveld. AE. 
Eerste waarneming dit jaar. Tongerense 
heide, Epe. EvDT. 

06/04 Vloog tegen raam en stierf in mijn handen. 
Eregjammer. Tongerense hei, Epe. EvDT. 

09/04 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
02/05 Terug in de tuin, Norelholtweg, Epe. LW. 
Torenvalk 
13/03 2 exx. boven Tongerense 

heide, Epe EvDT . 
29/03 Zeker 4 exx. Marier Broek, 

Vorchten. AE. 
05/04 1 ex. Ziebroekseweg, 

Wapenveld. AE. 
21/04 1 ex. Made. AE. 
Tuinfluiter 
30/04 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
6+7/05 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
07/05 Westkant Kloosterbos tweede ex. AE. 
Tureluur 
20/04 1 ex. op paaltje Weerthofweg, Wapenveld. 

AE. 
Veldleeuwerik 
07/03 En vanaf deze datum bijna dagelijks op de 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Wielewaal 
06/05 In alle vroegte 

gehoord bij Vos
bergen, Heerde. 
Dikvan Dam. 

Wintertaling 
16/04 In de Ossewaarden. GjD. 
Witteeend 
17/04 Een vreemd gezicht, zo'n spierwit dier in 

een ven op Landgoed Feithenhof EvDT. 
Witte kwikstaart 
13/03 2 exx. Hogestraat, Wapenveld. AE. 
10/05 Wachtelenbergweg, Epe. :MHM 
Wulp 
27/02 Roep. Wapenvelder 

Broek. AE. 
10/04 Meerdere exx. Lutten

broek, Wapenveld. AE. 
05/05 Vliegend. Ziebroek

seweg, Wapenveld AE. 

maart 

13/03 en daarna regelmatig op de Tongerense 
heide, Epe. EvDT. 

29/04 Zang. Zwolse Bos, Wapenveld, 
vak 13. AE. 

Zomertortel 
04/05 1 • ex. voor mij helemaal 

nieuw. Landgoed Welna, 
Epe. EvDT. 

08/05 1 ex. prachtig kunnen zien. 
Mooi! Tongerense heide, 
Epe. EvDT. 

24/05 In de tuin. Norelholtweg, 
Epe. LW. 

Zwarte roodstaart 
20/04 Hogestraat, Wapenveld. AE. 
Zwarte specht 
14/03 en vanaf deze datum regelmatig gehoord en 

gezien. Tongerense heide, 
Epe. EvDT. 

.. 



(Zwarte specht) 
11/04 Trommelt. 2 exx. Balts? Vak 14, Zwolse 

Bos, Wapenveld. AE. 
Zwartkop 
03/04 9 Eerste waarneming. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
04/04 Gehoord in de tuin. Norelholt

weg, Epe. LW. 
15/04 Zwolse Bos, Wapenveld, vak 11. AE. 
16/04 2 exx. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
16/04 Hogestraat en Lage

straat, Wapenveld. AE. 
17/04 Terug in de tuin Mussen

kampseweg, Heerde, HJ. 
17/04 In ons vogelbadje. Lage-

straat, Wapenveld. AE. 
18/04 Eerste keer weer gehoord in de tuin. 

Belvédèreweg, Epe. MHM. 
19/04 "Eigen" exemplaren thuisgekomen. 

Norelholtweg, Epe. LW. 
30/04 Meerdere exx. Kloosterbos, Wapen

veld. AE. 

1\J finder si 
Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 

25/03 Op licht. Mussen- ~ 
kampseweg, Heerde. HJ. •. -

28/05 In huis. Belvédèreweg, 
Epe.MHM 

Argusvlinder Lasiommata megera 
07/05 Eerste waarneming dit jaar. Zalkerbos, 

Zalk.HJ. 
11/05 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Atalanta Vanessa atalanta 
02/04 Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
02/04 Tennisbaan, Heerde. Tjada Amsterdam. 
06/05 Eerste waarneming van dit jaar. Camping 

Beekhorst, fietspad Epe-+ Heerde. HJ. 
Bont zandoogje Pararge aegeri 
16/04 Tuin Veenweg, Vaassen. JP. 
22/04 2 exx. Tuin Sprengenweg, 

Heerde. MvG. 
24/04 4 exx. Eerste waarneming 

dit vomjaar. HJ. 
28/04 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
04/05 Eerste waarneming, Tongerense heide. 

EvDT. 
Boomblauwtje Ce/astrina argio/us 
19/04 Tuin Norelho1tweg, Epe. LW. 
19/04 2 exx. Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
19/04 Eerste waarneming, Tongerense heide. 

EvDT. 
25/04 Eerste maal dit jaar gezien op de Render-

klippen, Heerde. HJ. 
25/04 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
03/04 Tuin Sprengenweg, 

Heerde. MvG. 
19/04 Meerdere exx. in de 

tuin. Norelholtweg, 
Epe. LW. 

10/04 Eerste maal een 9 in de tuin. 

Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Co/ocasia cory/i (uiltje) 
27/04 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Dagpauwoog Inachis io 
07/04 2 exx. Tuin Sprengenweg, 

Heerde. MvG. 
17/04 Eerste waarneming, 

Tongerense heide, 
Epe. EvDT. 

19/04 2 exx. Tuin Norelholt-
weg, Epe. LW. 

Ectropis bistortata (spanner) 
31/03 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Gehakkelde aurelia Polygonia C-album 

19/04 2 ex.x. Jagen met W' / . 
2 Dagpauwogen · 
om elkaar heen. 
Tuin Norelholtweg, Epe. LW. -

04/05 Eerste waarneming dit jaar. 
Camping Beekhorst, fietspad Epe-+ Heerde. 
HJ. 

07/05 3 exx. bij Hop in de tuin, Epe. EKG. 
02/04 1 ex. In de tuin. Epe. DK. 
Gewone heispanner Ematurga atomaria 
25/04 10 exx. Heerde. HJ. 
Groentje Callophys rubi 
11/04 Eerste waarneming, 

Tongerense heide, 
Epe. EvDT. 

28/04 Eerste waarneming 
dit jaar. Renderklippen, Heerde. HJ. 

07/05 Op eigen terrein, Norelholtweg, Epe. LW. 
10/05 Vennetje bij Pluizenmeer, Heerde. HJ. 
Ragedoornvlinder Opisthograptis luteo/ata 
02/05 Mooi gele spanner. Op licht. Mussen-

kampseweg, Heerde. HJ. 
Rageheld Lasiocampa Quercus 
11/05 Rups. Heerde. HJ. 
Rerculesje Se/enia dentaria 
03/05 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Kleine vuurvlinder Lycaena ph/aeas 

06/05 Eerste waarneming, • 
Tongerense heide. EvDT. ·-· · · 

09/05 Eerste waarneming, Vemde
brug, Kanaal, Epe. HJ. 

10/05 2 exx. Renderklippen, Heerde. HJ. 
11/05 2 x op de Renderklippen, Heerde, langs 

fietspad tussen Pluizenmeer en Schaaps
kooi. MHM. 

Klein geaderd witje Pieris napi 
03/04 Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
16/04 Tuin Veenweg, 

Vaassen. JP. 
19/04 Meerdere exx. in de 

tuin. Norelholtweg, 
Epe. LW. 

19/04 Eerste waarneming 
van dit jaar in de 
tuin. Belvédèreweg, 
Epe.MHM 

19/04 Meerdere exx. tuin Sprengen
weg, Heerde. MvG. 

02/05 Eerste waarneming, Tongerense heide. 
EvDT. 

25 



26 

Klein koolwitje Pieris rapae 
15/04 Meerdere exx. Tuin Norelholtweg, 

Epe. LW. 
19/04 Eerste waarneming, Tongerense 

heide. EvDT. 
Kleine wintervlinder Operophtera brunata 
12/03 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Kleine zomermeter Hemithea aestivaria 
06/05 Eerste waarneming dit voorjaar, Tongeren-

se heide. EvDT. 
28/05 25 exx. Heerde. HJ. 
KoninginDepage Papilio machaan (?) 

25/04 Met een heel klein vraag-~ 
tekentje. Waarneming - · ~ 
99% zeker. Vloog boven -
de oprit in de tuin. Norel-
holtweg, Epe. FW. 

Kroonvogeltje Lophopteryx capucina 
06/05 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Landkaartje Araschnia levana 
05/05 Voorjaarsvorm. 

Tuin Norelholtweg, 
Epe. LW. 

05/05 Eerste keer waarge
nomen dit jaar. Schutters
weg, Heerde. 

17/05 Eerste maal dit jaar in de · 
tuin, Belvédèreweg Epe. MHM. 

Langsprietmotje Nemophora degeerella 
28/04 Meer dan 50 exx. Mussenkampseweg, 

Heerde. HJ. 
Lieveling Timandra griseata 
07/05 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Muntvlindertje Pyrausta aurata 
08/05 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
20/04 Wisselsche veen, Epe. ML. 
24/04 Tuin Sprengenweg, 

He~rde. MvG. ·-(~~ 
25/04 Twn Norelholtweg, 'ï5-<... ._,. ~-,> 

Epe. LW. i:;_ . -
28/04 Eerste waarneming i_?7..: ~?' 

ditjaar. Schuttersweg, ~-'!, 
Heerde. HJ. 

04/05 Op weitje met Pinksterbloemen in het Pel-
zerpark, Epe. AHS. 

06/05 In de tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. 
Perizomajlavofaxiata (Sandy carpet) 
06/05 Spanner. Op licht. Mussenkampseweg, 

Heerde. HJ. 
Rietvink Euthrix potaloria 
13/03 (Rups) In oude rietpluim, Vossenbroek, 

Epe. DK. 
Roestje Scoliopteryx libatrix 
21/04 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Speerpuntspanner Rheumaptera hastata 
22/04 Eerste waarneming, Tongerense heide. 

EvDT. 
Tauvlinder Ag/ia tau 
28/04 1 ex. bij camping De Beekhorst 

(fietspad Epe -+Heerde). HJ. 
04/05 Aan de Mussenkampseweg, Heerde. 

HJ. 
05/05 Norelbos, Epe. JH. 

Tijgervlinder Spilosoma lubricipeda 
06/05 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Voorjaarsspanner Alsophilia aescularia 
26/03 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Wachtervlinder Eupsilia transversa 
23/03 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Witte grijsbandspanner Cabera pusaria 
28/04 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
Zwartbandspanner X anihorhoe jluctuata 
03/05 Op licht. Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 

!Andere insec.te~ 
Aardhommel (Kleine) Bombus lucorum 
25/02 Tuin La gestraat, 

Wapenveld .. AE. •. , 1 
22/03 1 • waarnemmg. IA 

Tongerense heide, 
Epe. EvdT. .,,, ... .,. .. 

Akkerhommel Bombus pascuorum 
02/04 Op dovenetels, tuin Lagestraat, Wapen

veld. AE. 
Andrena marginata 
07/05 Onbehaarde oranjerode graafbijsoort 

Woesterberg, Ernst. EKG. 
Geelgerande waterrootkever Dytiscus margina/is 
23/03 1 • waarneming. Tongerense heide, Epe. 

EvDT. 
Gevlekte dennenboktor Rhagium bijasciaturn 
27/04 Tongerense heide, Epe. EvDT 
Glassnijder Brachton pratense r-. ~r 
08/05 Schuttersweg, Heerde. HJ. ~..-.:--; ·· ,_.:~ 
16/05 Bij Vemdebrug, Epe. HJ. · 
Gouden loopkever (? ?) 
24/04 Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Grijze zandbij Andrena vaga 
07/05 Graafbijtjeskolonie met veel koekoeksbij

tjes eromheen van de soort Nomada lathbu
riana. Woesterberg, Ernst. EKG. 

Grote dennensnuitkever Hylobius abietis 
27/04 Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Grote roodoogjuffer Erythromma najas 
16/05 Bij Vemdebrug, Epe. HJ. 
Kleine wespenboktor qytus arietis 
25/02 Uit haardhout? Lagestraat, Wapenveld. AE. 
26/03 Idem - zie hierboven. 
Lantaarntje Jschnura elegans 
09/05 Parend. Eerste waarneming. Vemdebrug 

kanaal Epe. HJ. 
Meikever Melolontha me/olontha 
06/05 Bij De Veldhoeve, Epe. MHM. 
06/05 Bijna verdronken in de regenton, Lage

straat, Wapenveld. AE. 
07/05 3 exx. door mussen verorberd. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
09/05 2 exx. tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Platbuiklibel Libellula depressa 
06/05 9 Schuttersweg, Heerde. HJ. 
11/05 2 exx. (lichtbruin en net uitgekomen). Plui

zenmeer, Heerde. MHM. 
Rosse metselbij Osmia rufa 
04/04 cJ Mannetjes bij stam met gaatjes. Tuin Epe. 

EKG. 



(Rosse metselbij) 
27/05 Nest door 9 verzorgd in opgehangen bam-

boestokjes. Tuin, Epe. EKG. 
Tienstippelig lieveheersbeestje Adalia decempunc-
tata ~ 
19/04 Lagestraat, Wapenveld. AE. ~ 

Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje Thea 
vigintiduopunctata 
07/05 Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia bipunctat. 
30/04 Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubio 
11/05 Eerste waarneming Pluizenmeer, Heerde. 

ViervlekHfibe/lu/a quadrimacu/ata :~ 
10/05 ± 15 exx. Pluizenmeer, Heerde. HJ. ~ 
10/05 ± 5. Vennetje bij Pluizenmeer, Heerde. HJ. 
Vijfstippelig lieveheerstbeestje (? ?) ~ 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula .. 
26/04 In onze tuin, Epe. EKG. 
04/05 Eerste waarneming. Schuttersweg, Heerde. 

HJ. 
14/05 In de tuin. Belvédèreweg, Epe. MHM. 
17/05 9 Keuken binnengevlogen. Norelholtweg, 

Epe. LW. 

Vuurkever (??) ~ 
19/04 Tongerense heide, Epe. EvDT. '• 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 
16/05 Vemdebrug, Epe. HJ. 
Weidehommel Bombus proforum 
22/03 1" waarneming. Tongerense heide, Epe. 

EvdT. 
Zwarte kammug Cnenophora atrata 
07/05 Gortelse heide. EKG. 

êpimt.efîl 
Rietkruisspin 
13/03 In dezelfde rietpluim als de Rietvink. EKG. 

IZ'oogdiere~ 
Boommarter 
18/04 Dood gevonden op de Norelbosweg, Epe. 

Bij dierenarts afgegeven. MF. 
Bosmuis 
04/04 Een ziek beestje dat 

even later dood was. 
Tongerense heide, 
Epe. EvDT. 

Edelhert 
08/05 Vluchtte voor mij. Jammer! Tongerense 

heide. EvDT. 
Eekhoorn 
02/04 2 heel kleine jongen uit het nest gevallen. 

Willem Tellstraat, Epe. Jan van Zellem. 
20/04 Stak de Officiersweg, Epe, over. EvDT. 
Haas 

In de weilanden, Lage
straat, Wapenveld. AE. 

21/04 Le Chevalierlaan, Epe. 
EvDT. 

07/05 Op akker bij Klooster
bos, Wapenveld. AE. 

Ree 
13/03 Een heel donker exemplaar. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
21/03 Pikzwarte bok. Schitterend dier. Tongeren

se heide, Epe. EvDT. 
Spitsmuis 
15/04 Nog steeds in de schuur (stinken!) Lage

straat, Wapenveld. AE. 
Vos 
03/04 
22/04 

Liep voor ons weg. EvDT. 
Prachtig roodbruin 
dier met dikke witte 
pluimstaart. EvDT. 

Wild zwijn 
14/03 3 exx. op landgoed Tongeren, Epe. EvDT. 
19/03 's Avonds meerdere exx. gehoord op de 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Woelmuis 
25/04 Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 

fVissen, Amfibieën, Reptiefe~ 
Bruine kikker Rana temporaria 
27/03 Een chocoladebruin ex. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
Gewone pad Bufo bufo 
09/03 ± 50 exx. in vijvertje. 

Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Groene kikker Rana escu/enta sync/epton 
17/03 1" waarneming. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
22/03 2 exx. vijvertje, Lage

straat, Wapenveld. AE. 
10/04 10 exx. vijverge, Lage-

straat, Wapenveld, AE. 
06/05 Paring. Vijvertje, Lage

straat, Wapenveld. AE. 
08/05 In alle vennen een spektakel. Tongerense 

heide, Epe. EvDT. 
??? hagedis , 
28/04 2exx. (één groot met stippels; dacht eerst 

dat het een rups was). Pluizenmeer, Heerde. 
HJ. 

Hazelworm Anguisfragilis 
15/04 Ongeveer 25 cm. lang. Tuin Norelholtweg, 

Epe. LW. 
06/05 Tuin Norelholtweg. Ca.30 cm. lang. Glijdt 

naar waterbak, waar veel mieren zijn. Eet 
hij mieren? Wie weet het? LW. 
(Harry van Diepen heeft ons verteld dat 
Hazelwormen inderdaad verzot zijn op 
mieren. Red.) 

Heikikker Rana arvalis 
08/05 Voor ons het eerste ex. goed bekeken. Ton

gerense heide, Epe. EvDT. 
Kleine watersalamander Triturus vulgaris 
17/03 2 exx. 1 groot en 1 klein. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
23/03 5 exx. 2 groot en 3 klein. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
Rugstreeppad Bufo calamita 
22/04 1" waarneming. Tongerense heide, Epe 

EvDT. 
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tpfantenl 
Akkerviooltje Viola arvensis 
04/05 Bloeit op landgoed Welna, Epe. EvDT. 
Dalkruid Maianthemum bifolium 
01/05 Staat in knop. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
Dubbelloof B/echnum spicant 
21/03 Vossenbroek EKG. 
Gulden sleutelbloem Primula veris Rode lijst 3 
25/04 Op aanwijzing Hennie van Wegen en Hilary 

Jellema. Renderklippen, Heerde bij geasfal
teerd fietspad richtging Pluizenmeer. Voor 
twee jaar was het nog een schelpenpaadje. 
Eén bloemstengel. 
Km-hok 27-34-12. MvG. 

Maarts viooltje Viola odorata 
13/03 Op allerlei plaatsen in het centrum van Epe 

ontdekt onder heggen, in heesterpartijen. 
Waarschijnlijk al heellang geleden uit tui
nen "ontsnapt". 

24/03 Bloeiend langs Dellenweg, Epe. EvDT. 
Stekelbrem Genista ang/ica 
27/04 Bloeit. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Valse salie Teucrium acorodonia 
25/04 Aan bospad rand Renderklippen, Heerde. 

Km-hok 27.34.12. MvG. 

Veenpluis Eriophorum angustifolium 
04/05 In knop. Tongerense heide, Epe. EvDT. 
Witte klaverzuring Oxa/is acetosel/a 

Open plek in bos. Staat er al enige jaren en 
breidt zich uit. Momenteel in bloei. Km-hok 
27.34.12. MvG. 

Zevenster Trien ta/is europaea 
01/05 De eerste planljes komen op op de Tongeren

se heide, Epe. EvDT. 
Zonnedauw (? ?) 
30/04 Groeit alweer aardig. Tongerense heide, 

Epe. EvDT. 
Zwarte bes Ribes nigrum 
21/03 Vossenbroek EKG. 

IPaááestoe{enl 
Oorlepelzwam 
02/04 Op bijna elk denappeltje onder Grove den 

één of meer zwammetjes. Samen dus een 
heleboel! Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Voorjaarskluifzwam Gyromitra esculenta 
20/03 Zeker 6 exx. in de tuin. Dellenweg, Epe. Ze 

staan daar elk jaar. Tjada Amsterdam. 
Zwarte knoopzwam Phaeobulgaria pura 
13/03 Op oude eikenstammen. Zuuk. EKG. 

Er zijn ongetwijfeld een heleboel mensen die onmiddellijk weten wat hiermee bedoeld wordt. 
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer mensen die dat niet weten en tot die categorie hoorde ik tot voor zeer kort ook, 
ofschoon ik de titel "rombout" al eerder uit de krant kende. Toen ging het als ik me goed herinner over de Rivier
rombout, en dit keer was het de Beekrombout, oftewel Gomphus vulgatissimus, gelijk hierboven vermeld. 
We lazen namelijk in de krant dat deze na drieënzeventigjaar weer is opgedoken in (of beter uit) de Nieuwe Mer
wede in Dordrecht, volgens een waarneming, gedaan bij een gezamenlijke excursie van De Vlinderstichting en 
Staatsbosbeheer. 

Het bericht sprak ons extra aan omdat Rob Ketelaar erin aan het woord gelaten werd Rob Ketelaar (van 
De Vlinderstichting ) is de man die de net afgesloten cursus "Libellen herkennen" leidde. Hij zei: "Vroeger kwam 
de Beekrombout veel voor in Nederland, maar door de watervervuiling verdween het diertje." 
De laatste tien jaren gaat het een beetje beter met de soort en hij werd ook in het oosten des lands al aangetroffen. 
De Heer J. v.d. Neut, boswachter van de Biesbosch, meldde de vondst van vijflarvenhuidjes en van een exemplaar, 
een 9 , dat zich daar net uitgepeld had. In vaktaal heet dit proces "uitsluipen". 

Het larvenstadium van een Beekrombout duurt drie jaar, waarin ze verschillende ontwikkelingsstadia 
doormaken. Al die tijd blijft het dier onder water om zijn kostje bij elkaar te scharrelen, waarbij het hoegenaamd 
geen kieskeurigheid aan de dag legt; hij grijpt alles wat beweegt. Hoe lang hij als volgroeid insect in leven kan 
blijven heb ik zo gauw nergens kunnen vinden, maar dat ga ik navragen. 

Je kunt een Beekrombout herkennen door naar de poten te kijken, die helemaal zwart zijn, in tegenstelling 
tot die van de andere rombouten, die er duidelijk gele strepen over hebben lopen. 
Alle rombouten onderscheiden zich van de overige echte libellen door de inplanting van de ~ 
ogen. Die staan heel duidelijk van elkaar gescheiden in de kop. Bij de andere libellen zijn de 
ogen een soort "overkoepelend orgaan", een beetje lijkend op een klein val helmpje. De ogen 
van de Beekrombout zijn blauwgroen. 
Verder heeft hij een heel specifieke schoudertekening, die we hierbij afbeelden. De kleuren zijn 
geeVzwart. 

Aan de hand van al deze gegevens moet het voor eenieder een klein kunstje zijn de Beekrombout te her
kennen, al is het uiteraard wel prettig als het dier daarvoor heellang en heel stil op dezelfde plaats blijft zitten. 
Mocht U er eentje zien, laat U het ons dan weten? 

MHM. 


