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U herinnert zich natuurlijk het recent verschenen verslag over Klooster-Hulsbergen in Wapenveld. 
Een waardevolle inventarisatie van alle voorkomende fauna en flora in dit fraaie gebied, compleet met 

beheersaanbevel in gen 
Welnu er is opnieuw een landgoed in de picture dat zich voor zo'n inventarisatie leent, namelijk het 
landgoed "De Bonenburg" te Heerde. Eigenaar opnieuw de Stichting Het Geldersch Landschap. 

Gezien het enthot~siasme waarmee velen van U zich met het vorige project hebben beziggehouden 
en ~eiet op het pr;:c-l-:[i':',e re-;:.dt;:;:t :l::iît !:81 he-;tut:: (:111-::e,:;w een Of>:<:e.p :0 pi;;;-:t·:;e:: :_:::: .·o·,-, knnst-;tï_;kje 

te herhaien. Weiiswaar is dit gebied wat kieiner, maar we reaiiseren ons dat er veei werk aan vast zit. 
Ook nu is het weer mogelijk om uw bijdrage in werkgroepverband te leveren, oftewel als gezamenlijke 

werkgroepen~ maar U mag natuurlijk ook individueel aan het inventarisatieproject deelnemen. 
Wij hopen van harte dat wij wederom als KNNV op deze wijze de aanweztge rijkdommen op dit land-

goed voor het nageslacht kunnen vastleggen. 

In deze stuurpraat vragen we ook nog aandacht voor het volgende 
Het project ·'kennis/infocentrum dierenpark Wissel" heeft zoals u wellicht weet onze belangstelling en 
meer dan daL wtj overwegen om ciaar, samen met de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en 

Beken, in te participeren Ook Het Geldersch Landschap wil dit doen 
Wij als bestuur wtllen hierbij benadrukken dat deze deelname liLtsluitend wordt voortgezet, als we 

de verzekenng hebben dat het - zo kwetsbare - Wisselsche veen daar letterlijk en figuurlijk niet door m 
de knel komt Enerzqds liggen er kansen, ook voor de KNNV, anderzJjds willen we liever niet meewer
ken aan een pro_1ect dat te zeer door de commercie wordt gestuurd. dat wil zeggen te grote wtbre1dmg 
van hei dierenpark WisseL \Vaardoor de bcinvloedmg van de t1nillltg;,:ndc natuur niet meer in ovcrccn-

:;lo.:!l!!Hing: is ;nel ouze d~_~clsldiillgeH 
Cid< vindBil wij Îtd ·~·:11 uh~11iu1e t•ourn•rwrtle dat er in t"Xi '-'Pt'H ,_:c·•-• ],_"~·.sf: uctuu1 d:)U! ;_·;\],:·. ::k,dt";e!';l•'''-.::k 

partners inE1 elk;1;1r •.vordt '!.ecominur:icee.rrl 
\Vii honden u op rle hoo;:o,re v:m de ontv.'ikkelingen 

WILLEN OE" coë;T?l)INA TOT?E"N ..... . 

WILLE"IV PE" C~!fPIIVATO!fE"IV VA/V ALLE" WE"!fK<i!fOE"PE"IV E"!fAAIV PE"IVKE"IV PAT 

[N HE"T V.:t.'iëN()ë N/JMME"!f VAN NAT/.1/J!fKLANI(.'E"N ()ë JAA!fVE"!fSLA'iE"N OP

GE"IVOME"N MaërE"N '1/0ROE"Nr 

eN OOK GRAAG OE PRO>iRAMMA S, VOORZOVER OIE NO>i NIET BINNEN ZIJN 

i-iet besmur. 

Sluiting~datu.JK van de kopij 
voorr het voLgende nu.~tt.~tt.err: 10 decemberr a.~. 

.. 



.. 

VOORWOORD 

Er is een aantal zaken waarvoor wij Uw speciale aandacht vragen, dus ik hoop dat dit voorwoord zich 
in Uw belangstelling mag verheugen. 
Met de goed ervaringen en resultaten van ons "project Klooster Hulsbergen" nog redelijk vers in het 
geheugen, is besloten een soortgelijk project te starten, maar nu met betrekking tot het landgoed "Bo
nenburg" in Heerde. Opnieuw zullen alle werkgroepen gaan speuren en lijsten opstellen van al hetgeen 
daar leeft, groeit en/ of voorkomt. Het is nodig ter voorbereiding hiervan een bijeenkomst te beleggen, 
waarbij in elk geval de coördinatoren van de werkgroepen tegenwoordig moeten zijn. Verder natuur
lijk ook al diegenen die zich voor dit project willen inzetten. Hun aanwezigheid wordt gevraagd bij 

de oriënterende vergadering inzake bet 
proje&:t "Bonenburg" 

OP MAANDAG 11 DECEMBER 2000 
om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning, ons aUen bekend. 

Verder willen we de internetters onderU-misschien ten overvloede- wijzen op de centrale website 
van de KNNV waar U veel aan kunt hebben. Er is onder. meer een algemeen activiteitenprogramma in 
opgenomen, actuele projecten, inlichtingen over kampreizen, enz. enz. Er zijn ook al diverse afdelin
gen die een eigen website hebben. Het is echt de moeite waard een kijkje te nemen op www.knnv.nl 
Probeert U het eens! 

Volgende mededeling: 
U kunt de ingevulde formulieren voor het PROJECT VLIEGENZWAMMEN 2000 inleveren bij 

Marianne Faber, 
Officiersweg 127, 

8162 NR Epe. 
Zij zal voor de verdere·verwerking zorgen. 

En tot slot doet de redactie van Natuurklanken een dringend beroep op de werkgroepen om de jaarver
slagen liefst eerder- maar in elk geval niet later in te zenden dan 

10 DECEMBER A.S. 
(de officiële sluitingsdatum voor alle kopij ...... ) 

zodat ook voor dit kleine groepje mensen de decembermaand de broodnodige ontspanning kent. 
Bij voorbaat dank voor Uw welwillende medewerking! 

De redactie. 

L. nu •mn•• nn••n• Umn·U· ............. .!... •m•• 

- Met'\ee.-1 wo.-dt Wild t' V\iet boos als 

ik te wild ziV\9? 
-Nee hoo.-- daV\ plaatset'\ ze eel""idswatlen. 
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Moede~ t'lctfiAIA~ achte~ gaas. 

Er is al een heleboel gezegd en geschreven over de wildrasters, maar duidelijkheid over het 
tracé dat achter die rasters moet is vooralsnog niet te krijgen, dus we hebben maar af te wachten. 
In die tussentijd hebben wij er natuurlijk uitvoerig over gepraat, met vrienden en bekenden en met 
zomaar voorbijgangers. 
Daarbij was een opmerkelijk en ook tamelijk frustrerend verschijnsel dat keer op keer bleek dat men
sen die op veilige afstand van de voorgenomen ingreep wonen weinig geïnteresseerd zijn. "Wij heb
ben er geen last van en ik heb er eigenlijk geen mening over - ook niet over nagedacht." 
Er zijn anderen die zich nauwer betrokken voelen: "Wij zijn gek op de natuur en daarom zijn we hier 
ook komen wonen, maar we hoeven niet alles te pikken!" 
En gelukkig ook diegenen - groot in aantal - die de ravage op hun erf bekijken en - zij het zuchtend -
constateren: "Ja, dit hoort er ook bij." 

Het gezegde van het hemd en de rok geldt natuurlijk voor iedereen in meer of mindere mate, 
maar toch is het geen goede zaak dat men blijkbaar alleen dán echt wann loopt, als het eigen belang in 
het geding komt. Het lijkt makkelijker je sterk te maken voor zaken die ècht v,er van je bed liggen: 
Foster Parents plan, GreenPeace, Amnesty International- om maar wat te noemen. 

Wie ben ik dat ik zou mogen moraliseren - maar toch, het zijn niet alleen het regenwoud en de 
ozonlaag die onze serieuze aandacht vragen. Juist niet-direct betrokkenen kunnen de situatie 
waarschijnlijk objectiever beoordelen, maar dat neemt niet weg dat ik toch zo ver wil gaan dat ik in 
een KNNV -blad durf te schrijven: Moeder Natuur achter gaas is voor Artis, maar tüet voor onze 
Veluwe. En ik hoop dan ook van ganser harte dat diegenen die knarsetandend hun privé groei en bloei 
geruïneerd zien, zich realiseren dat dit een ongerief is waar heel veel voonechten tegenover staan en 
dat er met enige fantasie en goede wil uitstekende compromissen te bereiken zijn. 

Ik had een tante die ging verhuizen - en dit is de eerlijke waarheid~ - omdat haar slaap ver
stoord werd door het oorverdovend gekrijs van nachtegalen 
Gelukkig is het nooit in haar opgekomen de nachtegalen van gemeentewege te laten verwijderen. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

SUGGESTIE lilT HET PUBLIEK: 
"Er zijn veel meer inbraken in de humt dan vemielde tuinen. We zouden een 
hoge muur om het Dellenpark moeten laten bouwen, met bewaakte toegangs
poorten en legitimatieplicht voor iedereen die de slagbomen wil passeren. 
Twee vliegen in één klap: Behalve dieven worden ook geen varkens toegelaten. 

VERZOEK OM REACTIES 
Wij zouden heel graag van onze lezers willen horen of- en in hoevene ze de berichtgeving 
(en alles wat daan1a in de krant kwam) gevolgd hebben, met betrekking tot de voorgeno
nen plaatsing van gaasrasters en wildroosters in Epe. Het betreft een groot bosgebied, 
lobaal beschreven als een strook van het Norelbos tot de Tongerenseweg. 
Is U eem mening heeft over dit plan, mogen wij die dan van U vememen? Dit kan tele

fonisch of scluiftelijk aan: 
M'arianne Faber: Officiersweg 127, 8162 NR, Epe. Telefoon (0578) 627167, 

of aan de redactie van Natuurklanken via 
Micky Haselhoff-Marsman, Belvédèreweg, Epe. Telefoon (0578) 621410-

e-mail: mickyhm@planet.nl; fax 0578-627801. 
Als U niet over de desbetreffende gegeven~ hesehikt en 7~ ~ff\<18 7011 ht>,hh~n k1mt I l op 

elijke wijze contact met ons opnemen. 



NOTA BENE!! 

Zondag 
12 november 

Donderdag 
MIDDAG 
23 november 

Donderdag 
14 december 

Zondag 
14 januari 

VOOR UW AGENDA 

~~"~~IJfVIfVIIJ 
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 DAnJM. 

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

of bij degene die de desbetreffende eicursie leidt. 

SPOORZOEKEN 
We proberen met elkaar of we, met de presentatie van Annemarie van Diepenbeek nog 
vers in het geheugen, 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. 

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

Aanvang 14.30- Einde± 16.30 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

LEDEN VOOR LEDEN (EN ANDERE BELANGSTELLENDEN) 
Met deze inmiddels tot traditie verheven avond besluiten we het jaar van het nieuwe 
millenniwn. Ook dit jaar heeft Dik Koopmans de organisatie in handen. 
Neem voor Uw bijdr~e contact met h~ op 

vóór 25 november a.s. : teL 0578 - 612083. 
Aanvang 20.00 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

NIEUWJAARSWANDELING 
Op verzoek van velen zoeken we het dit jaar dichter bij huis. We gaan een wandeling 
maken in de omgeving van De Witte Berken, Oostravenweg 8, Epe en na afloop daar
van hebben we een zaaltje voor ons zelf, waar we gezellig met elkaar kunnen praten. 
Hopelijk een heleboel mensen! 
Voor hen die meedoen aan de wandeling geldt: 

Verzamelen in Epe: Albert Heyn om 13.15 uur. 
Verzamelen in Vaassen: hoek Dorpsstraat/Julianastraat ook 13.15 uur. 

Van de verzamelpunten af wordt zoveel mogelijk ge-carpoo1ed en de wandeling zal 
rond 13.30 uur beginnen bij de parkeerplaats van De Witte Berken. 
Laat mensen die geen vervoer hebben contact opnemen met Marianne Faber (627167) 
ofLous Heine (576628) zodat een oplossing gevonden kan worden. 

5 
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Donderdag 
MIDDAG 
25 januari 

Zaterdag 
10 februari 

EVOLUTIE- DIALEZING DOOR HANS STEUR 
Waar komen de soorten vandaan? Darwin beschreef de natuurlijke selectie als motor 
achter de verandering van de soorten. Maar op allerlei punten zijn de inzichten 
veranderd en verhelderd. Bijvoorbeeld het tempo waarin de evolutie zich afspeelt, de 
rol van het toeval, het belang van uitstervingen. 
In deze lezing worden de belangrijkste verschijnselen uitgelegd vanuit de biologie, de 
paleontologie en de erfelijkheidsleer". 

Aanvang 14.30 uur- Einde ± 16.30 uur. 
Plaats: Eper Gerneentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

EXCURSIE NAAR "NATURAL1S"IN LEIDEN 
We gaan een kijkje nemen in het natuurmuseum in Leiden. Als U er al eens geweest 
bent, weet U dat het een museum is waarin je niet uitgekeken raakt en als het de eerste 
keer is dat U er komt weet U niet waar u het eerst moet gaan kijken! Met elkaar zullen 
we dus een plan rnaken en dat deel gaan bekijken waar de meeste interesse voor is; 
daarna kan iedereen gaan ronddwalen om ook een indruk te krijgen van wat er nog 
meer te zien en te beleven valt. 

V et1rek 't Harde om 9. 04 uur. 
(attentie: automaat 't Harde accepteert alleen pinkaart of munten, géén 
papiergeld!) 
Overstappen in Utrecht. 
Aankomst in Leiden: 10.52 uur 

Kosten mèt reductiekaart: f 31,- . 
Zonder reductiekaart : f 52,- . 

(met drie of meer personen zonder kunt u een meennanskaart nemen) 
Entree museum: museumjaarkaart gratis 
Toegangskaart aan loket trein f 10,- (tenzij er injanuati wijzigingen komen!!!) 

Loopafstand station Leiden naar museum ongeveer tien minuten. 
In het ingangsgedeelte van het museum is een restaurant en een natuurboekenwinket 
In het tentoonstellingsgedeelte is een lift. 
We hopen in dit museum met elkaar te genieten van alles wat we in een wanner 
jaargetijde in onze onmiddellijke omgeving of ver daarbuiten in "levende lijve" 
kunnen aanschouwen! 

Nadere inlichtingen bij Lous Heine: Tel. 0578- 576628 

Donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
22 februari Uw aanwezigheid hierbij wordt op hoge prijs gesteld. Het is voor het bestuur en alle 

andere vrijwilligers die zich voor onze vereniging inzetten heel plezierig als ze merken 

•

::- ·-;;.:,. · dat hun werk opgemerkt en naar waarde geschat wordt en op deze avond kunt U, alleen 
. -· _ -· .- · ... / · al door Uw aanwezigheid, van Uw waardering blijk geven. 
~ · "''t _ :,~-~._;_~Na afloop van de vergaderi~g zullen. Jenny Soudorp en Lous Heine beelden laten zien 

__ :: --~ van- en vertellen over hun rets naar Nteuw Zeeland. 
Aanvang 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 

Programma 2001 van de 'l.nsectenwerfroroep 

Maandag 
15januari 

Maandag 
12 februari 

Huiskatnerbijeenkomst bij Els Koopmans, Bongerdplein 1, Ep~. 
Inleider Bob van Aartsen. Onderwerp zweefvliegen en dazen. 

Huiskatnerbijeenkornst bij Agnès Herweijer, Pelzerpark 3, Epe. 
Onderwerp nachtvlinders. Wie dia's, foto's, enz. hiervan heeft wordt verzocht deze mee 
te brengen. 

Beide bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur. 
Wilt U van te voren even telefonisclt informeren bij de gastvrouw of de bijeenkomst 
doorgaat? Tel. Els: 0578 612083 -Tel. Agnès: 0578 613703. 



"Met veel waardering lees ik altijd uw rubriek. ... " 
Als een redactie een briefje krijgt met zo'n begin, weet ze meteen al, dat de lezer het ergens niet mee eens is. 
Nu, dat klopt ook in dit geval. 

Met veel genoegen lees ik altijd Els Koopmans' persoonlijke notities over het Wisselsche veen. 
Aflevering 14 al; plezierig geschreven en uiterst waardevol als documentatie over de ontwikkelingen in dat 
gebied, dat de KNNV -afdeling zo na aan het hart ligt. Zeker de leden die in de loop van de jaren vele 
zweetdruppeltjes hebben geofferd aan het beheer van het Landje van Jonker. 

Waar ben ik het nu niet mee eens? Ik struikelde over het zinnetje" We ergerden ons opnieuw aan de 
Gemeente Epe, die zo nodig alle opslag moest verwijderen uit de bermen langs de zandpaden! Ze moesten 
eens weten hoeveel insecten daarin huizen en hoeveel er wel profiteren van de bloeiende bramen straks!" 

Dat "zo nodig" klinkt nogal verwijtend. Een verwijt dat niet terecht is. De gemeente Epe heeft niet w 
maar wat gedaan. De gemeente heeft op grond van onderzoek en adviezen (ik ben daar zelf nauw bij 
betrokken geweest) eeri groot deel van de bermbegroeiing in het Wisselsche veen opgeruimd. Het ging vooral 
om bramen maar ook om andere opslag, o.a. jonge bomen. Het is een heel gepuzzel geweest om dat technisch 
en financieel voor elkaar te krijgen. 

Maar waarom moesten die· bramen nu zo nodig weg? V oor een antwoord moeten we over de 
wegbermen heen kijken naar het hele gebied en ook iets over de historie daarvan zeggen. 

Het Wisselsche veen was sinds mensenheugenis een drassige heide. Er liepen wat stroompjes door en 
de boeren deden er van alles: plaggen, jongvee en schapen weiden, brandhout verzamelen, turfsteken. Dat 
alles gebeurde heel kleinschalig. 
Eind 19e eeuw nam de belangstelling voor onze wilde flora toe en allerlei terreinen werden grondig 
onderzocht. En hoewel ons land toen nog tienduizenden hectaren blauwgrasland rijk was, kwam het 
Wisselsche veen uit die onderzoekingen toch als een botanische schatkamer naar voren. Mede dankzij de 
eeuwenlange zeer extensieve exploitatie door de boeren. 

Begin 20e eeuw deelde het Wisselsche veen het lot van vrijwel alle blauwgraslanden: het werd 
ontgonnen. Er werden ontwateringssloten aangelegd en van het uitkomende zand werden de 
ontsluitingswegen aangelegd, die als lage dijkjes in het landschap lagen. 
De ontginning deed de schatkamer verloren gaan. Toch hebben zich een aantal karakteristieke plantensoorten 
nog heel lang op wat overhoekjes en in de toen nog schrale vochtige bermen kunnen handhaven. 
Verscheidenen van ons zullen zich nog het Heidekartelblad herinneren en het Vetblad, de Welriekende 
nachtorchis. Maar in de zeventiger jaren was dat moois allemaal verdwenen. Alleen wat polletjes Dophei, 
Struikhei en Tormentil herinnerden nog aan het vroegere schrale karakter. 

Want wat gebeurde er met de bemten? De bermsloten werden jaarlijks schoongemaak1 en het slootvuil 
bleef op de berm liggen en verrijkte die steeds meer met organische stof. Een nog minder gewenste 
''verrijking" was het clandestien storten hier en daar, van puin en bedorven kuilvoer. Onderhoud van de 
bermen langs de, deels weinig bereden, zandwegen vond weinig of niet plaats. Bomen sloegen op, maar 
vooral de bramen vonden in dit gestoorde voedselrijke milieu een ideale biotoop. Langs een paar wegen 
ontnamen twee meter hoge bramenwallen aan weerszijden het zicht op de weilanden. 

Intussen werd in de negentiger jaren het Wisselsche veen weer natuurgebied. De doelstelling was, iets 
van de vroegere rijkdommen en kans op herstelle geven. Nu wordt een agrarisch gebied niet vanzelf weer een 
blauwgrasland. Het Geldersch Landschap heeft zich dan ook bij inrichting en beheer gericht op sterke 
verschraling. De gemeente Epe, als onderhoudsplichtige van wegen, bennen en bermsloten, sloot zich hierbij 
aan. Daaruit vloeide voort dat ze ook een op verschraling gericht beheer ging toepassen. In dat kader werd een 
deel van de bermen rigoureus aangepakt en de bramen verdwenen. Overigens had dit werk- het moet uit het 
voorgaande duidelijk zijn - ook het karakter van een schoonmaakbeurt en wegwerken van achterstallig 
onderhoud. 

Nog twee opmerkingen over de bramen. Het blijk1 uit het bovenstaande: ze gedijen het best op 
gestoorde verrijkte grond. Die is in ons land in toenemende mate voorhanden en we zien dan ook hoe de 
bramen zich langs bosranden en in de bossen overal steeds verder uitbreiden. De vlinders en vele andere 
insecten die het van de bramen moeten hebben worden niet in hun bestaan bedreigd. Bramen scheppen een 
biotoop voor veel soorten dieren - ik denk ook aan broed- en schuilgelegenheid voor vogels. Maar anderzijds 
zijn ze wat andere planten betreft, onverdraagzame alleenheersers. 

HenkMenke. 
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et11 eevv vreem-d;~ iw h.e:t 1(loo-J,ter·bo1! 

(~lieVer~ I~et'\Mier~oep) 

Bruine glazenmaker 

Ae!3hna qrand/!3 

Het is een mooie warme augustuszaterdag. We 
struinen met vijf mensen van de Insectenwerk
groep de watertjes, weitjes en boskanten van 
het Kloosterbos af naar insecten. Libellen zijn 
deze dag favoriet. Weer blijkt hoe moeilijk het 
is deze mooie vliegkunstenaars op naam te 
brengen. De Gewone oeverlibel is goed te her-
kennen, maar de ande'ren ...... ? Het voortdurend 
rennen en zwaaien met een (te klein) netje le
vert wel komische Prikkebeenachtige taferelen 
op, maar blijft zonder resultaat. Toch vliegen de 
libellen zó dicht langs ons heen dat je hun vleu
gels hoort knisperen! Vooral een forse bruin 
gekleurde soort intrigeert ons. Hij jaagt met 
tientallen anderen, waaronder Bloedrode heide
libellen en veel fraaie blauw getinte Paardenbij
ters, op een zonnige plek aan de bosrand. Er 
buitelen daar ook veel witjes om elkaar. Jagen 
ze daarop? 

Later blijkt dat de grote bruine libellen, die ook opvallend bruin-doorschijnende vleugels hebben, 
Bruine glazenmaker heten. Toevallig toont een in de vegetatie rustend exemplaar duidelijk een klein 
blauw vlekje aan het begin van zijn lange bruine achterlijf. In een flits zie je zoiets dan, want de mst 
van deze libellensoort dumt met mooi weer nooit lang. 

Wat betreft de Bloedrode heidelibel is detenninatie in het veld ook lastig. Er zijn ook nog een 
Bruinrode- en een Steenrode heidelibeL Gelukkig ging de Bloedrode nog wel eens wat langer zitten, 
zodat de minieme verschillen te zien waren. 

Opvallend is dat er zo laat in het seizoen, in een vrij dichtbegroeid stilstaand slootje, nog een 
Weidebeekjuffer wordt waargenomen. Een ander, onmogelijk dun juffertje blijkt de Tengere 
pantserjuffer te zijn. 

Waar we ook langs een bosrand Jopen, overal vliegen de Bonte zandoogjes op ons af Dit vlin
deiije is, in tegenstelling tot veel andere dagvlinders, dit jaar juist heel algemeen. Ze vallen op doordat 
ze voortdurend op je toe vliegen om hun ten-it01iwn te verdedigen. 
Als we toch nog een andere vlindersoort, één eenzame Argusvlinder, kunnen noteren, is dat al heel 
wat. Dat gebemt als drie excursiegangers nog even de weide naast het pad inlopen, de uiterwaarden in. 
Er is daar een mooi plasje met een weelderige oevervegetatie. 

Hier en daar hangen aan de bosrand takken over het water. "Nu de IJsvogel nog," merkt ie
mand op. Het wordt geen IJsvogel maar wel een bijzonder dier. Het zit op een tak in het water: een 
forse schildpad! De gestreepte kop, door de kijker goed waar te nemen, wijst op de somt Roodwang
schildpad, een zoetwatersoort. 
Deze exoten, door mensen die zo'n dier ooit als huisdier aanschaften en in onze Nederlandse wateren 
dumpten, zijn nu verspreid in ons land. Zoals veel uitheemse dieren en planten die hier in de natuur 
terecht komen dreigen zoetwaterschildpadden nu ook een plaag te worden. Ook in de Grift komen ze 
al voor. Ze eten levend voedsel en dus ook libellenlarven. 

Alszodanig past dit reptiel toch een beetje in dit verslag. 

Els Koopmans-Grommé. 
26-08-2000. 



VERSLAG GEWESTELIJKE THEMADAG 
Op 23 september 2000 in de Trekvogel te Almere. 

Het was een schitterende dag! Met zijn 
vieren vertegenwoordigden we onze afde
ling. We hadden wel wat moeite met het 
idee dat we vier lezingen lang binnen 
moesten zitten voordat we s' middags naar 
buiten "mochten". Maar de sprekers hiel
den zo'n interessant verhaal, dat we het 
niet hadden willen missen. 
De Themadag werd georganiseerd door de 
afdeling Flevoland. Het programma stond 
uitvoerig in de vorige Natuurklanken. 
Flevoland is zo intefessant, omdat de oot
wikklingen razendsnel gaan. De dynamiek 
is overweldigend. Op alle gebied: verste
delijking, industrialisering, recreatie, ver

keer (vliegveld) en waar het ons vooral om gaat: natuurontwikkeling. 
In veel publicaties wordt de indruk gewekt, dat de Oostvaardersplassen (6000 ha!) aan de natuur zelf 
wordt overgelaten. Eerst keek men de kat uit de boom, zag men gewenste ontwikkelingen, maar vooral 
ook zorgelijke. Zo begonnen bijvoorbeeld de plassen dicht te groeien met riet. 

Al gauw bleek dat beheerders zich de vraag moesten stellen: wat wi11en we met dit gebied? 
Eén groot wilgenbos, één grote rietvlakte, één grote waterplas? 
Duizenden kubieke meters grond zijn er verzet, pompen geplaatst, dijkjes aangelegd en ga zo maar 
door. Het eind is nog niet in zicht, want aan elke ingreep kleven weer nadelen. Staatsbosbeheer heeft 
nu gekozen voor het regenmodel d.w.z. de waterstand zal bijna geheel afhangen van de hoeveelheid 
regen, die er in een bepaalde periode valt. 

We vernamen wat voor gevecht er moet worden geleverd om ecologische verbindingszones te 
realiseren en hoe vele vrijwilligers zich inzetten voor de Ringslang, die van deze verbindingen gebruik 
moet maken. 

's Middags togen we het veld in. De ene groep naar de Lepelaarsplassen, de andere naar de 
Oostvaardersplassen. 
We konden aan den lijve ervaren hoe groot dit gebied is! Het natte gedeelte met de plassen en rietvel
den en het droge met de grote grazers. De plassen worden voor verlanding behoed door de grauwe 
ganzen: een geschenk uit de hemel. Ze rukken de jonge scheuten van het riet uit de modder en vreten 
zo hele rietvelden kaal. 
Het droge gebied wordt begraasd door enorme kudden grote grazers. Daar steelt Staatsbosbeheer de 
show mee! We zagen met eigen ogen een kudde Kónikpaarden van vijtbonderd stuks. Alsof we op 
safari waren. Prachtige Heekrunderen grazen er, een soort oerrund, waarbij de Hooglanders gedweeë 
lieverdjes lijken. Edelherten met het blote oog goed te zien. Al die grote dieren ...... het past in ieder 
geval in de hedendaagse beleveniscultuur. Inderdaad, spannend was het wel, vijfhonderd paarden in 
galop op je af te zien komen! 

We moesten net toen het burlen begon terug naar de Trekvogel. 
Langs de plassen bij het fietspad zaten Lepelaars en Zilverreigers. Groenpootruiters, Ruigpootbuizerds 
en kiekendieven ....... Wat was het jammer dat jullie er niet bij waren! 
Dat vond Tjalling van der Meer ( voorzitter van het Gewest Y sselstreek ) ook. Je hoort van andere 
afdelingen waar ze mee bezig zijn en geniet van wat ze voor jou hebben georganiseerd. 
Van harte aanbevolen dus! 

Margriet Maan 

9 



10 

Oe dag van de G-ras-piepel" 
Vogelhek boven GoT't:el op 30 septem beT' '2000 

Op zaterdag 30 september 2000 is er door leden van de 
VOZOV AR één lange dag vogekrek geteld op de heide 
bij GorteL Vogelbescherming Nederland is dit jaar niet in 
staat geweest om de landelijke Bird Watch te organiseren. 
Om nu toch het fenomeen van de vogelnajaarstrek onder 
de aandacht te brengen hebben diverse leden gezamenlijk 
elf uur lang vogeltrek geteld. Val)af 7.06 uur 's wordt er 
post gevat langs de Gortetse weg, dit is de zandweg met 
fietspad die hier over de heide richting Welnaffongeren 
loopt. Met de tuinstoelen, koffie en telescopen onder 
handbereik begint de telling al vroeg. De lucht is helder, 
maar de ochtendnevel beperkt het eerste half uur het zicht. 
Er worden dan eerst ook meer vogels gehoord dan gezien: 
o.a. Graspiepers, Zanglijsters, Vinken, Rietgorzen en 
Kepen trekken over, zonder dat er van de vogels ook maar 

Graspie er één glimp is op te vangen. Ook de Roodborsttapuit, die 
hier deze zomer gebroed heeft, laat zich horen. 

Alle waarnemingen van trekkende vogels worden genoteerd per tijdvak, zo mogelijk ook met de 
vliegrichting erbij. Al rond de klok van acht uur is het raak: op enkele honderden meters afstand 
passeert een Slechtvalk richting zuidwest! De zon is dan net boven de horizon en veroorzaakt 
tegenlicht. Het wordt deze dag mooi weer, beter dan de voorspellingen beloven. De trek van met 
name de Graspieper komt nu goed op gang. Een deel van deze vogels stijgt op vanuit de heide. Het 
lijkt of deze vogels hier hebben overnacht en overdag hun trek voortzetten. De eerste tien kwattier 
passeren er vijfhonderdvijfentwintig Graspiepers, meest in zuidwestelijke richting vliegend. 
Qua aantal wordt de Graspieper op de voet gevolgd door Spreeuw, Vink, Veldleeuwerik, Kneu, 
Aalscholver., Grauwe gans en Boerenzwaluw. Vermeldenswaard zijn verder soorten als Oeverzwaluw, 
Watersnip, Putter, Groenling, Zilvermeeuw en Boomleeuwerik. Ook zien we een groepje Kolganzen, 
die dit jaar al vroeg in Nederland zijn. In de heide zit een Paapje. Tegen elf uur vliegt een eenzame 
IJsgors pal over de telpost heen richting Zoogdierwerkgroep; deze kan alleen aan het geluid worden 
herkend, binnen enkele seconden is de vogel verdwenen en zorgt bij de tellers voor enige ·opwinding. 

Het is lekker weer, zelfs warm. De trek van de Atalanta komt vanaf elf uur op gang. Totaal 
vliegen er binnen een straal van nog geen twintig meter rond de telpost vandaag eenentwintig 
Atalanta· s in zuidwestelijke richting! 

Op de telpost is het inmiddels gezellig druk, tegen twaalven zijn er zelfs zeven tellers tegelijk 
aanwezig. De diverse gesprekken overstemmen bijna de vogelgeluiden. Tot hun spijt worden de eerste 
tellers al afgelost. Geregeld passeren nu ook groepen fietsers, waarvan er velen nieuwsgierig vragen 
wat we doen en wat we zien. De aandacht wordt dan even verdeeld tussen tellen en ver-tellen. 

Na twaalf uur zakt de trek van de Graspieper in, de stand staat dan al op maar liefst 
elfhonderd-eenenvijftig vogels en nog steeds gaat de trek door. Met name Vink, Veldleeuwerik en 
Kneu nemen het nu over van de Graspieper. Op de heide bij Gortel is het overigens ook zonder 
vogeltrek aardig toeven. Vrijwel continu zijn er Torenvalken en Buizerds te zien. In de verte laten de 
Raaf en de Zwarte specht zich af en toe horen. Geelgorzen zwerven over de heide. In de berm van de 
zandweg zonnen twee Kleine hagedissen. Hier wordt ook een mooie groeiplaats ontdekt van de -+-+-+-+-+-+ 
Zwartwordende wasplaat, een paddestoel die ook wel als ''orchidee onder de paddestoelen" wordt 
betiteld. 

Dan komt ook de jachtopziener even kijken. Hij weet te vertellen dat het Paapje dit jaar op de 
heide waarschijnlijk broedvogel was. Dat is heel bijzonder! 

De zon laat het nu en dan afweten, de· lucht trekt dicht. Hoewel het nog steeds warm is, 
ontstaat er slechts een enkele stapelwolk. Van de voorspelde onweersbuien is echter niets te merken. 
Hoewel er nauwelijks thern1iek is, passeren er aan het begin van de middag in totaal toch nog acht 
Buizerds. De Sperwers (4), Torenvalken (3), Boomvalk (I) en Bruine Kiekendief (1 onvolwassen 
vogel) blijken ook wel zonder thern1iek te trekken. 

Na drie uur 's middags is van vogeltrek bijna geen sprake meer. Een tweede IJsgors, die in 
westelijke richting vliegt, moedigt ons aan door te gaan met trektellen. De laatste Atalanta's passeren 



Met 's nachts de thermometer op 3°C en een zeer sombere weersvoor
spelling, zag het er bedenkelijk uit voor de paddestoelenexcursie die 
door Janus Crum geleid zou worden. 
Wie schetst onze verbazing toen zeventien volwassenen, zij het gewa
pend met paraplu's, negen kinderen en een hond, zich bij de startplaats 
meldden. Verheugend was dat ook verschillende niet-leden aanwezig 
waren. De tocht die langs het Heerder Natuurpad zou gaan, begon 
droog, maar al gauw kwam de regen, afgewisseld met droge perioden. 
Het trio, Janus en To Crum en Menno Boomsluiter, was de dag ervoor 
al op onderzoek uitgegaan, maar het speuren van al die deelnemers 

Krulzoom leverde ook nog aardig wat vondsten op. 
Russula's zijn er in vele soorten en maten. Wij zagen vooral de Geelit

te russula en een paar Braakrussula's, die met hun helderrode hoed mooi tegen het groene mos afsta-
ken. · 
De Paardehaartaailing heeft zijn naam niet te danken aan het dunne, glan
zende zwartbruine steeltje, zoals je wel zou denken, maar aan het myceli
um, dat uiterlijk nog dichter bij paardenharen komt. 
Een daklozenkrant is ons bekend, maar nu blijkt er ook nog een Dakloze 
huiszwam te bestaan. In tegenstelling tot de allesvernietigende Huiszwam 
is deze niet schadelijk voor het hout van oude gebouwen. 
Zoals het met paddestoelenkenners gaat, hoe meer ze weten over padde
stoelen, hoe terughoudender ze worden bij het benoemen van de soort. 
Bij twijfel werden de koppen van de drie kenners bij elkaar gestoken. Bij Paardehaartaailing 
een eensluidende herkenning werd dan, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, aange
nomen met die bepaalde paddestoel te maken te hebben. Omdat bepaalde soorten hun naam via sporen, 
alleen onder de microscoop vrij geven, moesten zij soms het antwoord schuldig blijven. 

Het sluitstuk van de excursie was een, in een dode stam van een berk groeiende, Berkenweer
schijnzwam. Dit is een op houtskool lijkende zwarte zwam, en de aanduiding "weerschijn" moet je 
zoeken aan de onderkant ervan. Als je uit verschillende gezichtshoeken over de porieënlaag kijkt, dan 
zie je een soort lichtspeling, een vage "bewegende" gloed in het oppervlak. 

Gevonden soorten zijn o.a. : 
Berkezwam, Berkenweerschijnzwam, Braakrussula, zwavelkop, Dakloze huiszwam, Dennenbloed
zwam, Dennenvlamhoed, Dwergcollybia (groeit op russula), Elfenbankjes, Fopelfenbankje, Geelwitte 
russula, gordijnzwam, Grijze buisjeszwam, Kastanjeboleet, Kleefsteelmycena, Koeieboleet, Krulzoom, 
Muizestaartzwam (groeit op dennen- en sparrenkegels), Paardehaartaailing, Paarse dennezwam, Parel
amaniet, Rodekoolzwam, Roodbruine slanke amaniet, Roodporiehoutzwam, Teervlekkenzwam. 

Oeti Slot. 

de telpost tussen drie en vier uur · s middags. Twee Raven hebben een schermutseling met een Buizerd, 
waarbij het lijkt of een prooi wordt ontfutseld. We zien de eerste drie Kramsvogels van dit najaar. Ver
der is het stil. Er vliegen nu zo weinig vogels langs, dat geaarzeld wordt om verder te tellen. 
Toch maar wel. 

Dat het juiste besluit genomen is, blijkt om 17.23 uur als er op nog geen vijftig meter hoogte 
een Visarend recht over de telpost vliegt! Zo zie je maar dat de aanhouder wint. 
Om 18.00 uur wordt na elfuur tellen een punt gezet achter deze dag. Na het uitwerken van de gegevens 
blijkt dat vandaag bij Gortel, voor het oog van de tellers, maar liefst drieduizendvijfhonderddrieëntwin
tig vogels verdeeld over zesendertig soorten op de najaarstrek zijn gepasseerd. Voor de Graspieper was 
het vandaag zelfs een topdag met veertienhonderdnegenennegentig exemplaren! 
Het mooie najaarsweer, de bijzondere vogelwaarnemingen en de goede sfeer op de telpost maken dat 
hier in de toekomst nog wel eens vaker vogeltrek geteld zal worden ! l 

Gert Prins. 
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Baardmannetje. 

VOGELEXCURSIE HOOPHIJIZEN/VELIJWEMEER 
Op zaterdag 21 oktober stonden tien leden van "VO", - on
derdeel van VOZOV AR - en twee junioren van de familie 
Van Waveren Hogervorst te trappelen van ongeduld om vo
gels te observeren langs een gedeelte van het Veluwemeer. 
Deze excursie is inmiddels een traditie tijdens de eerste za
terdag van de herfstvakantie. Vooral de trekbewegingen en 
de aantallen vogels zijn imposant en geven een apart gevoel 
tijdens dit soort excursies. 
De beloning was groot: maar liefst tweeënzeventig vogel
soorten werden tijdens deze morgenexcursie waargenomen! 
Het eerste excursiepunt waren de duintjes ter hoogte van de 

Nodbeek/Hoophuizen. Vanaf de insteekweg naar de duintjes kun je noordwestelijk, richting monding 
van de Nodbeek. Deze beek doorsnijdt de duintjes en heeft fraaie oevers die begroeid zijn met onder 
andere Sleedoorns. Vrijwel jaarlijks broedt hier de IJsvogel in het talud van de bee~. 
Hetjaar 2000 was een goed lJsvogeljaar: langs het Veluwemeer broedden meer dan vier paar ijsvogels. 

Een minzaam zonnetjes dat nauwelijks door de wolken brak, begeleidde deze excursie. Het 
was droog en de bewolking was geen belemmering voor het waarnemen van vogels. 
Op de Duintjes waren in de struwelen veel vogels aanwezig; Winterkoning, Merel, Zanglijster, Rood
borst, Spreeuw, Pimpelmees, Koolmees, Vink, Gaai, Heggenmus, Groenling, Matkop en Kneu. 

Na negen uur kwam de trek goed op gang: vele tientallen Graspiepers, Vddleeuwetiken, Hout
duiven en vele honderden Spreeuwen, een enkele Boomleeuweriken en een Appelvink konden als trek
vogel genoteerd worden. 
Ter hoogte van de monding van de Nodbeek foeraBeerde een IJsvogel en op het Veluwemeer 
foerageerden vele honderden Knobbelzwanen en de eerste Kleine zwanen. die nonnaliter medio 
oktober met vele honderden aanwezig zijn. 

We wandelden verder over de Duintjes richting Varelsebeek. Op de Duintjes hebben wij een 
twintig minuten de vogeltrek geobserveerd en kwamen tot de conclusie dat Hoophuizen bijzonder is en 
interessant zou zijn voor een jaarlijkse trektelling. 

• In de rietvelden langs het V el uwemeer tussen de duintjes en de V arelse beek hoorden wij zes 
Waterrallen, die deze morgen zeer actief waren. 

• Ter hoogte van de monding van de Varelse beek observeerden wij een groep van tien Dodaar
zen en vele honderden tafeleenden. 

• Bij de uitkijktoren van camping Hoophuizen was een lichte Buizerd met prachtige polsvlekken 
(toch een Buizerd en geen Visarend). 

Een negatief aspect dat hier vermeld moet worden is het agrarisch beheer van de Duintjes. Op dit 
moment wordt een groot gedeelte ervan al meebeweid met het aangrenzende weilandencomplex. 
Het bestemmingsplan buitengebied geeft voor de Duintjes de aanduiding natuurgebied, zonder be
schennende bepalingen. Het is bijzonder demotiverend dat de gemeente Nunspeet de regels in het ka
der van de ruimtelijke ordening niet aanscherpt om de Duintjes veilig te stellen. 
Dit geldt ook voor het ministerie van LN en V. In feite moeten de Duintjes onder de werking van de 
Natuurbeschenningswet gesteld worden. Het huidige instrumentarium voor beschenning van dit type 
landschapstypen is volstrekt onvoldoende. Het is betreurenswaardig dat het ministerie van LNV en 
VROM geen interesse hebben om in het kader van planologische verordeningen een regelgeving te 
ontwikkelen die beschenning kan bieden aan dit type bijzondere natuurgebieden. Wij noemen het maar 
desinteresse! 

Na de wandeling reden we binnendoor via Hoge Bijssel naar het recreatieobject Polsmaten 
waar Staatsbosbeheer een observatiepunt heeft ingericht ter hoogte van de strekdam en zandplaat in het 
Veluwemeer. Vanaf het vogelkijkpunt kun je de vogels observeren op de zandplaat en het Veluwe-
meer. 

Deze morgen was een gelukstreffer! Meer dan vijfentwintigduizend meerkoeten dobberden 
tussen de zandplaat en de rietkraag. Vele tientallen Krakeenden en Wintertalingen waren aanwezig, 
alsmede Watersnippen, Bergeenden, Nijlganzen, Knobbelzwanen en als absolute topper tweeënzestig 
Krooneenden. Wij wisten dat de Krooneend het bijzonder goed doet op het Veluwemeer, maar dit aan
tal overtrof toch onze vetwachtingen. 



Alle activiteiten die ten doel hebben om de waterkwaliteit te verhogen scoren; de fonteinkruid- en 
kranswiervelden groeien. Voor foeragerende watervogels die afhankelijk zijn van ondergedoken wa
terplanten waarvan de voedseldelen bereikbaar zijn, is het ondiepe Veluwemeer van evident belang. 

Op deze morgen waren ook leden van de KNNV vogelwerkgroep ZwoUe aanwezig. Interessant 
om ervaringen uit te wisselen. 

Na Polsmaten bezochten wij als laatste excursiepunt Kerkdijk bij Doornspijk Ter hoogte van 
Kerkdijk is een vogelkijkpunt ter hoogte van de voormalige Ludgeruskerk die destijds door het Zuider
zee geweld is weggespoeld. Bij dit vogelkijkpunt liggen de breedste rietkragen van het Veluwemeer. 
Op het Veluwemeer waren deze morgen vele honderden Knobbelzwanen, de eerste Kleine zwanen en 
enkele duizenden Pijlstaarten aanwezig. En de Baardmannetjes waren in het riet prominent aanwezig; 
regelmatig hoorden en zagen we er enkelen. 

Resume: een interessante excursie die zeker in 2001 herhaling verdient, met een totaal van 
tweeënzeventig soorten en bijzondere waarnemingen van; IJsvogel, Waterral, Grote gele 
kwikstaart~ Kleine zwaan, Appelvink, Krooneend en Pijlstaart. 

KNNV VOGELEXCURSIE RANDMEERKUST-21 OKTOBER 2000 
Locatie 

Soort Hoophuizen Polsmaten Kerkdijk 
Fuut x x x Waterpieper 
Dodaars 7 x x Witte kwikstaart 
Aalscholver x x x Gr._g_ele kwikst. 
Blauwe reiger x x x Winterkoning 
Wilde eend x x x Heggemus 
Wintertaling x Grote lijster 
Krakeend x Kramsvogel 
Pijlstaart x Zangljjster 
Slobeend x Koperwiek 
Krooneend 62 Merel 
Kuifeend x x x Zw. roodstaan 
Tafeleend x x x Roodborst 
Bergeend x x x Tjiftjaf 
Grauwegans x x x Goudhaantj_e 
Nijlgans 2 Koolmees 
Knobbelzwaan x x x Pim_l)_elmees 
Kleine zwaan 5 8 Matkopmees 
Buizerd x x Staartmees 
Sperwer x Baardman 
Torenvalk x x Boomkru!.Q.er 
Waterral 5 2 Rietgors 
Waterhoen x Appelvink 
Meerkoet x x x Groenling 
Kievit x x ' x Putter 
Witgatje x Sjj_s 
Gr.mantelmeeuw x x x Kneu 
Zilvermeeuw x Vink 
Stormmeeuw x Keep_ 
Kokmeeuw x x x Huismus 
Holeduif x x Ringmus 
Houtduif x x Spreeuw 
Steenuil x Zwarte kraai 
IJsvogel x Kauw 
Boomleeuwerik x Ekster 
Veldleeuwerik x x x Gaai 
Graspieper z x x 
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Een impressie 
Adrie Hottinga 

Locatie 
Polsmaten Kerkdijk 
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Dat was wel een heel bijzondere lezing over diersporen op 26 oktober 
van Annemarie van Diepenbeek Met grote kennis van zaken leidde zij 
ons via de sporen van de grote zoogdieren naar de sporen van de aller
kleinsten. Haar boeiend betoog deed de aandacht geen moment verslap
pen. 
De lezing begon met de Edelherten, die met het vegen van hun gewei 
langs kleine "veegboompjes" hun sporen nalaten. 
De Wilde zwijnen, die na hun modderbad, langs bomen schuren om hun 
parasieten kwijt te raken. 
Een Dassenburcht, die snel te herkennen is aan de enonne hoeveelheid 
zand die ernaast ligt. Ook aan de haren, omdat een Das vlak bij zijn hol 

zijn vacht verzorgt. Hierbij vertelde Annemarie dat, in tegenstelling tot wat er altijd in de boekjes staat, een 
Das geen winterslaap houdt, maar ook in het koudste jaargetijde regelmatig naar buiten komt. 

Via de Das, de Vos, het Konijn, de Haas, komen we bij de Bunzing, Boom- "en Steenmarter. 
Tenslotte belanden wij bij de woelmuis, die geen muis, maar familie van de Mol en de Egel is, de spitsmuis, 
die ook niet bij de muizenfamilie behoort, bij de Veldmuizen, die hun holletjes in de grond maken, de Bos
en de Huismuis. 

Annemarie laat ons zien hoe onder de sneeuw, die een beetje weggedooid is, de gangetjes van de 
muizen te zien zijn. Helaas piept de muis, die denkt onzichtbaar te zijn, tijdens zijn tocht door die gangetjes. 
Een uil met zijn fabelachtig gehoor, heeft die muis zo gelokaliseerd en slaat zijn slag. Dit drama is helemaal 
in de sporen in de sneeuw af te lezen, zij het met de uitleg van Annemarie. 

Na de pauze vertoonde zij de prenten van al die zoogdieren en de YerschiUen onderling. Om die 
soms geringe verschillen te herkennen lijkt een veldgids met diersporen onontbeerlijk. 
Vraatsporen van sparrenkegels en dennenappels, aangevreten eieren, gallen. veren, holletjes in boom of 
grond, drollen, haren en braakballen, allemaal zeggen ze iets over de aanwezigheid van een bepaald dier. De 
veldgids helpt hierbij, maar het allerbelangrijkste is dat we leren kijken, kijken, kijken. 

Van alle dieren die de revue gepasseerd zijn, lijkt Annemarie een behoorlijke dosis kennis te 
hebben. Haar opmerking : "als ik hierover begin, heb ik wel een hele avond nodig'', maakt ons hebberig naar 
weer een lezing van haar. Wij zullen dan in ieder geval van de partij zijn. 

Oeti Slot. 
# ... MW. . _ .\ihi !44# i . ... OI... . . .... .ii'Mffl J .. .iddkh..'$_ .#W#'M&W.Wi. i ... iWAd .i . h?'. Qüht. WMPM ..... _____ 14M$UWMiij 

5~g 1_ 

Bij het aanzetten van de televisie door middel van afstandsbediening bewoog telkens even een spriet 
van een bos bloemen die voor het toestel stond. Ook een proef met een opgehangen vetertje leverde 
hetzelfde Iesultaat! Hoe schadelijk is deze "straling"voor de mens en tot op welke afstand is die werkzaam? 

Reacties bij de Iedactie. 
Els Koopmans-Grommé. 

5~g 2 
Echte desk\mdigheid omtrent straling ontbreekt bij de redactie, maar het toeval wilde dat er juist in deze tijd 
een artikel ovei dit onderwerp in het novembernummer van PLUS verscheen. Wij citeren: 

Straling is een bijzondere vorm van energie; zonder straling zou er geen leven zijn op aarde. 
Maar straling kan ook dodelijk zijn. Straling is elektriciteit en magnetisme en plant 'Zich voort als 
een golf. De frequentie bepaalt met welk soort ~traling we te maken hebben. Radioactieve( 
röntgen) straling heeft de hoogste frequentie; elektriciteit de laagste. 
Elektrische apparaten en hoog~panning~·leidingen veroorzaken een zwak elektrisch- en 
magnetisch veld om zich heen. Een elektrisch veld kan een voorwerp "opladen". Als je het 
aanraakt wordt het ontladen doordat de lading terugstroomt naar de aarde. Dat geeft een 
schokje, maar schaadt de gezondlteid 11iet. 

Voor meer details over straling verwijzen wij U naar het novembernummer van PLUS. 
Redactie. 



.. 

Taitult;r.rou(t; 2000 
Sc.áu~r.8W'"flff / Oad ~oor ia /kt;.rdt; 

De eerste helft van mijn vlinderroute loopt onder langs het talud aan de 
westkant van de afrit van de ASO Heerde Zuid. Er is een bosrand van 
Eiken en struikgewas, een halfdroog slootje met ijzerhoudend kwelwa
ter (gunstig voor vlinders}, en het is er beschut. Verder ziet het er niet 
bijzonder uit. 
Toen ik enkele jaren geleden begon met tellen zag men dit terrein mo
gelijk wel eens over het hoofd en dan werd het pas tegen september 
gemaaid. Toen wemelde het er van Grote dikkopjes en Zwartspriet dik
kopjes. 
Vorig jaar was een weg in de buurt breder gemaakt, er was driemaal 

.e'ikf'J»ptlfft: gemaaid en ik heb geen enkel dikkopje gezien. 
---~---~---~~-----~ De tweede helft van mijn route oogt veel beter: een verhard fietspad 
met struiken en een kabbelende beek met - tenminste in het begin - helder water. Maar het ligt op 
een dijk en het waait er veel meer. Misschien zie je er daarom minder vlinders? 

Dit jaar heb ik negentien soorten dagvlinders gezien (in 1999 veertien soorten). Evenmin als 
in 1999 zag ik in 2000 een Distelvlinder. Enkele Grote dikkopjes en Zwartspriet dikkopjes- die in 
1999 ontbraken - kwatnen terug. Verder zag ik nu ook de Kleine vuurvlinder, de Eikenpage en de 
Kleine vos, die er in 1999 niet waren. 

De meest voorkomende vlinders zijn de Kleine geaderde witjes (veel meer dan de Kleine- en 
Grote koolwitjes), en het Bonte zandoogje. Deze· laatste lijken minder gevoelig voor maaien; 
misschien omdat ze zich echt bij de bosrand ophouden. 

De Landkaartjes zijn wel gevoelig voor maaien: in 1999 zag ik geen tweede generatie (veer
tien vlinders) en dit jaar door minder maaien was er een tweede generatie in juli mogelijk. Alles bij 
elkaar zag ik dertig Lattdkaartjes. 

Het jaar 2000 was ook beter voor Boomblauwtjes. Ik heb zestien van deze vlindertjes gezien 
(in 1999 slechts vier). 

Koevinkjes verschijnen plotseling in grote aantallen, het merendeel in de eerste drie weken 
van juli. Dit jam· waren er minder dan vorig jaar (honderdzesendertig bij elkaru· tegenover tweehon
derdelf in 1999). Houden ze meer van een vochtige zomer? 

Deze vraag toont dat de statistiek van een vlinderroute interessant blijft: door nadenken over 
de omstandigheden, het weer en de omgeving krijg je meer inzicht. Met natne als je de vlinders een 
heel seizoen blijft volgen krijg je meer kijk op hun gedrag. 

Het is wel belangrijk om een route vlakbij huis te hebben waar snel geteld kan worden als het 
weer goed is. Anders katl het demotiverend zijn, want als het te veel tijd kost je telroute te bereiken 
kan inmiddels het weer omgeslagen- en niet meer geschikt zijn. 

Maar misschien is het toch ook wel iets voor jou volgend jaar? 

Hier volgt de lijst van de dagvlinders die ik langs mijn route in 2000 heb gezien: 

1. Klein geaderd witje 8. Landkaartje 15. Bruin zandoogje 
2. Dagpauwoog 9. Boomblauwtje 16. Eikenpage 
3. Citroenvlinder 10. Argusvlinder 17. Gehakkelde aurelia 
4. Groot koolwitje 11. Zwartsprietdikkopje 18. Kleine Vuurvlinder 
5 . Oranjetipje 12. Klein koolwitje 19. Atalanta 
6. Bontzandoogje l3. Koevinkje 
7. Kleine vos 14. Groot dikkopje 

Hilary Jellema-Braziers. 
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VE BROEVVOGELS VAN VE VOORNSPIJKSE HEIVE- 2000 

Havik 

Atlasproject Broedvogels 
De KNNV Epe-Heerde heeft het onderzoek op zich ge
nomen van meerdere uurhokken voor het Atlasproject 
Broedvogels. Grotendeels gelegen in uurhok 27-32 is de 
Doomspijkse Heide, .militair oefenterrein tussen 't Harde 
en Nunspeet. Terwijl Adrie Hottinga zich met anderen in 
1999 en 2000 op de Oldebroekse Heide concentreerde, 
hebben Gert Prins en Harry van Diepen in 2000 samen 
wat tijd besteed aan de Doomspijkse Heide, een gebied 
dat zeker voor amateur-natuuronderzoekers decennia lang 
een blinde vlek is geweest. Met inventarisaties als deze 
komt daar verandering in. 
Hoewel ik al twintig jaar broedvogels inventariseer, heeft 
de Doomspijkse Heide in 2000 op mij een onvergetelijke 
indruk gemaakt. De grootschaligheid, rust en ruimte zijn 

zelfs naar Veluwse maatstaven ongekend, terwijl er redelijk grote populaties van bijzondere soorten 
voorkomen, en niet alleen vogels. In dit artikel wil ik wat indrukken op de lezer overbrengen. 

Om de ecologische betekenis goed over te brengen, wordt door Adrie Hottinga met 
ondergetekende een rapport voorbereid over de broedvogels van het gehele Artillerie Schietkamp 
(ASK) 't Harde, dit is inclusief de Oldebroekse Heide, die nog uitgestrekter is dan de Doomspijkse 
Heide. In een rappmt is meer mimte voor complete verslaglegging en analyse van de gegevens. 
De kenmerken van de Doornspijkse Heide 

Het gebied is een ca. 1500 hectare groot en wordt begrensd wordt door de spoorlijn 
Amersfoort-Zwolle (N-zijde), de Elburgerweg (0), de Woldbergweg (Z) en de boswachterij Nunspeet 
(W). Vanwege actief militair gebruik, onder meer het gebruik van een "springput'' voor het tot 
ontploffing brengen van munitie, is het terrein normaal niet toegankelijk en zwaar bewaakt. Het gebied 
omvat langs zowel de noord- als de zuidrand een ca. vijfhonderd meter brede strook dennenbos op 
voedselarme grond. De kern van het terrein bestaat uit zeer open- tot met bomen begroeide 
heidevegetaties, afgewisseld met spontane dennenbossen en hier en daar berkenbosjes en 
berkensingels. Ook kenmerkend zijn de Jeneverbes-struwelen, met name aan de noordkant, waar een 
stuifzandrelict de naam "'De Zanden" draagt. Open water komt alleen voor in de vorm van enkele 
putten met brandbluswater. Het gebied ligt op de noordwest-flank van de Veluwe. Gerekend vanaf 
"De Knobbel", het hoogste punt (ca. 57 m + NAP), is er in westelijke richting ruim veertig meter 
hoogteverval! Het uitzicht reikt tot in Flevoland. Van ZW naar NO lopen twee vijf kilometerlange 
asfaltwegen langs de heide. Door het gebied lopen enkele tankbanen en vele zandwegen. Uit nagenoeg 
het gehele tenein worden militaire voertuigen geweerd met het oog op behoud van de flora en fauna. 
Het veldwerk 

De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T) van het Ministerie van Defensie heeft 
de vergunning voor het onderzoek verstrekt. Na contact met het Bureau Veiligheid, blijkt het terrein 
alleen doordeweeks toegankelijk, uitsluitend op dagen dat er niet geoefend wordt. Elke keer meld je je 
bij Bureau Veiligheid en geeft aan waar je het tenein in gaat - voor de eigen veiligheid. De 
beperkingen hebben tot gevolg dat op slechts acht dagen in ap1il en mei het terrein bezocht is. De 
intensiteit van het onderzoek was zeer laag, namelijk nog geen 2,4 minuten per hectare totaal. Voor 
een echte broedvogelkartering staat ongeveer het vijf- tot tienvoudige aan tijdsbesteding. 
De vogelwaarnemingen zijn zoveel mogelijk gekarteerd om naderhand uitgewerkt te worden volgens 

·de eisen van SOVON. Dit is nu in volle gang en de eerste resultaten zijn daar. De getelde aantallen 
zijn door de geringe tijdsbesteding soms nog aan de lage kant, zodat bij interpretatie daa~mee rekening 
gehouden worden moet. Op alle acht dagen in april en mei was het toevallig fantastisch mooi weer, 
soms zelfs zeer zonnig en wann, wat de tellingen ten goede is gekomen. Het veldwerk is te voet 
uitgevoerd. Al met al is er misschien wel tegen de tachtig kilometer ""gewandeld" in acht dagen tijd. 
En dan ... de resultaten 

In het gehele gebied broeden circa drieënzestig somten vogels, waa~·onder soorten die 
kenmerkend zijn voor heideteneinen. De Roodborsttapuit laat zich relatief makkelijk inventariseren. 
In totaal zijn er circa achtenzestig territoria geteld, zeer velen met geslaagde broedgevallen. 
Ook het Paapje komt waarschijnlijk als broedvogel voor. Geteld werden vier tot vijf territoria, 
WaaiVan diie op de laatste teldag pas ontdekt werden. 

.. 



De Tapuit was op goede plekken in april met meer paartjes vertegenwoordigd dan in mei. Deze vogels 
zijn dus weggetrokken. De status is die van waarschijnlijke broedvogel met twee territoria. 
Van de Geelgors, V cidleeuwerik en Boomleeuwerik werden respectievelijk circa zesenveertig, acht
envijftig en meer dan zestig territoria geteld. Op 25 april werd van de Boomleeuwerik een nest gevon
den met drie eitjes. De Boompieper was zeer talrijk, terwijl de Graspieper daarentegen waarschijnlijk 
geen broedvogel is in het gebied . 

. Voor alle genoemde soorten geldt dat een intensievere telling tot een groter aantal zal leiden! Klap op 
de vuurpijl was de ontdekking van Grauwe klauwieren. Op 26 mei werden twee tot drie mannetjes 
ontdekt die lu1d aan het zingen waren. Vrijwel zeker was een van de mannetjes vergezeld van een 
vrouwtje, maar dat was met het felle zonlicht en warme lucht niet goed te zien. Het is onbekend hoe 
het broedseizoen verder is verlopen doordat er nadien niet meer geteld is. Ook in 1999 was de soort 
hier aanwezig met enkele paartjes. 
Omdat we alleen overdag telden, komen de waarnemingen van de Nachtzwaluw van derden. Zowel bij 
De Zanden als bij het nabij gelegen De Knobbel is deze vogel gehoord. Het aantal Nachtzwaluwen is 
onduidelijk, het terrein lijkt echter zeer geschikt voor meer territoria dan deze één tot twee. 
Verspreid over de Doomspijkse Heide is ook de Barrosijs in het broedseizoen waargenomen. Met 
name daar waar een structuurrijke heide overgaat in spontane berkenbosjes zijn meerdere zang- en 
balts-vluchtjes gezien. Het aantal van deze waarschijnlijke broedvogel bedraagt zeker drie. 
Ten opzichte van de broedvogelatlas 1973-1977 zijn er ook vogels verdwenen uit het uurhok 27-32 die 
destijds waarschijnlijk op de Doomspijkse Heide voorkwamen. Het betreft Wintertaling, Korhoen, 
Patrijs, Kievit, Houtsnip, Wulp, Klapekster, Draaihals, Kuifleeuwerik en Duinpieper. Het verdwijnen 
van deze vogels is niet uniek voor de Doomspijkse Heide, maar een landelijk beeld. Het is niet uitge
sloten dat bij intensiever onderzoek nog een enkele soort blijkt voor te komen. Tegenover het verdwij
nen van deze soorten staat de nieuw-vestiging van Grauwe klauwier en Barmsijs. 
In de bossen wordt de vogelbevolking gedomineerd door Vink en Fitis, elk met vele honderden broed
paren. De Gekraagde roodstaart is goed vertegenwoordigd in de oudere en spontane dennenbossen; het 
aantal kan wel eens circa honderd broedparen bedragen. Daarnaast werden alle roofvogels gezien tot 
en met een paartje Boomvalken en Wespendieven toe. Van de Havik werden drie nesten gevonden aan 
de rand van de heide. Qua aantallen en zekerheid van broeden is het beeld voor de roofvogels verder 
onduidelijk doordat hier te weinig tijd aan besteed is. 
De Raaf lijkt vertegenwoordigd te zijn door vier verschillende paren, waarvan er twee primair op de 
Doomspijkse Heide georiënteerd zijn. Ook de Kruisbek is als broedvogel vastgesteld met enkele paar
tjes, hoewel deze soort in de omliggende, oudere bossen meer voorkomt (buiten de Doornspijkse heide 
in 2000 circa vijfenzestig territoria in uurhok 27-32, inclusief een nestvondst). 

Naast de broedvogels was er nog wel meer te zien, zoals in april, toen op de 7" nog een Klap
ekster in het terrein aanwezig was en rond het middaguur drie Kraanvogels op thermiek aan het 
schroeven waren. Op de 14" en de 2s• april werden respectievelijk twee mannetjes en drie vrouwtjes 
Beflijster gezien. De Keep was in aprillange tijd met vele honderden vogels nog aanwezig. 

Ook de zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd: onder anderen werden sporen van de Das 
gezien, Vos met jongen, Wild Zwijn en Edelhert. Diverse malen kruiste een groepje Edelherten met 
bast-gewei mijn pad. Eenmaal kon ik een foeragerend-Edelhert bekijken zonder dat deze het opmerkte. 

Ook Pad, Groene kikker, Levendbarende hagedis en Zandhagedis werden genoteerd. En van 
de vlinders o.a. Ag/ia tau en het Groentje. Bovendien: wie zou bedenken dat hier plaatselijk duizenden 
(!)Gewone bosviooltjes groeien ofKoningsvarens? 
Resumé 

Het bovenstaande geeft slechts een schets van de broedvogelbevolking. Voor de Roodborstta
puit, Boomleeuwerik en Grauwe Klauwier heeft het gebied nationale betekenis. Het was flink doorlo
pen en alles karteren om in zo'n kort tijdsbestek een globale inventarisatie voor elkaar te krijgen, maar 
zeer de moeite waard. Dit komt mede door de grootschaligheid en rust die het gebied uitstralen, en alle 
overige waarnemingen van bijzonderheden. De ecologische betekenis van dit terrein, dat méér is dan 
alleen een militair oefenterrein, is met deze telling beter belicht. Gelet op het feit dat de resultaten 
minimum aantallen zijn, heeft het zin om (delen van) het gebied eens wat intensiever onder de loep te 
nemen, ook voor andere soortgroepen. Het is voor amateur-onderzoekers echter ondoenlijk als dit 
alleen op doordeweekse dagen kan. Het Ministerie van Defensie heeft een zeer fraai terrein in eigen
dom dat door DGW &T ook in de toekomst vast en zeker adequaat beheerd blijft worden! Hiertoe zul
len in het te schrijven rapport aanbevelingen gedaan worden. 

Gert A.H. Prins. 
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Monarchvlinders 
Door onderzoekers van de lowa State-universiteit is ontdekt dat rupsen van de Monarchvlinder 

een sterk verhoogde kans hebben om dood te gaan als ze in de buurt leven van akkers met genetisch 
gemanipuleerde maïs. Het rondwarrelende stuifmeel, dat op omringende planten neerslaat, zou hiervan 
de oorzaak zijn. Hiermee is de stelling dat uitsluitend die insecten sneven, die zich vergrijpen aan de 
gemanipuleerde planten, op zijn minst twijfelachtig geworden. Proeven hebben uitgewezen dat twin
tig procent van de rupsen na twee dagen gegeten te hebben van met "genetisch bewerki stuifmeel:' 
materiaal dood was, en na drie dagen was het percentage zelfs tot boven de vijftig procent gestegen. 

Overigens is het wel zo dat andere rupsensoorten geen nadelige gevolgen ondervinden van 
"besmet stuifmeel''. 

Naar een artikel uit De Volkskrant. 

BNI 
Als U niet weet waar deze afkorting voor staat: het betekent BeukenNootjes Index, en dat wil 

zeggen: een maat voor de hoeveelheid beukennootjes in de winter. Van deze index is gebruik gemaakt 
bij een onderzoek naar de overlevingskansen van de Koolmees. Als er in een bepaald jaar veel beu
kennootjes zijn, zullen ook andere bomen veel zaad produceren (mastjaar) en dat dit een gunstige in
vloed heeft op de verlengingskans van het leven van -bijvoorbeeld - een Koolmees ligt voor de hand. 

Nu heeft men heellang gedacht dat winters met een hoge BNI per definitie voorafgegaan wa
ren door een grote rupsendichtheid in het voorjaar, maar drie onderzoekers van het Ecologisch insti
tuut in Heteren hebben deze theorie aan de hand van een langetermijncontrole definitief naar het land 
van de fabels verwezen. 

Ook een tweede denkbeeld, namelijk dat Koolmezen op voorhand een plan zouden maken om
trent het aantal nakomelingen voor een bepaald broedseizoen, is via ditzelfde onderzoek genoegzaam 
weersproken. Er zijn echter wel vogelsoorten waarbij er wel degelijk sprake is van planning. Ze zijn -
net als de Koolmees - afbankelijk van een variabel voedselaanbod en ze kijken naar de vruchtbegin
sels in de beuken, die al vroeg in het voorjaar duidelijk zichtbaar zijn. Aan de hand daarvan beslissen 
ze over de grootte van hun legsel en of ze zich al of niet in meer dan één broedsel zullen storten. 

Jammer voor de Koolmees, maar hij kent dat foefje niet. Of misschien wil hij zich er gewoon 
niet aan houden, misschien hoort hij tot het branie-type dat leeft en wel ziet waar het schip strandt. 
En omdat het toch wel een heel aardig vogeltje is, valt ervoor te pleiten ze in tijden van schaarste goed 
bij te voeren, opdat er maar zo min mogelijk scheepjes stranden. De langetermijncontrole is toch al 
voltooid, dus dat wordt er niet meer door in de war geschopt. 

Politie redt fazanten van jachtpartij 
ALPHEN (ANP) 

Naar een artikel uit de N.R.C. 

De politie heeft dinsdagochtend vroeg (24 oktober 2000) negenentwintig fazanten bevrijd die 
bedoeld waren voor een jachtpartij. Zij hield in het Brabantse Alphen een man uit Esbeek aan die in 
zijn auto de fazanten vervoerde in juten zakken. De man gaf toe dat hem gevraagd was de fazanten te 
kopen en uit te zetten in een jachtveld in de buurt. 
Het is in Nederland verboden fazanten uit te zetten voor de jacht. 
De politie zoekt een jachtvrij gebied waar zij de fazanten kan loslaten. 

Vorige week zijn nabij Castelré (gemeente Baarle-Nassau) twee Belgen betrapt die vijfenze
ventig fazanten voor de jacht wilden uitzetten. 

OV\geveel" de helft vaV\ de fo!AteV\ die we makeV\ zij"' eeV\ gevolg VaV\ 

het feit dat we voeletl Watltlee ... we zo~Adetl moeteV\ detlketl et-1 det-1-

keV\ WatlV\eel" we zo~AdeV\ tnoeteV\ voeleV\. 

Collins. 
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Twee sonnetten 

Zolang 

op berkentakken nog ()e merels zingen 

er bommels zwermen. in ()e balsemien, "' 

ae waterlelie mij baar hart laat zien 

en 's avon3s teunisbloemen openspringen, 

zolang kan ik nog 3enken 3at misschien 

3e zomer zich niet tot vertrek laat 3wingen. 

Maar zon kan nevels baast niet meer ver()ringen 

en avon33onker is bet vóór balftien . • 

rk ruik al schimmelige najaarsgeuren ... 

Laat toch ()e vlin3ers nog wat nectar peuren, 

3e bomen in bun groene kleren staan. 

4 
Want levenslang zal ik niet wennen aan 

bet ou3er wor3en van 3e zomerkleuren 

en knoppen 3ie niet zullen opengaan. 

November 

't Is berfst. Nou en7 Het zal me een zorg wezen! 

Ik ben niet bet soort ()icbter ()at ()e ()ooö 

versomber() welkom beet als huisgenoot, 

omilnt ile lamp weer aan moet bij bet lezen. i 
Van spleen boef je me ecbt niet te genezen, 

al kolkt bet regenwater ()oor ()e goot. 

Nee1 wrikt ()e storm 3e wilgen uit bet loo3 

aan ()enk ik: 't Wor()t weer tij() voor troepen mezen! 

Voor gou3plevieren bij ile Tielse brug •. 

en wilae zwanen - kop ()iep weggeaoken -

op afstan() in ()e waaroon. Eentje waakt. 

·~ 

~·~· 
Straks zijn ()e vluchten 9t~nzen weer terug 

om joelen() 3oor mijn winternaebt te spoken. 

Dus laat bet ook maar vriezen 3at bet kraa~tl 

Lenn:9 Stelwagen. ;?~ Gé van 3en Bovenkamp. 

·~ 
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Wetens(w)oordigheden voor dejel.IQd. 

Vervo\g vreemde woorden A'i3.C. 

Muur 

Er is nog we\ eens een versc.hi\ van mening over onkrl.lid. 
Wat voor de één een prachtig p\ontje is, is door de onder 
niet gewenst en dl.IS vindt hij het onkrl.lid. Voor wie o\\een 
moor hoeft te genieten van a\ wat groeit en b\oeit is 
onkrl.lid iets hee\ anders don voor de boer of de tllinder.Zij 
moeten \even van de opbrengst van bepoo\de gewassen 
en andere p\onten op de akker zijn don ongewenst 
doordot ze rl.limte, Uc.ht of voc.ht wegnemen. Moor een 
Amerikaons onderzoek heeft ook aangetoond dot een 
akker met gemengde begroeing, waoronder 'ónkrl.lid', 
een wat gevarieerder \evensgemeensc.hop biedt en 
doordoor een iets grotere weerstond tegen o\\er\ei 
ziekten en p\ogen . 

. A Is een verzome\noom voor o\\e p\onten en dieren die in 
·· v:• ~ zee- of zoetwater zweven of drijven.Zezijn niet in stoot 

l~ ,. if zic.hze\f voort te bewegen.A\\een met een mic.rosc.oop 

4 , .{_1,!-. 1../ W~ zijnzetezien.Vee\vissenvoedenzic.h~etp\onkton.Op 
'. "r·rrJF:-· ,~,..:';tP·'· A p\ootsen waar het p\onkton door vervlll\ing sterft, kl.Innen 

····· .. l!"--.··~ geen vissen \even. Ook groterezeedieren,zoo\5 de wo\vis 

ltuderaal 

\even van llli het zeewater gefi\terd p\onkton. 

Gebied waar p\onten op entliSsen het pllin groeien. Ook 
spoorbonen vo\\en onder een rl.lderoo\ gebied. Het is een 
stllk grond dot niet bemest of bewerkt wordt.Zoden van 
p\onten worden door treinen of wind over het gebied 
verspreidt, woordoor een gevarieerde f\oro ontstoot.De 
k\oproos is één van die p\onten die het op rllderoo\ terrein 
bijzonder naar zijn zin heeft. 

m!tmseplanten 
· · ·· P\ontengroei op een \ondgoed of bl.litenp\oots die afwijkt 

. ,. van de f\oro in de omgeving, Deze p\onten zijn vaak 
>I 

/7";-. ·I' .: ~, · ·. . . verwi\derde nokome\ingen van llitheemse p\onten, die 
\\~~·/,.. &,\".·., ·.~ ?oor de vroegere bewoner van het \ondgoed zijn 
;~~~ . ., J .. ·. 1ngevoerd. 

Wilde l"'yocmt . \ , ,. 
- • J ' 

Bo:>hdp . 

5neellWklol\je 



Graven van lange t1.1rf 
(hoogveen) 

IJlliterwaard 

Kleine blo)ûes gedroogd veen, die eettwenlang een 
belangrijke brandstof vormden. Veen is een 
opeenstape\ing van afgestorven plantenresten die goed 
geconserveerd (hottdbaar) zijn gebleven. Metershoge 
tttrflagen werden afgegraven, gedroogd en als brandstof 
verkocht.In ICJ50 kwam men erachter, dat de meeste 
hoogveen al afgegraven was.51echts hier en daar zijn 
nog restanten te vinden. Waar nog plassen zijn leidt het 
geleide \ijk dichtgroeien ervan tot niettwe natttttr\ü ke 
vegetaties (zie V) 

Een brede strook grasland aan weerszij den van een rivier 
A tl.Psen zomerbedding en winterdijk. Als bij stijging van het 
,,, waterpei\in de rivier de zomerdijken overlopen, zal de 

00~ !iv~-;.. lliterwaard geh~l ef gedeette\ü k onderlopen.De bedding 
ae~e·•·al ~{i11erdrJk~p-L~-- tl.Psen beide dij ken is zo groot gemaakt, dat in perioden 

~.,""':~1ne,04 ,\,_ __ j waarin de rivier een grote hoeveelheid water afvoert, 
k.,,., deze watermassa's snel kttnnen afvloeien, zonder dat er 

sterke stromingen of overstromingen optreden. 
De lliterwaardenzijn vrijwelalleen als hooi-en weilanden 
te gebrttiken. 

Is een plantengemeenschap, waarbij ook dieren een rol 
kttnnen spelen, het totaal van plantensoorten in een 
bepaald gebied. Als_j e goedrondkijkt in de natttlir, z.t.tij e 
z.ien dat wilde planten niet zomaar door elkaar groeien. 
Iedere plantstelt bepaalde eisen aan de grond waarop 
hij groeit. Als de bodem niet aan deze eisen kan voldoen, 
gaat de plant dood.Zand, k\ei of veen, water, lttcht en 
klimaat z.ijn allemaal van invloed op de 
plantengemeenschap. 
Als je pinksterbloemen wilt plttkken, ga je naar een 

• :weiland. Jeneverbessen vind je op de heide en zeker niet 
de wei. 

Hoewel in een bos de bomen meestal door men~ en 
~:::c;...-·- aangeplant zijn (aangeplant is geen vegetatie) noemen 

we de ondergroei van strlliken en krltidachtige planten, 
met daartl.Psen varens, mossen of paddestoelen een 
goed voorbeeld van vegetatie. Al deze planten 
onttrekken httn voedsel aan de bosgrond. 
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5ta<1fWants 

lllskelder 

lDegge 

'·~'(\~;! 

~~~~~~;\ 
I. landzegge 

.:l.Pillegge 
3.BOSleÇ9e 
4.Moer~legge 
5. 5novel'!egge 

Wantsen worden vaak met kevers verward, maar zijn te 
kerkennen aan hlAn mondde\en.Zij zijn in het bezit van een 
\ange taster\oze ZlAiQSnllit, die in rlASt onder het Uchaam 
gehol.fden wordt, terwij \kevers op bü ten, snij den of 
kolAWen zijn gericht .De meeste soorten wantsen z l.figen 
sappen lAit p\antenstenge\s of vrl.fchlen. Enke\e 
roofachtigesoortenzl.figen b\oedvan mensen of 
zoogdieren. 
Schaatsenrijders, beek\opers, bootsmannetj es, het zü n 
a\\emaa\ wantsen. 
B\ad\lAizen behoren ook tot de wantsen.Zij'zijn schade \ijk 
voor de clA\tlAlArgewassen. Ege\s en spitSmlAizen verde\gen 
ve\e snave\insec ten. Ook Ueveheersbeestj es worden in 
kassen ingezet bij de bestrij ding van de b\ad\lliz.en. 

Voor het bewaren van ijs dat 's wintersul de vijvers in het 
park van een bl.fitenp\aats werd gehakt, bol.fwde men de 
I Be en 1qe eelAW in de omgeving van het \andhlAiS een 
gemetse\de ke\der.Deze was afges\oten met een 
bakstenen gewe\f en overdekt door een dikke \aag aarde, 
zodat er een hel.fve\tje ontstond. Het ijs werd 
fijngestampt, met zo lAt vermengd entlASsen \ogen stro 
opges\agen.Zo kon het tot ver in de zomer bewaard 
b\ijven, waarbij dranken en eetwaren koe\ geholAden 
werden. 
Deze nlA overbodige ijske\ders zijn in deze tijd van be\ang 
a\s overwinterings p\aats voor v\eermlfizen. 

Zeggen zü n p\anten met een grasachtig lAiter\ij k. Er komen 
ongeveer 60 soorten in Neder\and voor.Het is één van de 
moei\ij kste groepen van onze wi\de f\ora en het dlAlArt \ang 
voordat je een f\ink aanta\ soorten van e\kaar klAnt 
onderscheiden. 
Zeggen hebben sma\\e grasachtige b\aden en driekantige 
stenge\s. De b\oemen zitten in hangende of staande aren. 
5ommige vormen dichte zoden of hoge blA\ten. Bij 
ver\anding spe\en diverse zeggensoorten, zoa\s de 
oeverzegge een be\angr(j ke ro\, met name op de 
drü ftillen ~ie D) 



· 9(at en (vfeer)muis 
Eén van de altijd loslopende buurtkatten - die een "eerbiedwaardige" handigheid in vogelvan

gen heeft ontwikkeld - wordt in de schemering door een jagende vleennuis belaagd. Hij duikt tiental
len keren ineen als de vleermuis op hem neerschiet, of springt met gespreide klauwen omhoog naar de 
ongrijpbare "Fiedennaus". 

Och ja die Natuur. Mensen èn dieren vliegen elkaar regelmatig in de haren. 
Vandaag een dankwoord (nou ja, dank ....... ) aan al die baasjes van al die loslopende katten. 

'}(aar pa:ntoffeftje. 
Op één van de mooie augustusdagen ontdek ik bij 

het planten water geven een vreemde bloem. Hij zit tussen 
de gewone bloemen van de Calceolaria's en aan dezelfde 
plant met gewone bloemen. Die gewone gele bloempjes 
zijn miniaturen te noemen van die van de bekende Pantof
felplantjes. 
In de eerste plaats is dit vreemde bloempje niet zoals de 
anderen tweezijdig symmetrisch (dus in gewone taal een 
beetie scheef naar één kant), met een soort grote, holle lip. 
De vreemde bloem gaat niet open, maar blijft een langwer
pig, puntig toelopend ballonnetje (zie tekening), groter dan 
de gewone bloempjes. Ook de kelkblaadjes zijn anders. Het 
lijken er vijf in plaats van vier (zoals bij de gewone bloe
men). Maar het blijken er toch vier te zijn, waarvan één is 
gespleten, zodat er twee slippen zijn ontstaan. Bij goed 
bekijken zijn aan de binnenzijde bij doorvanend licht net 
zulke roodachtige stipjes te zien als bij de nmmale bloe
men. Er is een vierdelig VIUchtbeginsel. 

Een pelorische bloem, zoals dat genoemd wordt? 
Wie zag dit verschijnsel wel eens meer bij deze plantjes? 

N. B.: Calceolaria hoort lol de He/m
kruitNàmilie. Daar hoort o.a. ook hel 
Vingerhoedskntid toe, een hejáamde pe
loriënl'<mnende soort. 

J. van Dalen. 

CALCEOLARIA (pantoffeltje) 
met afwijkende bloem: gaat niet open, 
alzijdig symmetrisch, schijnbaar 5 kelk

bladen i .. p.v. _±_bij normale bloem. 

Els Koopmans-Grommé. 
Epe, 25 augustus 2000. 

LeLoriot Ve Wiefewaaf 
Je [ui dis: - 'f?.§nds-moi cettc L't:risc, tout ác suite. 
- fJJien, répontf fc lóriot. 
'1[ rent! fa cerise et, a vee fa cerise, fes trois cent mi(fc 
farves d'insectes nuisibfcs, qu'i( avafc dam une amtée. 

'l{zeg tegen fiem: - ljcef me onmidáeffij/(tfie R§rs terug. 
- (joed; antwoordt fiij. 
:Jiijgeeft tfe R§rs terug en, met ác R§rs, ác tfrie
fiotufertftfuizentf scfuufefij/(§ imectenfarven, die fiij in een 
jaar versfintft. 

'Uit: :Jiistoire naturcffes 
van Jufes ~nart! {1864-1910) 
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EEN EENDENVERHAAL 
Un canard, s'en allant au champ 
"Cuing, cuing, cuing." 
Disait à sa cane fidèle: 
"Cuing, cuing, cuing. 
Et dit moi oui, dit moi non 
Dit moi situ m'aime." 

........... etc, 

"DI·r MOl SI lU. M'AIME!" 

Een eend die naar het veld ging 
"Kwaak, kwaak, kwaak." 
Zei tegen zün Houwtje: 
"Kwaak, kwaak, kwaak." 
En zeg me ja, zeg me nee 
Zeg me of je van me houdt. 

Bij het tweede couplet zijn het twee 
mannetjeseenden, bij het derde drie, 

enz. 

Dit kinderliedje spookte die nacht 
door mijn hoofd: Wat me uit de slaap 
hield was niet het gekwaak van één 
eend, maar van zeker honderden een
den. 
Op een camping aan de Noordfranse 
kust tussen Calais en Duinkerken 
stond onze caravan voor één nacht na 
een vakantie in Engeland. 
Het was de laatste dag van september. 
De avondzon had schitterende licht-
effecten getoverd boven het wad van 
Grand-Fort-Philippe. 

Die mooie avond liepen we de heellange havendam af, die de havenmonding begeleidt. De Zilver- en 
Mantelmeeuwen en wat eenden op het belendende wad leken zwart tegen de schittering van de zon in 
het water van de plasjes en geulen, die nu snel leegliepen. Het was eb - het water stroomde snel zee
waarts. Dik zag een Atalanta van overzee komen aanvliegen, die dankbaar gebruik maakte van die 
lange pier, om zijn reis naar Zuid-Europa voort te zetten. Zojuist uit Engeland gekomen, leek het, inaar 
niet - zoals wij -met de pont. 

Terug op het kamptenein hoorden we ze al: de eenden. Aan de overkant van de weg, waar een 
(helaas achter een door een hoog hek afgesloten) ruig terrein lag vol kruisdistels ~n ander moois. Daar 
vandaan klonk een eendengesnater van jewelste. Kwam het van de boerdefÜ in de verte? Hielden ze 
daar Wilde eenden? Zien deden we er geen één in het wat duinachtige gebied vol heuveltjes en hoge 
ruigtekruiden. In het wel toegankelijke duin achter de camping ontdekte ik, in de schemering nog vaag 
zichtbaar, enkele plasjes en geulen. Het werd te donker dezen nog te verkennen. 

Toen we probeerden van een goede nachtrust te genieten, evenals de troep spreeuwen die in de 
bosjes was neergestreken, lukte dit maar slecht. Het eendengeluid zwol aan tot een haast oorverdovend 
lawaai. Soms was het even stil tot er weer eentje begon: "Kwaak, kwaak, kwaak!" al snel bijgevallen 
door de vele soortgenoten. Het geluid kwam nu vooral van de plasjes en het wad daarachter. 

Dat Wilde eenden nachtdieren zijn weten we heel goed. In Epe sjouwen zelfs de gedomesti
ceerde parkeenden midden in de nacht door de straten en tuinen! Gelukkig niet met zo velen. In de 
duinen en op het wad vlak bij ons moesten er vele honderden zo in de weer zijn. Het irriterende was, 
dat wanneer je net indommelde er harde knallen van een jachtgeweer klonken, zo dichtbij of de jager 
achter de caravan stond. Ze joegen kennelijk op de Wilde eenden, hoewel je niet snapt hóe ze dat in 
het donker lukte. Maar met zo'n massa vogels is je trefkans groot en een hond haalt de prooi wel op, 
zo redeneerden we. 

Een vraag aan de beheerder over deze nachtelijke jacht werd beantwoord met: "Oui, aux ca
nards." "Niet op snippen of zo?" vroeg ik nog. Maar daar had hij nog nooit van gehoord. 
"Au revoir!" en daar trokken de Hollanders weer naar huis. Op ons is niet geschoten! 

Els Koopmans-Grommé. 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; AJB=Alida Bakhuis; FW=Frits Witkamp; JvD=J. van Dalen; LW.=Louk 
Witkamp; MB=Menno Boomsluiter; MF=Marianne Faber; MvG=Mariet van Gelder; ML=Mia Leurs; OS= Oeti 
Slot; TD=Truus Deerenberg; vWH=Wim van Waveren Hogervorst 
En verder: Mevrouw Elskamp, de Heer Kees Snijder, de Heer P. van Raay, Jan Haas, C.J. Poppeliers, de Heer 
Dekker, Mev.rouw Leek 

Appelvink 
14/10 Op rozenbottels. Officiersweg/Van der 

Hulststraat, Epe. AJB. 
15/10 Op rozenbottels aan de Van der 

Hulststraat, Epe. Dezelfde?? AHS. 
Boerenzwaluw 
07/09 ± 20 exx. boven ons huis. Van Manens-

pad, Emst. EvDT. 
Boomvalk 
ll/08 l ex. boven Tongerensche 

half 
heide, Epe. EvDT. 
Alleen gehoord. Passant. 
Norelholtweg, Epe. LW. aug. 

Bosuil 
25/08 Vloog laag over ons heen. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
3 l/08 2 of 3 exx. de hele week al bijzonder 

lawaaiig, maar nooit eerder als deze nacht 
en het ging door het ochtendgloren. Tuin 
Belvédèreweg, Epe. MHM. 

6 en 7 9 Roepend. in de omgeving van de Jagt-
sept. lustweg, Epe. MF. 
1" helft van oktober: roepend in het Pelzer- -. 
park, Epe. AHS./ AJB en dochter. ~ 
Brandgans _, ... · 
12/10 2 exx. Gelderse Dijk, __ . · / 

Ussel, bij IJsselbrug. EKG. \! -~ 
Gierzwaluw •· ·· 
19/08 1 ex. boven woonwijk Epe-Zuid (late 

waarneming). vWH. 
Goudvink 
31/08 1 c$ in berk Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
08/10 &+9 aan Vuurdoorn. Tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS. 
Grauwe gans 
02/08 Zeer grote groep 

(meer dan 100 exx.). 
Welsum. EKG. 

Heggemus 

'-
\~ 
--lT~ --

21/09 Schuimde de grond af naar voedsel. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Huiszwaluw 
07/09 ± 15 exx, boven ons huis. Van Manens

pad, Emst. EvDT. 
IJsvogel 
22/08 IJssel, bij Holle Wand. C.J. Poppeliers. 

01/09 J~~r~~':.kerbeek, Heerde. >~.~ 
27/09 Horsthoekerbeek 2, Heerde. ~~ 

Deze maand geregeld aan- · 
wezig rond vijver in de tuin. Jan Haas. 

11/ I 0 Vijver achter dreef, Zwolse Bos, 
Wapenveld. Kees Snijder. 

Kuifmees' 
21/08 In achtertuin woonwijk Epe-Zuid. vWH. 
Kruisbek 
0 l/10 Groepje in coniferen. Centrum Epe. EKG. 
10/lO ..... en volgende dagen. Een heleboel, 

drukdoeneng in kruinen van Grove 
de1men. Tuin Beh·édèreweg, Epe. MHM. 

Mandarijneend 
22/09 40 exx. in vijver achter Dreef (Zwolse~ 

Bos), Heerde. Kees Snijder. ~ 
Raaf -"-o~~? 
12/09 Roepend boven laglustweg hoek 

Koekenbergweg. Epe. Hoor ze geregeld 
op terrein Scherpenberg, Epe. MF. 

Rodewouw 
B/08 Boven woomvijk Epe-Zuid. (N.B. Ook 

begin mei waargenomen bij Wisselsche 
veen, Epe. Ovenomeraar? Nog meerdere 
waarnemingen?) vWH. 

Roodborsttapuit 
04/09 12 exx. op en boven de Tongerensche 

heide, Epe.EvDT. 
Spenver 
02/07 Met prooi over de tuin 

vliegend. Epe. EKG. 
ll/07 9 Slaat Turkse tortel 

in de tuin. Epe. EKG. 
i 

05/10 Vloog over de Tongerensche heide, Epe. 
en dook plots naar de grond. Er vlogen 
tientallen "piepers"(?) naar alle kanten. 
Flink paniek dus. EvDT. 

Staartmees 
08/10 Zeker 30 exx. tuin Epe-centrum. EKG. 
15/10 Groep in de tuin: Pelzerpark, Epe. AHS. 

... 

Tjiftjaf 
31/08 1 ex. laat zich zien en horen. ·~~~!i: 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. ' - ·-y'~-
Torem•alk ··;. · >\ 

08/09 l ex. boven de Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

Witte kwikstaart 
11/09 In tuin Wendhorst. Heerde. JvD. 
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Zomertortel 
01/07 Kievitsveld, Ernst. Insectenwerkgroep. 
Zwartkop 
15/ lO & + 9 In de tuin: Pelzerpark, Epe. AHS. 
Zwarte zwaan 
Ü/10 1 ex. bij Gelderse IJsselbrug, met witte 

vleugels. EKG. 

1 fPtindér~ 1 
In de episode van 20 augustus t/m 2 oktober 2000 
had de familie Witkamp aan de Norelholtweg in 
Epe aan vlinders dagelijks in de tuin: 
4-10 Kleine vossen; 2-3 Bonte zandoogjes.12 
Atalanta's, 4-10 Gehakkelde aurealia's, en 
slechts af en toe 1 Dagpauwoog. 

Argusvlinder Lasiommata megera 
12/08 1 ex. (3" generatie?) Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
07/10 Ontzettend laat nog! Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Atalanta Vanessa atalanta 
04/09 21 exx. bij elkaar op struikheide. Tonge

rensche heide. Epe. EvDT. 
Bont zandoogje Pararge aegeria 
18/08 10 exx. op zandpad land-

goed Feithenhof. Epe. 

. 

:{ 
·-. 

09/10 Zeer laat exemplaar. Tuin Epe. EKG. 
Bonte bessenvlinder Ahraxa.\· grossularia/a 
23/07 Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
Citroenvlinder Goneptervx rhamni 

-~ -~I' 

24/10 <:!Fladderend ussen neer-
dwarrelende herfstbladeren: 
de gaafste en gcelste van het 

0 ~) 

hele jaar! Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Dagpauwoog lnachis io 
29/09 Al ''slapend" op zolder. Burg. ~ 

Van Walsemlaan, Epe. TD. · 
Distelvlinder I 'anessa cardui . '·! ·...:. :1 
02/08 Tuin Sprengenwcg, Heerde. MvG. ~ii~ 

20/08 3 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
EikClliHIJ.:C (}t/I:'I'C/1.\'/{/ lfii<'I'C/1.\' 

21/07 9 Tuin Sprengen\\ cg. • 
Heerde. tvhG. •. 

. 
31/07 <:!Dood ex. Tuin c'~, 

Sprengenweg. Heerde. MvG. ._,., " 

14/08 3 exx. op Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

Helmkruidvlinder Cueui/ia verbasci 
17/07 Zeer veel vraat aan Helmkruid. 't Harde 

nabij snelweg. EKG. 
Hooibeestje Coenonympha pamphilu 
20/07 Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
Kleine vos Ag/ais urticae 
31/08 Zonnend,op de stoep, urenlang. Maat

11/09 
14/09 
14/09 

kampstraat, Epe. JvD. 
4 exx. Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
2 exx. Renderklippenweg, Epe. JvD. 
2 exx. rond het huis. Tongerensche heide, 
Ernst. EvDT. 

23/09 Korte Enkweg, Epe .. JvD. 
24/09 Bij watervalletje Wisselsche 

veen, Epe. JvD. 
24/09 Op afgevallen vruchtjes 

van meidoomsoort Beek-
weide, Epe. JvD. 

Kleine \'Uurvlinder L,vcaena phlaeas 
23/07 Tuin Sprengenweg, 

Heerde. MvG. 
19/09 2 ex.x. op gras. Ton 

gerensche 
heide, Epe. EvDT. 

23/07 Tuin Sprengenweg, Heerde. MvG. 
Kolibrie- of Meekrapvlinder Macroglossum 

Steliatarum 
29/08 Een sterk behaarde pijlstaart vliegt 'smid

dags naar binnen in de Wcndhorst, Heer
de. Grootte 4 à 5 cm. kleur zwart/blauw en 
een paar geelachtige vlekken op de vleu
gels. Vlugge, trillende fladdering. JvD. 
(Volgens Bob van Aartsen moet dit een 
Kolibrie- of Meekra1wlinder geweest 
zijn). 

Landkaartje Araschnia lewma 
21/07 Zomervonn. Tuin Sprengen-

weg. Heerde. MvG. 
Muntvlindertje Pyrausra aura/a 
23/07 5 exx. Tuin Sprengenweg, Heerde. MvD 
Roodbont heide-uiltje A.narta myrtilli 
11/07 Op Jacobskruiskntid. ·t Harde nabij 

snelweg. EKG. 
Sleedoompage 1hecla beui/ae 
05/09 Op sedum. Tuin Epe. EKG. 

.:.-::, ~. --
Gammauil A utographa gamma · · · I :11 
17/08 ± ~5 exx. op de Tongerensche [rlndére insecte"1 

helde, E~. EvDT. Grote keizerlibel Anax imperator 
11/09 1 ex. Tum Sprengenweg, Heerde. MvG. 16109 1 ex. op terras. Van Manenspad, Emst. 
Gehakkelde au rel ia Po~vgt~nia .C-a/hum " , EvDT. 
11/08 Eerste exemp.laar dit se1zoen. Ton--' Moerassprinkhaan Sterhophyma grossum 

ge~ensche he1de. Epe. EvDT. ~ o l/08 Nog bij tientallen aanwezig achter Land 
1 1/09 Tum Spr~ngenweg. Heerde. MvG. . , van Jonker. Wisselsche veen. Epe. EKG. 

l~/09 Rendcrkhppenweg 7. Epe. JvD. Penscelkever Trichiusjàsciatus ·-·L .· . 
15/09 4 exx .. op HemelsleuteL Ernst. EvDT. l6/08 2 exx. Stakenberg-
Hageheld Laswcampa Quercus weg Nunspeet/Vier- : ... 
16/08 1 ex. bij gras op bij ven. Tongerenschc hm:ten. EKG. ·' 

. . heide: Epe. EvDT. Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes \ 1 

He1vhnder fltpparclua semele 11/08 Op distel. Wisselsche \'een. Epe. EKG. 
06/08 Tuin Sprcngenwcg. Heerde. MvG. 



Puljinaria hydrcmgeae 
07/08 Een schildluis waarvan de witte spinsels 

dit jaar massaal op vooral lindebladeren 
voorkwamen. EKG. 

Rietsprinkhaan Conocephalus dorsa~lis -----:-
16/08 Wisselsche veen, Epe. MvG. /__..----
St. Jacobsvlinder Tyria Jacobaeae . · · 

. 04/07 Honderden rupsen op 
Jacabskruiskruid bij 
halte Asselt, Apeldoorn. EKG. 

Struiksprinkhaan Leptoph,yes punctatissima 
09/08 Tuin Epe. EKG. 
Volucella pellucens 
05/08 Grote ~weefVlieg met lichte band Bongerd

plein, Epe. EKG. 
Wilgenspinselmotje Yponomeuta rorrella 
01/07 Rupsjes in grote witte spinsels op wilg. 

Kievitsveld, Ernst. Insectenwerkgroep. 
Wolbij Anthidium manicatum 
03/07 Maar 1 ex. in tegenstelling tot voorgaande 

jaren, op Kranssalie, Epe. EKG. 

I êoqqáiere~ I 
Boommarter 
30/09 In de tuin gezien door drie personen. No-

?tt~7 .~::~::~:: ~p:.:: ::: :y I> 
sept. naar beneden, richting maïsveld. '!r· 

Mevrouw Elskamp. 
Edelhert 
17/09 

26/09 

Haas 

De eerste keer dit seizoen 
de herten horen burlen. 
Geweldig geluid! Tonge
rensche heide, Epe. EvDT 
8 à 10 herten uit allerlei richtingen horen 
burlen. Indruk\vckkend! 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

30/08 Weiland Papenstraat, 
Epe- 20.00 uur. JvD. 

Vleermuis 
17/08 Klein. leder jaar hier. 

Maatkampstraat, Epe. JvD. 
08/09 5 kleine exx. rond het huis, 

Van Manenspad.. Emst. EvDT. 
07 I 10 2 exx. achter luik van het huis. 

Van Manenspad. Emst. EvDT. 
V . . . . 

\ 

Wild zwijn 
20/08 9 exx. overstekend. Epe.EvDT. 

lfP/ánte~l 
Alsemambrosia 
Ambrosia artemisiifolia 
21/08 Spontaan in de 

tuin opgeko
men. Epe
Centrum. EKG. 

Brede stekelvaren Driopteris dila/a/a 
31/08 Tuin Epe, bij de heg. EKG. 

Breedbladige wespenorchis Epipoelis hellebonne 
15/07 Zeer veel exx. langs pad van Wezep naar 

heide Vuursteenberg. Ook zeer veel bij 't 
Harde nabij Snelweg. EKG. 

Dwergviltkruid Filago minima 
12/08 Wisselsche veen, bij Boerweg, Epe. EKG. 
Geelrode naaldaar Setaria pumil/a 
03/09 Plantsoen, Epe. EKG. 
Gevlekte orchis Dactilorh,vza maculata 
08/07 Enkele bloeiende 

planten. Wisselsche \ 
veen; Epe. EKG. · 

1 Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria .
1 

16/08 Enkele plantjes. Gortelseweg, Epe. EvDT. ~~v-. 
Grijskruid Berlerose incana .. 
08/08 Berm einde Officiersweg, Epe. EKG. 
Hazepootje Trifolium wvense 
14/08 Benn Tongerenseweg, Epe. EKG. 
Hemelsleutel Sedum telephium 
21/08 Retentiepoel Westendorp tussen Epe en 

Ernst, aan de oude spoorlijn. Plantenwerk
groep. 

Klein fonteinkruid Polomogeton berchtoldii 
16/08 Wisselsche veen. Plantenwerkgroep. 
Kleine duizendknoop Persicaria minor 
21/08 Retentiepoel Westendorp tussen Epe en 

Emst, aan de oude spoorlijn. Plantenwerk
groep. 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 
28/08 175 exx. geteld. Prachtig! 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. ! 
Kranssalie Salvia verticil/ata 

08/08 !:~~~~~~~ciers ·. 

septemb. BU Zuidweg. Epe. MB. 
Kromhals Anchu.m an•ensis 
01/09 Een paar plantjes. 

Gortelsen·eg, Epe. EvDT. 
Peperboompje Daphne mezereum 
oktober Leemkuil, Epe. MB. 
Rondbladig wintergroen P),ro/a rotundi.flora 
17/07 Enkele bloeiende exemplaren. 't Harde bij 

snelweg. Hr. Dekker. 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 
16/08 Wisselsche veen. Plantenwerkgroep. 
Viltganzerik Poientilla argentea 
31/07 Spontaan op oud tuinmuurtje. Bongerd

plein, Epe. EKG. 
Waterpostelein Lythrum portu/a 
21/08 Retentiepoel Westendorp tussen Epe en 

Emst, aan de oude spoorlijn. Plantenwerk-
groep. 

Wateniolier Hottoni a pa/us/ris 
21/08 Retentiepoel Westendorp tussen Epe en 

Ernst, aan de oude spoorlijn. Plantenwerk
groep. 

Zegekruid Nicandra ph,vsaloïdes 
19/09 Eerste keer na 44 jaar voor 

het huis. Maatkampstraat 
Epe. JvD. 

Zandblauwtje Jasione monlana 
14/08 Berm Tongerenseweg, Epe. EKG. 

27 



28 

Zwarte toorts Verbascum nigrum 
01/07 In witte vorm. Kievitsveld., Ernst. (Ook in 

onze tuin is deze variëteit spontaan opge
komen). EKG. 

. 1 ~aálestoelé~ 1 
Berkenzwam Piptoporus betu/inus 
22/10 Een schitterende verzameling in de bosjes 

van de Wachtelenbergweg, Epe. AHS. 
Bruine ringboleet Suillus luteus 
31/07 Verscheidene ex.x. bij snelweg, 't Harde. 

EKG. 
04/10 Landgoed Welna. AHS. 
Cantharel Cantharellus cibarius 
06/08 't Harde, rand van de 

Haere in stuifzand. EKG. 
03/09 In het bos bij de Zuidweg, 

Epe. MF. 
15/09 Enkele exx. in Kroondomein Gortel. JvD. 
13/09 Groepje aan de Terpweg, Heerde. EKG. 
Eekhoorntjesbrood Bvletus edtl!is s./. 
15/09 Doorsnede 24 cm! 

In berm Pelzerpark. 
Epe. AHS. 

04/10 Gekregen van Mevrouw 
Gorter, Welna, Epe. AHS. 

Fopzwam Laccaria /accala 
22/09 Een heleboeLTuin Pelzerpark 29, 

Epe. AHS. 
Grote sponszwam Sparassis crispa 
17/09 lex. landgoed Welna. Epe. EvDT. 
22/10 Een prachtexemplaar! Bosjes Wachelen-

bergweg, Epe. AHS. 
Kastan,jeboleet Bvletus badius 
22/09 8 exx. Tuin Pelzerpark 29. Epe. AHS. 
04/10 Grote exemplaren. Welna, Epe. AHS. 
Knolparasolzwam Lepiota rhacodes var. hortensis 
15/09 5 exx. in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Krulzoom Paxi/lus invo/utus 
22/09 2 exx. Pelzerpark 29, Epe. AHS 
Paarse schijnridder Lepista mula 
22/9 Plaatjes blauw/lila. Tuin Pelzerpark 29. 

Epe. AHS 
Parelamaniet Amanita rubescens 
29/09 2 exx. Tuin Pelzerpark 29, Epe. AHS. 
Parelstuifzwam Lycoperdon perfatum 
03/08 5 ex. als heel kleine witte knikkertjes. 

Dellenweg. Epe. MHM. 

22/10 ~:~~~~r~~e~~~~d~~- Qt 
15/09 3 exx. Ieplaan. Epe. AHS. 

Plooivoetstuifzwam Calva/ia excipu/iformis 
13/10 Beukenlaan, Epe. MHM. 
Porseleinzwam Oudemansiel/a mucida 
17/09 Verscheidene exx. Welna, Epe. EvDT. 
Rode boleet Boletus rubel/us 
17/09 Enkele fraaie exemplaren. Gloria1aan, 

Epe. EKG. 
Roodbruine slanke amaniet Amanitafulva 
22/09 Tuin Pelzerpark 29, Epe. AHS. 
Vliegezwam Amanita musearia s 
20/09 25 ex.x. langs Van . -

Manenspad - '/' 
Tongerense heide, ~ 
Epe. EvDT. 

24/09 2 exx. Pelzerpark 29, Epe. AHS. 
24/09 13 exx. Groot. In grasberm onder Eiken 

langs Veenweg, Epe. JvD. 
25/09 Ongeveer een dozijn onder Berk, Maat

04/10 
05/10 
06/10 

13/10 
17/10 
19/10 

kampstraat. Epe. 
4 exx. tuin Pelzerpark 29, Epe. AHS. 
1 ex. berm Pelzerpark, Epe. AHS. 
Bem1 Pelzerpark Epe. Afgemaaid door 
gemeente. AHS. 
10 ex. Vosbergen, Heerde. OS. 
6 exx. in tuin Pelzerpark 31, Epe. AHS. 
4 exx. in de tuin bij ceder. Korenstraat. 
Epe. Mevrouw Leek. 

24/10 4 exx. Wachtelenebergweg, Epe. AHS. 
Witte kluifzwam Helvel/a crispa 
14/09 Oostravenweg, Epe. AHS. 
Zwarte kluifzwam Helvel/a /acunosa 
14/09 In het bos bij de Ossenstal. Epe. MF. 
Zwerminktzwam Coprinus dissemi1wfus 
14/09 Mooie groep op holle Eik. Haver-

kampsweg, Epe. ML. 

11 Vissen) Amji'óieën/ Rptie@ I 
Groene kikker 
14/09 Tuin Renderklippenweg 7, Epe. JvD. 
Heikikker 
08/07 2 Volwassen exemplaren. Wisselsche 

veen, Epe. EKG. 
Hazelworm 
15/08 1 groot exemplaar. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Roodwangschildpad 
26/08 Fors exemplaar! Kloosterbos. Wapenveld. 

Excursie Insectenwerkgroep. 
Rugstreeppad 
10/08 3 exx. op Tongerensche heide, Epe. 

EvDT . 
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