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We heten als nieuw lid van onze afdeling 

Val'\ har+e welkom 

Mev .. ouw C. Paulusma1 

tpe .. l,eemweg 3 
tpe 

HERINNERING VOOR DE WERKGROEPEN: 
In de volgende Natuurklanken moeten de jaarverslagen worden opgenomen. 
Veel werk? Begin er dan tijdig aan, want het is voor ons heel erg belangrijk 
dat de kopij tijdig binnen is, in verband met vakantieplannen in de redactie. 

DE UITERSTE SLUITINGSDATUM IS 10 DECEMBER 2001 
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VOORWOORD 

Dit is de vierde én laatste keer dat u een Natuurklanken in dit toch wel wat saaie bruine kleur
tje in handen krijgt; 2001 is alweer bijna op. 

Eerst dachten we: het zal best comfortabel zijn, een editie minder. Maar nu al is daar dat ge
voel van bevreemding ... Want terwijl de hommels, toch eigenlijk tegen beter weten in zou je zeggen, 
in hun sterk geblondeerd en armoeiig ogend vachtje de (kletsnatte) bloemen blijven bezoeken, worden 
er "eerste waarnemingen" uit de afgelopen meimaand voor publicatie gereedgemaakt. 
Het pást niet. Maar goed - het zal wel wennen. 

Zoals in het vorige blad ook al werd aangegeven heeft het voorwoord toch echt wel een func
tie. Ook nu bevat het weer een fors aantal opmerkelijkheden die de oplettende lezer feitelijk niet zou
den mogen ontgaan. Zoals: 

•!• Voor hen die dit jaar de Vertegenwoordigende Vergadering willen bijwonen is het belangrijk 
te weten dat deze niet - zoals voorheen - in Arnhem gehouden zal worden, maar in het Eco
drome in Zwolle. De datum is 3 november en het begint om 10.00 uur in de morgen. 

•!• Onze secretaris, Margriet Maan~Everaars, beschikt nu ook over een e-mailadres, te weten: 
margriet.maan@hetnet.nl 

Bestuurlijke zaken hoeven dus niet meer via Micky Haselhoff "geforward"-, maar kunnen nu 
rechtstreeks naar Margriet gemaild worden. 

•!• Het coördinatorschap van Harry van Diepen over de "Vozovar" is overgenomen door Gert 
Prins. Alles wat u weten moet om met hem in contact te komen staat helemaal achterin dit 
blad, aan de keerzijde van de omslag. 

•!• Er heeft in Natuurklanken nummer 2 van dit jaar een oproep gestaan inzake de mussentelling. 
Er was bij het ter perse gaan van dit blad door Wim Meketenkamp nog geen reactie op ont
vangen, dus we brengen het nog even onder uw aandacht: het adres van Wim is 

Vaassenseweg 30-8166 AV Ernst 
en hij vraagt u uw waarnemingen vóór 15 november in te zenden. 

Ja, en alsof we werkelijk niets beters te doen hebben is daar opnieuw een zeurderig dilemma 
ontstaan over. .. hoofdletters. We hebben voorheen in dit blad al de nodige plaats voor dit onderwerp 
ingeruimd en hoopten ·dat de kous met onze uitleggen af was. Maar nu heeft De Vlinderstichting aan
gekondigd te breken met de Hoofdlettergewoonte. De vlindernamen zijn teruggebracht tot hun oor
spronkelijke staat en ze zijn zelfs nog een puntje achteruit gegaan, want ook bijvoorbeeld icarus, lu
zerne en de sinten jan en jacob krijgen geen hoofdletter meer. 
Hoe gezagsgetrouw zijn wij? Houden wij ons aan de voorschriften van de Algemene Natuurhistorie of 
aan die van De Vlinderstichting? Of maken we er lekker een allegaartje van? (Dat geldt vermoedelijk 
voor dit nummer zeker- maar hierin gaan we niets meer verbeteren.!) 

Zo u prijs stelt op inspraak, laat het ons weten. U wordt gehoord, zoal niet onvoorwaardelijk 
gehonoreerd. Wij vinden eigenlijk dat er wel belangrijker zaken onder de zon zijn, maar we houden 
het democratisch. 

Volgende punt. Omdat er zo gauw niemand voorhanden was die een verslag kon schrijven 
over de bijzonder geslaagde manifestatie - met vierhonderd bezoekers - op de Camping Flevostrand 
bij Hardersluis, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de KNNV, volstaan we met een 
handvol foto's van die dag. U vindt ze her en der verspreid in dit blad; de meesten spreken voor zich
zelf. Onze afdeling kwam bijzonder goed uit de verf, wat nooit gelukt zou zijn zonder de enorme inzet 
van Marianne en Margriet, die er werkelijk keihard voor gewerkt hebben! 

En tot slot zijn we ervan overtuigd dat er ook zonder een geschreven feestverslag heel veel 
afwisselende en wetenswaardige zaken in dit blad te vinden zijn. Leest u ze met plezier! 

Redactie. 

Eén van de redactieleden gaat traditiegetrouw op winterrece5. 
Vertrek: derde week van december- terugkeer tweede week van januari. 

Al5 u wilt dat de eere;te Natuurklanken van 2002 op de gebruikelijke tijd klinken 

kunt u daar zelf veel toe bijdragen door zo e;poedig mogelijk uw e;chrijfe;ele; in te zenden. 
Dat helpt voorkomen dat allee; in een te krap tijd5bee;tek panklaar gemaakt moet worden. 

UITERSTE DATUM VAN INZENDING: 

10 DECEMBER 2001 
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Als u dit blad in handen krijgt is de zomer van 2001 voorbij. Het bestuur hoopt dat u in de 
afgelopen maanden weer volop heeft kunnen genieten van alles wat er om ons heen groeit en bloeit. 
Soms in voor ons 'lropische" temperaturen, ook voor diegenen die het dicht bij huis zochten! 

Maar nu breekt de winterperiode weer aan met de gezelligheid van de algemene lezingen en 
excursies, met verhalen over de vakanties en wat snuffelen in natuurboeken. 
Over dit laatste gesproken: als u de boeken leent uit onze eigen bibliotheek zuh u zien dat daar wat 
geruimd is, zodat er meer overzicht is op de planken. De boeken die niet zovaak gevraagd worden 
(met rode stip) liggen nu ergens anders, maar zijn nog wel uitleenbaar. 
Overigens kwamen we er achter dat sommige boeken wel érg lang gehouden worden: de normale 
termijn van twee maanden is toch al ruim, maar sommige leden verlengen dat eigenmachtig soms tot 
het driedubbele en dat is echt niet de bedoeling. Misschien wilt u eens kijken of u zo'n langlener bent 
en als dat zo is wih u het boek dan alstublieft zo spoedig mogelijk inleveren? Els zou bij de 
bibliotheek best wat assistentie kunnen gebruiken. Is dat iets voor u? 

Heel blij zijn we met het aanbod van Gert Prins om de coördinatie van de VOZOV AR op zich 
te willen nemen nadat Harry van Diepen te kennen had gegeven met die taak te willen stoppen. Ook 
de uitleen van de telescoop gaat via Gert. Frans Bos wil wel contactpersoon zijn van de 
zoogdierenwerkgroep. En nu we toch met het invullen van vacatures bezig zijn: herinnert u zich nog 
dat Marianne Faber op de laatste ledenvergadering heeft gezegd,dat ze de kar nog één jaar wilde 
trekken? We zijn nu al over de helft van haar termijn en er heeft zich nog niemand gemeld om ons 
bestuur te komen versterken. We kunnen ons voorstellen dat u aarzeh om meteen het voorzitterschap 
over te nemen, maar misschien zou er binnen het bestuur best wat geschoven kunnen worden, zeker 
als zich meer mensen zouden aanmelden. U zou natuurlijk kunnen beginnen met het bijwonen van 
een bestuursvergadering. Het zijn over het algemeen heel gezellige avonden, maar vaak wel met een 
uitgebreide agenda omdat er ook buiten de KNNV veel gaande is op milieugebied. Heel boeiend om 
daar op een andere wijze mee geconfronteerd te worden dan alleen werkend "in het veld". Denkt u er 
eens over. Wij willen graag iets van u horen! 

Deze zomer is Marianne weer zeer actief geweest met de verkoop van de Natuurpadboekjes. 
Ze heeft er maar liefst twintig verkocht! U ziet: er zijn vele manieren om bezig te zijn met onze 
afdeling van de KNNV! 

Wij hopen u in dit winterseizoen vaak te kunnen begroeten bij een lezing of excursie. 

1 (:)(:)jaar 

I<.NN\1 
On:z~ -vraag haal 

Ef& ~opman&. hefaa& op 
d~ rug ••.. 

tli~r mouf h~f f~uf nog 
h~ginn~n. 

Het bestuur. 



VOOR UW AGENDA 

.i)JleO~IeR~~~~ 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

NOTA BENE!! 

=~~~~-

VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLLJK TWEE DAGENVOORDAT Dffi PLAATSVINDT. 

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 
Loos Heine 0578 - 576628, of 

of bij degene die de desbetreffende excursie leidt 

TENTOONSTELLING IN KASTEEL GROENEVELD IN BAARN 
Deze tentoonstelling gaat over de KNNV en haar activiteiten gedurende een eeuw en 

ONGEVEER hij is geopend van 
DRIE 

MAANDEN 

Maandag 
29 oktober 

Donderdag 
25 oktober 

19 september tot en met 17 december 2001 
In het kasteelpark zal ook van alles te beleven zijn, en op weekends zijn er op de zol
der van de Oranjerie workshops voor kinderen. 
In Natura zult u er t.z.t. meer over kunnen lezen \~ 

...... 
HUISKAMERBIJEENKOMSTVAN DE INSECTENWERGROEP .. _.. ... .,. 

Zie daarover meer onder Programma Werfcsroepen <~:~-~~ .. 
-------~ ER IS EEN EEN STREEP GEHAALD DOOR DE LEZING OVER SPINNEN. 

Tot ieders grote spijt is de Heer Fokkemadoor ziekte verhinderd deze avond voor ons 
te verzorgen, maar wij houden deze dia-lezing in gedachten en rekenen erop dat hij 
volgend jaar weer op het programma staat. 
Intussen zijn we naarstig aan het zoeken naar vervanging voor deze avond. 

Aanvang 20.00 uur- einde± 22.00 uur. 
Plaats Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 

'f'/1/l/1/l/l?latll'/l/l/l/l/1/1/l/l/l/l/1/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l'/l/l/1/l/l/l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/1/1/l/l/l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l'/l/l/l/l/l/l/1/l/l'/.1/l/l/l/l'~ I Zaterdag VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING ~ 
~ 3 november IN HET ECODRÓME- ZWOLLE -AANVANG 10.30 UUR. ~ 
~ WF:.r." • "W' mte'~.,~~~~~!W'!''IIJ:ileioi~:WJ trw'~:W»Eil~~~~-~~ 

Zondag 
4november 

Donderdag 
MIDDAG 
22november 

PADDESTOELENEXCURSIE met Janus Crum 
Opnieuw gaan we kijken naar de paddestoelen die er langs het Natuurpad te vinden 
zijn. Omdat vorige keer het Heerder gedeelte onder de loep genomen werd, lopen we 
nu over de natuurpadroute Epe. 

Aanvang 14.00 uur. 
Vertrekpunt Hertenkamp, Dellenweg, Epe. 

LEZING DOOR HANS STEUR 
Deze middaglezing wordt wederom gevuld door Hans Steur en gaat over Darwin. 
Het is min of meer een aanwlling van zijn lezing in januari over de Evolutie. De toe
hoorders waren daar erg enthousiast over en hij riep steeds: "Ja ,dit is eigenlijk een 
onderdeel van mijn lezing over Darwin", dus vandaar deze keuze. 

Aanvang 14.30 uur- einde± 16.30 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
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Zaterdag THEMADAG NA TUURBESCHERMING IN HET CENTRUM VOOR NA-~ 
24 november TUUR- EN MILIEUEDUCATIE TE APELDOORN I 

Kijk twee pagina's verder voor bijzondemeden over deze dag. ~ 

Donderdag 
13 december 

? 
• 

- --

zondag 
13 januari 
2002 

Donderdag 
MIDDAG 
24januari 

'

"u y ,... 
.... 

!{ 
i_' 

o/ozovar 

LEDEN VOOR LEDEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN 
Tradtitiegetrouw zal de organisatie hiervan verzorgd worden door Dik Koopmans. 
Neem voor uw bijdrage vóór 25 november 2001 contact met hem op 

~0578--612083. 
Aanvang 20.00 uur- einde± 22.00 uur . 
Plaats Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 

NIEUWJAARSWANDELING-EN BIJEENKOMST 
We zoeken het ook dit jaar weer dichtbij huis, en wel in Ernst en omgeving. De wande
ling wordt geleid door Henk Menke en voert door het bos- en heideterrein van Schave
ren (Cehic Fields) en de retentievijvers die het Waterschap langs de Smallertse beek 
heeft aangelegd. Er is zo'n andexhalftot twee uur voor uitgetrokken en daarna komen 
we voor de traditionele nieuwjaarssamenkomst terug bij het pmrt waar de wandeling 
ook gestart is: 

Restaurant & Partycentrum Schaveren, Oranjeweg 72, Emst. 
Misschien wih u daar op eigen gelegenheid naartoe gaan, maar er zijn voor hen die 
geen vervoer hebben ook verzamelpunten van waaruit men naar Ernst rijdt. 

V oor Epe is dit de parkeerplaats bij Albert Heyn - tijd 13.15 uur; 
voor Vaassen: hoek Dorpsstraat/Julianalaan- tijd ook 13.15 uur. 

Rond drie uur - half vier hopen we met een grote groep in een zaaltje voor ons zelf 
weer de jaarlijkse nieuwjaarssamenkomst te beleven. 

Als u niet meedoet met de wandeling maar de bijeenkomst niet wih missen neem dan 
contact op met Marianne Faber ofLous Reine: ~ (0578) 627167 of 576628. 

DIALEZING OVER IJSLAND DOOR GERARD PLAT 
Gerard heeft zijn vakantie doorgebracht in dit fascinerende land en wil ons ervan laten 
meegenieten door er aan de hand van zijn dia's over te vertellen. 
Hoewel de naam IJsland een beeld oproept van een ijzig, onherbergzaam, vrijwel on
bewoond land, zult u zien dat er net als in de hogere Alpengebieden toch altijd pioniers 
zijn die op de meest onverwachte plaatsen hun bloemenpracht tonen. Er zijn prachtige 
rotsformaties, waar vogels nestelen en de soms nog warme vulkaanhellingen zijn op 
zich een belevenis. 
In twee uur zult u hoogstens een kleine indruk kunnen krijgen van dit boeiende land. 

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

Programmals van de werkgroepen 

•!• Zaterdag 20 oktober- Vogeltrek de Duintjes o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst. 
•!• Donderdag 15 november - programma nog iet bekend. Suggesties? 
•!• Zaterdag 22 december -Wilgen knotten op locatie in Zuuk, samen met de NBC. 
•!• Zondag 30 december: Midwintertelling 

Stamppottenbuffet onder leiding van Rudi Heideveld, Jeroen Haas, Harry van Diepen en Fred 
Broekman. Aanvang 10.00 uur; aanvang buffet 12.30 uur. 

Plimtenwerfgroep 
Maandag 29 oktober Inleiding van Henk over het Land van Jonker in het Wisselsche veen, Epe. 

Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 
Maandag 26 november Dialezing Orchideeën door Els Koopmans. 

Eper Gemeentewoning, 20.00 uur Alkoof. 



9\[.atuur6escliermingscommissie 
27 oktober Cursus motorzagen bij Adrie Hotttinga aan de Kerkweg 10 te Vorchten. 
24 november Inhaalcursus snoeien hoogstamfruitbomen op locaties in Oeneen Vaassen. 
22 december Wilgen lrnOtten op locatie in Zuuk, samen met de vogelwerkgroep. 
19 januari Opschonen Jeneverbesstruiken op locatie te Vaassen. 
23 februari Cursus snoeien fruitbomen; locatie nog niet bekend. 
23 maart Wilgen lrnotten met de Rotaryclub; locatie nog niet bekend. 

Over bovenstaand programma kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij: 
Dertos Hilberink 'f!!1 0578 - 572713 

'J.nsectenwerk:groep 
Maandag 
29 oktober 

Eerste huiskamerbijeenkomst van het nieuwe seizoen, op het vertrouwde adres van 
Agnès Herweijer-Smit, Pelzerpark 3, Epe. 
Aan de leden wordt in de eerste plaats gevraagd of ze hun ingevulde vlinderlijsten van 
de afgelopen zomer willen meebrengen. Verder is het de bedoeling dat we over onze 
bevindingen van het voorbije seizoen vertellen en dan moeten er ideeën op tafel komen 
voor het programma en de verdere plannen. 
Foto's zijn altijd zeer welkom, evenals dia's, maar dan moet er wel voor een projector 
gezorgd worden, want die van Agnès heeft het begeven. 
Het is voor de gastvrouw wel zo prettig als ze precies weet op hoeveel mensen ze kan 
rekenen. Wees dus zo goed even op te bellen of je wel-ofniet komt. 

r!1 (0578) 613703 
Belangstelling/aanwezigheid van niet-werkgroepleden wordt zeer op prijs gesteld. 

Patfdéstoefenwerfçgroep 

Het frequent bezoeken van "De Bonenburg" te Heerde is zoals bekend door de 
MKZ-crisis op losse schroeven komen te staan. Toch hebben we een bezoek aan 
dit landgoed drie keer op het rooster gezet, ter voorbereiding op meer definitieve 
activiteiten in het volgende seizoen. 

Het bestuur heeft ons voorgesteld om als bijdrage voor het Natuursignaal 2002 (van de landelijke 
KNNV) een gebied te inventariseren, waarvan ook oudere gegevens beschikbaar zijn. Op paddestoe
lengebied zijn die oudere gegevens uit het archief van de heer Sieders door Menno Boomsluiter in de 
computer gezet. Na overleg met hem viel de keus op Niersen (twee maal). 

Verder verzorgen we voor de afdeling een paddestoelenexcursie via het Natuurpad Epe en dan 
zijn er nog de werkgroepbijeenkomsten, .die ook dit jaar weer gehouden kunnen worden ten huize van 
Agnès Herweijer-Smit, Pelzerpark 3 te Epe. 

En dan nu het rooster: 
Zondag 30 september "De Bonenburg", Heerde. Tijd.l4.00 uur. 

Verzamelen op de parkeerruimte links voor "De Bonenburg". 
Zaterdag 13 oktober Niersen. Tijd: 09.30 uur. 

Verzamelen bij het houten bruggetje over de beek langs de Elburgerweg, tus
sen de Niersenseweg en de Elspeterweg (NiersenNaassen). Er tegenover is 
een parkeergelegenheid. 

Dinsdag 23 oktober Werkgroepavond. Tijd: 20.00 uur. 
Pelzerpark 3, Epe. ('f!!l 0578 - 613703) 

Zondag 28 oktober "De Bonenburg", Heerde. Tijd: 14.00 uur. 
Verzamelen op de parkeerruimte links voor "De Bonenburg". 

Zaterdag 3 november Voorbereiding afdelingsexcursie over het Natu!lrpad, Epe. Tijd: 09.30 uur. 
Verzamelen op de parkeerplaats bij het Hertenkamp aan de Dellenweg in Epe. 

7 
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Zondag 4 november 

zaterdag 17 november 

donderdag 29 novem
ber 
zondag 2 december 

Mdelingsexcursie Natuurpad Epe. Tijd: 14.00 uur 
Verzamelen op de parkeerplaats bij het Hertenkamp· aan de Dellenweg in Epe. 
Niersen. Tijd: 09.30 uur. 
Verzamelen bij het houten bruggetje over de beek langs de Elburgerweg, tus
sen de Niersenseweg en de Elspeterweg (Niersen!Vaassen). Er tegenover is 
een parkeergelegenheid. 
Werkgroepavond. Tijd: 20.00 uur. 
Pelzerpark 3, Epe.(~ 0578- 613703). 
"De Bonenburg"', Heerde. Tijd: 14.00 uur. 
Verzamelen op de parkeerruimte links voor "De Bonenburg". 

To en Janus Crum - ~ 0578-572487 
Pr. Clausstraat 14, 8171 W Vaassen. 

NATUURBESCHERMING IN DE PRAKTIJK 
Themadag Natuurbescherming Gewest IJsselstreek 

Op Zaterdag, 24 november 2001 wordt voor de tweede keer een gewestelijke themadag Na
tuurbescherming gehouden in het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, Aristotelesstraat 603 te 
Apeldoorn. De dag begint om 09.45 uur en eindigt rond 17.00 uur na een excursie in de omgeving van 
Apeldoorn. Deelname aan de dag kost niets. 
U wordt verzocht uw eigen lunchpakket mee te nemen. Voor koffie, thee of soep wordt gezorgd. In 
~e!'band met de excursie is eventueel regenkleding nodig. 

Programma 
Er is al een aantal afdelingen, dat toegezegd heeft een bijdrage te leveren. Het volledige pro

gramma was op het moment van insturen van de kopij voor Natuurklanken nog niet bekend. 
In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• Ecologische verbindingszones in Flevoland. 
• Natuurontwikkeling Randmeren in relatie tot de nieuwe oeververbinding. 
• De Provincie Gelderland wordt gevraagd een toelichting te geven op de EcologisChe Hoofdstruc

tuur in Gelderland. 
• Een ambtenaar van de gemeente Apeldoorn wordt gevraagd te spreken over de mogelijkheden van 

samenwerking tussen gemeenten en natuurgroepen. 
• de KNNV Natuurbeschennimzscommissie geeft advies over natuurbescherming in de praktijk. 

Het belooft een interessante dag te worden voor iedereen die voor de derde poot van de KNNV 
-natuurbescherming - een volwaardige plaats inruimt. En straks niet alleen in woorden, maar als het 
kan in daden. Natuurbescherming in de praktijk! 

In verband met de catering wordt u verzocht zich op te geven vóór 10 november a.s. 
bij Lous Heine, tel. 0578- 576628 e-mail: sondorpheine19@zonnet.nl 
Lous geeft u dan meteen informatie over het definitieve programma. 

ALSrUBLIErrf 
WILr LJ ERVOOR ZORGEN !)AT LJW KOPIJ WERKELIJK 

OP 10 DECEMBE!? 200! BIJ ONS BINNEN ISr 
HET VOORKOMT GROTE PROBLEMEN IN!)/!! Rf!!)ACTII!!. 

Het bestuur. 



Om te janken 

De Immenhof gaat sluiten - Bart e'n Elly Vosselman houden het voor gezien, 
zoals we afgelopen zomer in de krant hebben kunnen lezen. 
Met ons zullen nog een heleboel anderen dat heel, héél erg vinden; we waren 
zo bevoorrecht met een bedrijf als het hunne zo dicht in de buurt en we zul
len het dan ook gloeiend missen. 
Maar afgezien daarvan is vooral de reden waaróm ze ermee stoppen onver
draaglijk. Hun bedrijf richtte zich op het kweken van biologische producten, 
zoals we allemaal weten. Wat je er kocht was van een dusdanige kwaliteit 
dat je rondweg kunt stellen dat zij - zonder ooit belerend te doen - ontzaglijk 

veel hebben bijgedragen aan de bewustwording van hoe groente en fruit hoort te zijn en te smaken. 
Dat vervlakking op dit gebied hoogtij viert is alom bekend, maar er zijn tallozen die via de Immenhof 
het verschil hebben leren kennen. 

Als je keihard werkt, dwars door klimatologische en andere natuur-tegenslagen heen, met zo 
veel overtuiging en zo veel ontzeggingen als Elly en Bart, en je wordt in de vlotte uitvoering van alles 
wat er te doen is voortdurend gedwarsboomd door absurde regeltjes en kleinzielige formaliteiten, dan 
mag je het alsnog een wonder noemen dat deze twee mensen het zo lang hebben volgehouden. En dat 
we hen daarom enorm bewonderen willen we niet ongezegd laten! 

Ooit heeft Toon Hermans op z'n Zweeds uitgeroepen: ''Weur meut ut neurteu?!" En dat ga je 
je inderdaad steeds vaker afvragen. Overal klinken geluiden dat mensen die "biologisch willen gaan" 
royalere kansen moeten krijgen. Gezegd en geschreven wordt er genoeg, maar in de praktijk schijnt 
het toch allemaal niet zo goed te werken. 
Tenslotte is uiteraard de consument de grootst aansprakelijke. Zo lang wij bij het kopen van onze 
groente de kiloprijs het belangrijkst vinden (en niet in de gaten hebben dat het extra gewicht water is 
dat je weer weggooi!), zo lang het ons niet kan schelen een schep suiker met de worteltjes mee te ko
ken en er dille of peterselie overheen gooien omdat ze anders te erg naar soda smaken, zo lang we 
liever veel eten dan goed eten . . . . . zo lang zijn we het goede der aarde dan ook eigenlijk niet waard. 
Onze kinderen en kindskinderen zullen waarschijnlijk het verschil tussen "eerlijk" voedsel en voorge
fabriceerd voer niet eens meer kunnen proeven. En dientengevolge zal de regelgeving waarschijnlijk 
ook in de toekomst soepeler blijven voor bio-industrieën en grootschalige monoculturen dan voor de 
kleine biologische tuinder. 

Ofschoon we er alle begrip voor hebben dat de Vosselmannen de boel erbij neer gooien is het 
kiertje dat Bart volgens de krant openlaat, en dat misschien toch nog wel zal resulteren in ooit een 
vervolg op de Immenhof iets waar we stiekem onze hoop op gevestigd houden. En wie weet is er dan 
ook nog een strookje grond voor bloemen. Bloemen waar geen beschadiging van het milieu aan kleeft 
en waar we net zo van genoten als van de rest. 

Samenvattend: Elly en Bart, bij deze, stellig namens vele anderen, bedankt voor al het goeds 
en heerlijks dat we lange jaren bij jullie vandaan gehaald hebben en nogmaals alle respect voor de 
inzet en de overtuiging, die we allemaal van dichtbij hebben kunnen meebeleven. 

Dit is uit de harten gegrepen van 
Joop en Micky Haselhoff. 

Danlz·ij LrJUanfe 
verloopteehnielen werd er 

t!.IÎf&telend verloehfu 
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Het platteland 

Waar is de Patrijs in Epe en Heerde gebleven 

Streeknaam: Veldhoentje 

Inleiding 
Wie kent niet het geknerp van de Patrijs tijdens zwoele vomjaars
avonden? Het avondgeluid van een prachtige vogel van het platteland 
die herinneringen oproept aan hobbelige landweggetjes met kleurrijke 

rf, bermen, golvende graanvelden met blauwe korenbloemen, afgewis
seld door hakvruchten zoals aardappels en voederbieten en op de 
stroomruggen beweide hoogstamboomgaarden omzoomd door oude 
meidoornhagen. De Patrijs behoorde bij de adel van de vogels op het 
platteland. 

Het platteland waarin de onlangs verschenen Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de verbods
planologie is opgeheven en de functies van het platteland vogelvrij lijken. In Den Haag is een be
leidsmatig niemandsland met grote risico's gecreëerd waarbij niemand meer weet welke functies bui
ten de "EHS" en Rode zones voorrang krijgen. Bestofte bestemmingsplannen van soms meer dan 
twintig jaar oud zijn eerder regel dan uitzondering met een scala aan ontsnappingsclausules dan wel 
met een onduidelijk gedoogbeleid waardoor gemeenten angstig worden voor vernieuwing, omdat door 
een klein foutje in een procedure aanzienlijke schadeclaims verwacht kunnen worden. En zo wordt het 
groene gebied van Nederland met de huidige intensieve landbouw, die nauwelijks rendabel is, rest
ruimte van Nederland. Zo lang onze cultuurhistorici, recreatieplatforms, provinciale VVV's en agrari
sche ondernemers en natuurbeschermers niet in staat zijn de rijen te sluiten voor het behoud van het 
platteland, is herverdeling van restruimte een geoorloofde bezigheid. 
Of de Vijfde Nota uitkomst zal bieden voor het behoud van al die vogelsoorten die gebonden zijn aan 
agrarisch Nederland is nog maar de vraag? 

Zover een vrije versie over mijn persoonlijke beleving na het verschijnen van de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening. 
Wat is er aan de hand op het platteland en in onze natuurgebieden? 

U begrijpt waar ik heen wil, in dit platteland-niemandsland is geen ruimte meer voor adellijke 
vogels zoals bijvoorbeeld de Patrijs die ruimte moet hebben. En in de natuurterreinen op de Veluwe, 
zoals onze heidevelden, is de Patrijs ook verdwenen. 
Dit artikeltje gaat na een voor mij gebruikelijke inleiding verder over de Patrijs zelf, de status van de 
Patrijs, het populatieverloop op de Noordoost Veluwe en maatregelen voor een mogelijk herstel van 
de populatie of toch- stervensbegeleiding. 
Patrijs (Perdix perdix) 

De Patrijs is ongeveer zo groot als een duif, is overwegend grijsbruin, de zijkanten van de kop 
en de keel zijn roestbruin, de borst en onderzijde zijn grijs met een donkerbruine, hoefijzervormige 
vlek op de buik. De flanken zijn roodbruin gestreept met lichte leng
testrepen. De staart is eveneens roodbruin. Het vrouwtje onderscheidt 
zich van het mannetje, aangezien de tekening veel minder duidelijk is. 
Evenals bij alle fazantachtigen is de vlucht snorrend en snel afgewis
seld met glijvluchten, met naar beneden gebogen vleugels. Wanneer 
een Patrijs verstoord wordt, hoor je een luid "rieriepriepriep", maar het bekende geluid is "kierr-rek". 
Veelal vliegt een Patrijs na verstoring niet ver weg om vervolgens verder weg te rennen. 

Wanneer Patrijzen baltsen gaat dit gepaard met wilde gevechten om de broedterritoria. Patrij
zen zijn monogaam en huwelijken worden voor het leven gesloten. De vrouwtjes broeden alleen, ter
wijl het mannetje de omgeving in de gaten houdt. Gewoonlijk heeft een paartje Patrijzen één broedsel, 
waarbij in één legsel wel tussen de acht en vierentwintig eieren geproduceerd kunnen worden. De 
broedduur is vierentwintig tot zesentwintig dagen. Het is opvallend dat de nestvlieders al na twee we
ken kunnen vliegen. Een familie Patrijzen blijft tot het volgende vootjaar bijeen. U herinnert zich nog 
wel de koppeltjes Patrijzen op een besneeuwde akker. 
Status 

De volgende twaalf soorten van de Rode lijst vinden we vaak op het platteland: Ooievaar, Pa
trijs, Kwartelkoning, Kerkuil, Steenuil, Paapje, Roodborsttapuit, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier, 
Geelgors, Ortolaan en Grauwe gors. Vijf hiervan hebben de status van bedreigde soort, vijf zijn sterk 
bedreigd, terwijl twee soorten bijna of geheel verdwenen zijn. 



Het zal u niet vetwonderen dat de Patrijs inmiddels een Rode lijst status heeft vetworven. Voor de 
Patrijs geldt motief C: bedreigde soort. 
Deze categorie wordt gekenmerkt door soorten met een geringe tot ruime landelijke verspreiding 
waarvan het aantal in recente tijd met ten minste een kwart is afgenomen. De achteruitgang heeft een 
structureel karakter, hoewel sommige soorten een onvolledig en vaak plaatselijk herstel tonen. 
Voedsel 

Het voedsel van de Patrijs bestaat uit allerlei zaden van grassen en granen, vruchten, bessen, 
blaadjes en dierlijk voedsel als insecten en spinnen. De jongen eten in de eerste weken vrijwel uitslui
tend dierlijk voedsel. Door de grote variatie aan voedsel dat vooral voor de eerste levensfase van de 
jongen essentieel is voor overleving is de Patrijs aangewezen op kruidenrijke akkers, soortenrijke gras
landen afgewisseld met structuurrijke zomen, dijken, langdurig braakliggende zandige terreinen en 
houtopslag of heggen voor dekking en rust. Een combinatie van landbouwgebieden met extensief ge
teelde gewassen en structuurrijke graslanden, bosjes, ruigten en brede bermen vormen het ideale bio
toop voor de Patrijs. 

En waar vinden we op de Noordoost Veluwe nog deze biotopen? 
Honkvast 

Patrijzen zijn behoorlijk honkvast en verwijderen zich zelden meer dan enkele kilometers van 
de broedplaats. Voor de inventarisatie van Patrijzen is dit een belangrijk gegeven.Wanneer je Patrijzen 
waarneemt, of dit tijdens- of buiten het broedseizoen is: direct noteren en op kaart intekenen. Het 
voordeel van het intekenen op kaart is dat je met cirkels van bijvoorbeeld twee kilometer paartjes kunt 
lokaliseren en dit biedt de helpende hand tijdens inventarisaties. 
Trend, aantal en dichtheden. 

Tot ver in deze eeuw was de Patrijs een algemene broedvogel, met een populatie van naar 
schatting enkele honderdduizenden broedparen Vanaf de jaren vijftig wordt gesproken van een afha
me, die met name in de jaren zestig en zeventig schrikbarende vormen heeft aangenomen. Rond 1975 
bedroeg het totaal aantal broedparen minder dan 50.000 en begin jaren negentig was het aantal verder 
geslonken tot 20.000- 25.000 paar. De afhame was het sterkste in het oosten van ons land. Het is zeer 
opmerkelijk dat ondanks de sterke teruggang van de populaties de jacht op de Patrijs zo lang stand 
heeft weten te houden. Volgens de jachtwildenquetes werden in het begin van de jaren negentig nog 
circa 14.000 vogels geschoten. 
In onze regio was de drastische daling van het aantal Patrijzen voor jachthouders aanleiding om de 
jacht op de Patrijs in een groot aantal gebieden al te beëindigen. 
De dichtheden zijn meestal niet hoger dan 0,5 tot 1 paar per vierkante km. Dit is in SOVON taal 1 paar 
per 100 ha. In de meest gunstige terreinsituatie betekent dit vijfentwintig tot vijftig paren per atlasblok 
In onze regio is dit aantal nooit vastgesteld, aangezien het areaal akkerbouw altijd zeer bescheiden is 
geweest. 
De broedvogelatlas geeft de volgende informatie: 

Voor de periode van achteruitgang waren in de akkerbouwprovincies Zeeland en Noord
Brabant plekken bekend met 10 tot 15 paar per 100 ha. Op de zandgronden van Drenthe, de Veluwe, 
Twente en Oost-Brabant variëren de dichtheden van 0,5 tot 2,5 paar per 100 ha; op akkerland meer 
dan 1 paar en op intensief beheerd grasland minder dan 1 paar per 100 ha. 
De avifauna " Vogels van de Grote Rivieren" uit 1979, geeft voor het midden IJsselgebied lagere 
dichtheden; respectievelijk voor de stroomruggen 0,5-0,9 paar per 100 ha en voor de komgronden < 
0,4 paar per 100 ha. 
Overige informatie uit broedvogelinventarisaties: 

In het rapport ''Natuutwetenschappelijk rapport Noordoost-Veluwe" uit 1973 wordt vermeld 
dat in de omgeving van de Kroondomeinen de Patrijs vooral voorkomt op de weilanden en bouwland. 
Hij wordt vooral bij Tongeren, Niersen en Gortel waargenomen. In een inventarisatierapport van het 
RIN uit 1974 blijkt dat een paar Patrijzen werd waargenomen op de Tongerense heide. 
In een broedvogelverslag van de Marletwaarden uit 1976 worden twee paar territoriumhoudende Pa
trijzen genoemd in de uitatwaarden tussen de Mariermolen en de Wervetwaarden. In 1987 wordt een 
territoriumhoudend paar vastgesteld in de Marierenk in atlasblok 27-26. Tijdens de inventarisaties 
voor het Bijzondere Soortenproject in 1986 en 1987 is op de jaarkaart een territorium ingevuld voor 
het Wenumseveld in atlasblok 27-53 en ook in het Voorbroek te Oene-atlasblok 27-45 wordt in de
zelfde periode een territorium houdend paar waargenomen. Ook worden in 1986 twee paren gemeld 
uit atlasblok 27-53 in de buurtschap 't Laar te Vaassen. In het inventarisatierapport "Flora en fauna 
Schaveren-Een doorsnede van een Noordoost Veluws Landschap" uit 1988, wordt één paar genoemd 
in het dal van de Smallertse beek (27-43). 
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Oorzaken achteruitgang 

Zoals ik in de inleiding al heb betoogd is de achteruitgang van de Patrijs te wijten aan het ur
banisatieproces en de industrialisering van het platteland. Het verdwijnen van extensief beheerde ak
kers, bloemrijke hooilanden, allerlei overhoekjes en ruige bermen betekent verlies van dekking en 
nestgelegenheid en vooral dierlijk voedsel voor de jongen. Vooral de toename van het gebruik van 
insecticiden en herbiciden gedurende de zeventiger jaren voor intensieve teelten betekende de nekslag 
van het voedselaanbod in de vorm van onkruidzaden en dierlijke organismen. Alleen al de explosieve 
omvormingen van grasland naar bouwland, voor de teelt van snijmaïs heeft desastreuze gevolgen ge
had voor allerlei diersoorten, waaronder de Patrijs. 
Om een voorbeeld te noemen. 
Onderzoek naar de natuurlijke kwaliteiten van diverse soorten korte vegetaties heeft opgeleverd dat in 
bepaalde natuurlijk beheerde graslanden wel meer dan vijftig soorten spinnen kunnen leven, terwijl het 
aantal soorten spinnen in intensief beheerde graslanden tot een minimum beperkt blijft. En ook het 
verdwijnen van met name grote insecten zoals bijvoorbeeld allerlei krekels en sprinkhanen is schrikba
rend hard gegaan. 
Niet alleen in het agrarisch gebied maar ook op en in de omgeving van onze heidevelden is het beheer 
onvoldoende gericht geweest op het behoud van fauna-elementen. In de omgeving van de heidevelden 
waren akkers met granen en hakvruchten. Tegenwoordig worden op de meeste enken maïs geteeld en 
zijn de voedselgebieden voor de Patrijs verdwenen. Het verklaart wellicht de afwezigheid van Patrij
zen op onze heidevelden, aangezien uitwisseling naar nabijgelegen voedselgebieden op de graanakkers 
niet meer mogelijk is. 
Situatie in onze regio 

Onder onze regio verstaan we in hoofdzaak het grondgebied van de gemeenten Epe en Heerde; 
het werkgebied van VOZOV AR. 

Werkgebied VOZOVAR- periode onderzoek SOVON 
0 'h . h 'dP .. verZie t aanwezi21 ei atr•.rs 

Gemeente Atlas- Km Status atlasperiode Status atlasperiode 
blok hoklaantal 1973/1978 1998/2000 

(incL ged.) 
Heerde 27-15 4 waarschijnlijk broedend niet aangetroffen 
Heerde/Oldebroek 27-23 25 zeker broedend niet aangetroffen 
Heerde/Oldebroek 27-24 25 zeker broedend niet aangetroffen 
Heerde 27-25 25 zeker broedend aangetroffen 
Olst 27-26 4 waarschijnlijk broedend niet aangetroffen 
Epe/Oldebroek/Nunspeet 27-32 25 zeker broedend niet aangetroffen 
Epe 27-33 25 waarschijnlijk broedend aangetroffen 
Epe/Heerde 27-34 25 waarschijnlijk broedend niet aangetroffen 
Heerde/Epe/Olst 27-35 17 zeker broedend aangetroffen 
Epe/Nunspeet 27-42 25 zeker broedend niet aangetroffen 
Epe 27-43 25 zeker broedend niet aangetroffen 
Epe 27-44 25 waarschijnlijk broedend niet aangetroffen 
Epe/ 27-45 10 waarschijnlijk broedend niet aangetroffen 
Epe/Nunspeet 27-52 25 zeker broedend niet aangetroffen 
Epe/ Apeldoorn 27-53 25 waarschijnlijk broedend niet aangetroffen 
Epe 27-54 25 zeker broedend onbekend 

Toelichting op het overzicht. 
Uit het overzicht blijkt dat van de 16 atlasblokken waar gedurende de eerste atlasperiode de 

code waarschijnlijk broedend of zeker broedend is opgegeven er gedurende de laatste atlasperiode 
vooralsnog in slechts 3 atlasblokken Patrijzen waargenomen zijn en de aanwezigheid van Patrijzen in 
één atlasblok onbekend is. We moeten hier een slag om de arm houden, aangezien het mogelijk kan 
zijn, dat aanvullende waarnemingen die ons niet bekend zijn, nieuwe gegevens aan het licht brengen. 
We mogen het hopen, want het overzicht sombert door de afwezigheid van de code" aangetroffen". 
Waar komt de Patrijs nog voor in ons werkgebied? 

Het werkgebied van VOZOV AR strekt zich uit vanaf de westelijk gelegen Kroondomeinen en 
het Artillerie Schietkamp Oldebroek tot in het oosten met de IJsselals een fysieke barrière Het ontbre
ken van de Patrijs in atlasblokken op de Veluwe die vrijwel bedekt zijn met naald- en loofbossen wekt 
geen verwondering, hoewel tijdens de vorige atlasperiode blijkbaar op de heideveldjes nog Patrijzen 



voorkwamen. Ook het Artillerie Schietkamp Oldebroek wordt met de code zeker broedend tijdens de 
vorige inventarisatieronde genoemd 
als broedplaats van Patrijzen (atlasblokken 27-23 en 27-24). Ik heb mij verwonderd over de vermel
ding van deze broedcodes voor de atlasblokken die grotendeels uit bos of droge struikheidevelden 
bestaan. Was de periode gedurende de eerste atlasperiode nog zo goed voor Patrijzen op de Veluwe? 
Waarnemingen · 

In het werkgebied van VOZOV AR werkgebied zijn Patrijzen aangetroffen in de volgende ge
biedsdelen: 

Periode: 1998/2000 - atlasperiode 

Locatie atlasblok km hok Aantal paren Jaartal 
Hoorn 27-25 52 1 2000/99/98 
Hoomsche broek 27-25 43 1 2000/99/98 
Dorperveld 27-33 55 1 1998 
Assendorpsche broek 27-35 12 1 2000 
Vorchterenk 27-35 14 1 2000/99/98 
Vorchterenk 27-35 15 1 2000/99/98 
Veesserenk 27-35 24 1 2000/99 
Achterste broek 27-35 32 1 2000/99 
Veesserbroek 27-35 33 1 2000 

Uit het overzicht blijkt dat nog slechts in drie van de 16 atlasblokken Patrijzen waargenomen zijn met 
een klein bolwerk in atlasblok 27-35. 
Ik heb niet meer waarnemingen kunnen achterhalen van de periode 1998-2000. 

Herstelmaatregelen 
• In 1991 is door het ministerie van LNV het soortbeschermingsplan Patrijs vastgesteld. Gedurende 

de jaren daarna is subsidie verstrekt voor akkerrandenbeheer. Vooralsnog heeft het "Patrijzenpro
ject" weinig resultaten voor de broedpopulatie opgeleverd. 

• Inmiddels zijn nieuwe maatregelen van kracht die tot doel hebben om spuitvrije zones in te stellen 
langs akkerranden. Agrariërs zijn verplicht om zich te houden aan deze beperkende bepalingen ter 
voorkoming van de vervuiling van oppervlaktewateren. 

• In het kader van het Programmabeheer als opvolger van de bestaande regelingen voor agrarisch 
natuurbeheer is het mogelijk voor agrariërs en particulieren om in bepaalde begrensde gebieden 
subsidies te verkrijgen, wanneer natuurbeheer wordt uitgevoerd. 

• Naast de uitvoering van Programmabeheer zal de Ecologische Hoofd Structuur ingevuld worden 
en zullen gronden verworven worden voor de terreinbeherende instanties. 

• De invulling van de EHS impliceert ook de realisering van ecologische verbindingszones. In ons 
werkgebied zijn meerdere verbindingszones gepland, van noord naar zuid langs de Weteringen en 
enkele dwarsverbindingen richting de IJsseluiterwaarden. 

• Particulier initiatief met ondersteuning van de provincie Gelderland op het Oranjeveld te Ernst 
voor herintroductie van de graanteelt leidt wellicht op termijn tot nieuwe broedgebieden. 

• Brede uitvoering Programma Beheer voor agrariërs en particulieren kan een extra impuls geven 
voor herintroductie van nieuwe biotopen en kwaliteitsverbetering van agrarisch- en particulier na
tuurbeheer. 

Nieuwe natuur 
Vooralsnog lijkt het erop dat de Patrijs zich herkoloniseert in een aantal ingerichte natuuront

wikkelingsgebieden langs de grote rivieren. In de natuurontwikkelingsgebieden waar rivierduinvor
ming plaatsvindt en zich pioniersoorten kunnen handhaven en waar door jaarrondbegrazing ruigten 
ontstaan, lijken de kansen voor de Patrijs te keren. Voorbeelden zijn er al waar de Patrijs zich verdub
beld heeft en waar de Patrijs zich opnieuw heeft gevestigd. Bijvoorbeeld in de Duursewaarden aan de 
overzijde van de IJsset waren ook tijdens het atlasproject meer dan twee territoria bezet. Deze ontwik
keling geeft hoop voor de toekomst, voor die gebieden waar grootschalige inrichting en extensief be
heer gerealiseerd kan worden. 
Dat laat onverlet dat in de gebieden waar in het recente verleden en op dit moment nog Patrijzen voor
komen met agrarisch- en particulier beheer gestreefd moet worden om het tij te keren. Alle beetjes 
helpen, niet alleen voor de Patrijs, maar ook voor andere faunaelementen. 
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Tot slot . p .. . 

Jk wil besluiten met de constatering dat het niet goed gaat met de.p~ulatie a~Jzen m ons 
werkgebied. Het was typerend dat ik gedurende de -periode 1998-2000 maar een ~rnemmg van ~a
trijzen van Marianne Faber in de waarnemingenrubriek van Natuurklanken kon vmden. De oven~e 
waarnemingen zijn van Rudi Heideveld en onderg~ekende en Gerrit Post van de Achterste weg m 
Heerde, die mij altijd belt over interessante waamemmgen. . .. 
Het kan toch niet zo zijn dat in de overige atlasblokken van ons werkgebled geen PatnJzen meer aan-

wezig zijn! · Adri H · Vorchten- me12001- e ottmga. 
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************************* 
PLATFORM DUURZAME ONTWIKKELING i.o. 

Het Platform wil organisaties en verenigingen in de gemeente Epe, die aan een duurzaam leef
bare gemeenschap willen werken, samenbrengen om gezamenlijke projecten uit te voeren. 
Ook onze KNNV -afdeling is in het Platform vertegenwoordigd. Vandaar dat wij u door middel van dit 
artikel op de hoogte houden van lopende projecten. 
• Vanaf mei dit jaar is de werkgroep MKZ actief. 

Deze werkgroep ontplooit activiteiten met betrekking tot: 
a. het non-vaccinatiebeleid voor landbouw- en hobbydieren; 
b. bezinning op onze omgang met dieren in de landbouw en 
c. mogelijkheden voor een andere benadering van voeding en landbouw. 
Belangrijkste uitgangspunt is dat alleen door samenwerking van consumenten, boeren en handel de 
problemen kunnen worden aangepakt. 
De werkgroep heeft een actieplan ontworpen onder de naam "Samen anders na MKZ". 
Een onderdeel van dit actieplan is aansluiting bij het Landelijk Entplatform om te pleiten bij Neder
landse en Europese overheden voor een vaccinatiebeleid. 
In het Entplatform zijn o.a. LTO, Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu, Raad van Ker
ken en Dierenbescherming actief. 
Wilt u meedenken of meewerken met de werkgroep, dan kunt u zich aanmelden bij de heer Jan 
Polman, voorzitter van Milieuzorg Epe, Veenweg 2 ,Vaassen. r!!1 (0578) 575900. 

• De werkgroep Bevordering Fietsgebruik heeft zich bezig gehouden met het inventariseren van de 
knelpunten voor een non-stop fietsroute Epe Apeldoorn. 
Het rapport is maandag, 24 september om 11.30 uur aan wethouder Wubben aangeboden in de 
B&W kamer van het gemeentehuis te Epe. 
Het rapport is mede een samenwerking tussen de Fietserbond en de Gelderse Milieufederatie met 
financiële steun van de Provincie. 

• En natuurlijk heeft het Platform duurzame ontwikkeling samen met enkele gemeenteambtenaren de 
Duurzaamheidssspiegel ingevuld. De uitslag van deze landelijke duurzaamheidstest voor gemeen
ten kunt u vinden op www.ncdo.nl/la21/spiegel. 
Maar ook in de pers zal daar aandacht aan worden besteed. 

Margriet Maan. 
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eEN BEEST MET TIEN PeTEN 
Zo beschreef een lezer het vreemde dier dat in augustus j.l. 
bij een tuinvijver in Heerde rondliep. Het bleek een krab te 
zijn. 
Dat is niet bepaald een dier dat je in een tuin in Heerde ver
wacht. Krabben behoren voor je idee in zee thuis. Deze Chi
nese wolhandkrab echter brengt een groot deel van zijn leven 
in zoet water door. 
Krabben maken net als kreeften en garnalen deel uit van de 
Decapoden of Tienpotigen. Het voorste paar poten draagt bij 

Wolhandkrab krabben en kreeften elk een schaar. Daarmee kan het dier 
voedsel pakken en naar de mond brengen. 

Het hele lichaam is bedekt met een hard kalkachtig pantser. Bij de Wolhandkrab zijn de scharen be
haard, vandaar zijn naam. 
Voordat de krab in Heerde terechtkwam had het dier al een hele reis achter de rug. Het is wel degelijk 
uit zout water afkomstig. Het meest geschikt is eigenlijk water dat bijna zeewater genoemd kan wor
den wat het zoutgehalte betreft. 
Als de Chinese wolhandkrabben in het binnenland drie à vier jaar oud zijn geworden trekken ze naar 
zee om te gaan paren. Binnen vierentwintig uur na de paring leggen de vrouwtjes al eieren. En niet 
zo'n beetje ook: dat zijn er per krab wel driehonderdduizend tot negenhonderdduizend! Die hele 
vracht sjouwt ze een poos mee aan uitsteeksels aan haar achterlijf. Doordat bij krabben het achterlijf 
naar onderen geklapt zit tegen de rest van het lichaam, zijn de eitjes goed beschermd. 

De diertjes die uit deze eitjes komen lijken in niets op hun ouders. Ze zweven als microsco
pisch klein plankton rond. Daarna zakken ze naar de bodem als bodemplankton. Maar pas als ze onge
veer vier millimeter groot zijn worden het echte krabbetjes. Inmiddels zijn er al zeer veel opgevreten 
door vissen en andere zeedieren. 
Om nu verder te groeien moeten ze voortdurend vervellen, omdat hun harde pantser geen groei toelaat. 
Door zich in hun nieuwe ''huid" snel vol water te pompen, kunnen ze even groeien. Dat gebeurt wel 
een keer of zeven. Als ze zo'n twee centimeter breed zijn trekken ze langzamerhand naar zoetwater. 
Ze komen binnen via sluizen, via de huiden van schepen, gevangen vis of met water dat vissers inge
nomen hebben. Ze worden vijf à zeven centimeter groot. 

Waar leven de volwassen krabbetjes van? Waarschijnlijk niet of nauwelijks van levende vis
sen. Wel van dode vis, aas aan vishaken en allerlei bodemdieren als slakjes, wormen en larven. Maar 
vooral dood of levend plantenmateriaal wordt graag gegeten. Dat betekent dus geen schade voor de 
visstand door hun voedselpatroon. Maar doordat ze nogal eens in fuiken of andere netten terechtko
men ondervinden vissers wel schade van de Chinese wolkrabben, die de draden stuk knippen met hun 
scharen en ze stuk schuren met hun ruwe pantser. 

Een andere eigenschap die ze bij de mens minder geliefd maakt is hun gewoonte holen te gra
ven in taluds van kanaal- en rivierdijken. Die holen kunnen een middellijn van wel veertien centimeter 
bereiken en een diepte van een halve meter. Al van hun eerste verschijning in ons land, in 1929, wordt 
hun opmars met argusogen gevolgd. Gezien het grote aantal eitjes dat ze kunnen leggen is dat niet 
ongegrond. In die tijd waren de Zeeuwse wateren en de Zuiderzee nog open. 
Ondanks de obstakels van de huidige afsluitdijken zien ze nog steeds kans in het zoete water te komen, 
zelfs tot in een tuin in Heerde! 

Els Koopmans-Grommé. 

JiJ Ud!U LL.L L L . JL!Ld §_ Jt UL.L:C .LUL . .L .LIL& LL ILX .Ei. LI!.JdtL i 2L .LIL .i d!L.L&!L _ ... LL J i .J .. L. i L L 

Op een (Wolhand?)krab 
6en krab ontmoette te Terband zijn oom, de meekrapfabrikant. 
+-lij tikte plechtig aan zijn pet en sprak: "Dag oom1 hoe maakt u het?" 
"Beschouw het als vertrouwelijk/' zei deze ietwat ouwelijk, 
"ik maak het volgens het procédé: Kun je nog krabben krab dan mee." 

Kees Stip 



Ooievoor. 

Wetens{w)oordigheden voor de jeugd. 

Pie kennen we o\\ernoo\ wet Oe gro
te witte voge\ rnet zwarte v\e'-tge\
p'-lnten, \onge hots, \onge rode poten 
en een rode snovet Ats er ergens 
een boby geboren is zien we vook 
een nep-ooievoor in de t'-tin stoon. 
Ook op geboortekoortjes stoot de 
Ooievoor vook ofgebee\d. Wont, zo 
werd ons vroeger verte\d, de boby's 
werden door de ooievoor gebracht. 

_ No'-1, j y\Ue weten we\ beter. 
Hoewe\ ........ vorig joor werden er in Vorcnten, binnen een afstond von 
vijfhonderd rneter von een nieuw gep\ootst ooievaarsnest, rnoor Uefst drie 
boby's geboren. 

In 1'170 wos net bijzonder s\ecnt geste\d l'het de Ooievaars in Neder
\ond. Er woren nog rnoor negentien broedparen. Een opvang wos hord no
dig voor de Ooievoors. Door het oprichten von ooievaarstations woor 
Ooievoors gefokt werden zijn er n'-1, dertig joor \oter, vo\gens de \ootste 
te\\ingen, weer driehonderdtochtig broedparen. Vo\doende Ooievoors orn 
ze\fstondig te I< '-Innen over\even. 

Orn de Ooievaars te beho'-tden is het be\ongrijk dot hyn \eefornge
ving wordt oongepost, zodat er zovee\ rnoge\ij I< voedse\ te vinden is. 
longs s\ootkonten tnoeten zovee\ rnoge\ij 1< b\oernen kornen te stoon, orn
dot door insecten op of kornen en dot is voedse\ voor de Ooievoor. Ook 
rnoet er zo \oot rnoge\ijk gernooid worden, zodat de b\oernen er \onger 
stoon. Door bernest en zoy net gros de b\oernen verdringen. Er tnoeten ook 
poe\en zijn. Diepe 1<'-ti\en rnet schoon, sti\stoond woter. Door kornen insec
ten, \orven, so\omonders en kikkers op of en dot is weer voedse\ voor de 
Ooievoor. rnoor ook voor de Kievit en de Grutto. Eennoten drassig po\der
\ondschop betekent \ekker vee\ voedse\ voor de Ooievoors. 

Het zijn '-titstekende vUegers. fijdens de v\ycf'\t nebben ze de hots 
vernoorvoren gestrekt en de poten recht noor achteren. Het kost vee\ 
energie die grote v\eYQe\s steeds op en neer te bewegen en doororn 
zweven ze vee\ Uever door de \ycf'\t, gebr'-tik rnokend von de thermiek. 
(\ycf'\tstroorn). 

Ooievoors zingen of f\yiten niet zoots andere voge\s, rnoor 1<\eppe
ren. Oot doen ze door beide snove.\he\ften op e\koor te s\oon. Een Ooie
voor heeft nee\ goede ogen. Pot rnoet ook we\, wont het zijn zogenoom
de oogjogers. Vee\ andere dieren jogen rnet beh'-1\p von hyn re'-tk of ge
hoor, rnoor de Ooievoor vongt zijn prooi door goed te kijken. Hij \eeft voor 
tochtig procent von insecten, zoo\S sprinkhanen en kevers. Verder f'\oydt 
hü von worrnen, Mo\\en, tn'-lizen, v~en en kikkers. Oot goot o\\ernoo\ zon
der te ko'-twen noor binnen. Oe vo~ht en de botjes von de dieren die de 
Ooievoor eet kornen in zün rnoog t~recht. Pie worden door niet verteerd 
rnoor 1<\onteren sornen in een hodrbot Eén keer per dog braokt flü die 
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hoorbol \.!it. In die brookbol vind je schilden von kevertjes, skeletjes en 
hoortj es, zo dotje precies kynt \.litzoeken wot die Ooievoor gegeten heeft. 

Een nest is heel belangrijk voor de 
Oooievoor. Het bestoot \.lit een groot 
stevig plotforrn von dikke en d\.lnne 
tokken en twijgen. Een voor het oog 
goed geplootst nest kon zonder por
don ofgeke\.lrd worden. Oe mensen 
die de nesten plootsen willen groog 
weten woororn. Wordt het nest of
geke\.lrd door het rnonnetj e, is er 
geen vro\.lwtj e in de omgeving of 
ke\.lrt j \.list zij het nest of? Is een nest 
eenrnool \.litverkoren, don blijft het 
broedpoor j oren ochter elkoor te-

- r\.lgkornen. 
A l'S hef tijd wordt orn te poren, dot is t\.!Ssen rnoort en rnei, proberen de 
rnon-netjes het vro\.lwtje voor zich te winnen.Al'S een vro\.lwtje in de b\.1\.lrt 
karnt begroet hij hoor rnet longd\.lrig snovelgeklepper. Al'S het kUkt ant
woordt het vro\.lwtje op dezelfde rnonier. 

Bij het poren ho\.ldt het rnonnetj e zich vle\.lgelkloppend op de r\.lg 
von het vro\.lwtj e in evenwicht. Ooorno legt het vro\.lwtj e drie tot vier witte 
eieren. sorns doet ze dot no een poor dogen ol, rnoor het kon ook een 
poor weken d\.lren. No het leggen von het tweede ei begint het broeden. 
Oe eieren worden nornelijk niet ollernool tegelijk gelegd, rnoor orn de dog. 
Het broeden doen het rnonnetje en het vro\.lwtje orn de be\.lrt. No onge
veer drieêndertig dogen komen de eieren rnet t\.!Ssenpozen \.lit. Oe jon gen 
zijn in het begin meestol nookt, rnoor krijgen vrij snel een donzen veren
pok. Ze groeien heel snel. Het zijn nestblijvers en worden d\.IS nog long 
goed door beide o\.lders verzorgd. Orn de twee \.1\.lr worden de jongen ge
voed. Oe o\.lders doen dot door middel von broken. Oe Ooievoor bewoort 
het voedsel in zijn krop. A l'S de krop vol is brookt hij het eten \.lit en de jon
gen storten zich er meteen op. Oot rnoet ook wel, onders eten de o\.lders 
het zelf weer op. Oe jonge vagel'S zijn in de groei en hebben rneer voedsel 
nodig don een volwossen vogel. Per dog rnoet er zo'n vier kilo bij elkoor 
gezocht worden, onders Z\.lllen de jongste en zwokste vagel'S het woor
schijnlijk niet overleven. 

Het blijft noodzakelijk orn de Ooievoor goed in de goten te ho\.lden 
orn te voorkomen dot zich weer een ter\.lgvolin de pop\.llotie voordoet. 

Al'S de jongen twee rnoonden o\.ld zijn, k\.lnnen ze op eigen poten· 
stoon.Het wordt tijd dot ze leren vUegen, zodot ze zelf voor h\.ln eten k\.ln
nen zorgen. Oot vUegen leren ze zichzelf. Orn de be\.lrt oefenen ze het op
stijgen boven het nest.Iedere dog weer opnie\.IW en olsnel k\.lnnen ze het 
echt. 
A on zijn zworte snovel k\.ln je zien dot het een jonge Ooievoor is. Een vol
wossen Ooievoor heeft een rode snovel. 

In a\.lg\.!St\.IS loopt de ooievoorszorner ten einde. De jongen zijn zelf
standig geworden en rnoken zich op voor de grote trek naor het Z\.liden. 
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De jongen vertrekken eerst en hun instinct vertett ze waar ze naar toe 
moeten.Ze v\iegen in groepjes van tien tot vüftien Ooievaars. 

Ooievaars hebben twee trekro1.1tes. Eén via Frankrijk, Spanje naar 
West-Afrika. De andere vio1"1.1rküe, libanon, Isroê\, Oost-Afrika naar Zl.lid
Afriko. Per dog vUegen ze honderdvüftig tot driehonderd ki\ometer en 
doen door in totoo\ acht tot vüftien weken over. Soms is er geen nood
zaak ons \ond te ver\oten en don zie je Ooievaars .in Neder\ond overwinte
ren. De vogettrek komt notne\ük op gong door een gebrek aan voedse\ en 
niet door de kol.!, zoots vaak wordt gedocht. A\s er door zachte winters 
genoeg eten voorhonden is, waarom zo1.1j e don zovee\ moeite doen door 
d1.1izenden kilometers te vUegen? 

Ook o\ goot het goed met de Ooievaar in Neder\ond, in de j oor\ü kse 
trek naar Afrika schl.li\en enorm vee\ gevaren. Zo komt er moor één op de 
tien Ooievaars die hier worden geboren weer ter1.1g. De rest over\eeft de 
overtocht niet. Hoogspanningsmosten en e\ektriclteltskobets zün nog 
steeds een bedreiging voor de vogels. Ook wordt er in Fronkrük, Spanje en 
Marokko nog vaak op de ooievaars geschoten. Ooievaars die in Neder
\ond worden geringd, worden in Afrika geschoten, vanwege de ring die 
door ots nei.IS-versiering wordt gebr1.1ikt. De voge\bescherming zet zich 
samen met andere organisaties in om internotionoo\ een jachtverbod of 
te dwingen. 

O.S\ot 
fM'1/.17,./.I'/.171/.17 .... 1..W..w'/.1/.l/l/l'/.or/.. .. '/.,,/1.4r.ti'..W/.1/.IYM'I..W~.I/.1/.I/.1 ..... .1/.1'/I.W/Io~W'/. .... .ti/I'/I/I....,..IY.I)'I/IAIIII"/I..W/.1/I/.I'/ ... I/.I/.1/.M' ... .I',(I7.,.,...W/AJ"'"/.17.1'/....-..r/.I/_.,..1~A1'7.1..W-W"..W/1 

I N01 A BENE!! ~ 
1 Er blUft nog veel over Ooievaars waar te nemen en te regiStreren. KUl< vooral I 
I in het voorjaar uit naar Ooievaars en houd ons op de hoogte van je waarne- i 
I mingen door het vo~gende nummer in vorchten te benen. 0578-631\J5Cf I 
~..W..W/.IY#"~I/.17#/.I'...,....,./I .... ..W/1/I/I,W''/.~AW'/.I"..W/.I'/A'YA"/I,W'X~.Il'IX ... /IXI"/I..W..w'/A"XI/I/M'IY.I/I/.17M'.I/I/I;'.~·· .. /..r/I'/II'I/A"/.IYA'?.I7.171/...,..I/'.I/.I'/I,W'/.I/.I'/I/.1/.IY.I71X ... Y.•Y .... ..*. 

DE LANDELIJKE JONGEREN: 
HET MIDDEl TEGEN HERFST-/WINTERDEPRESS/ES! 

DE NACmEN WORDEN LANGER EN LANGER, MEER EN MEER BLADEREN VAllEN. 

SOMBER? 

DE WERKGROEP LANDELIJKE JONGEREN VAN DE KNNV ZAL ZICH DEZE HERFST EN WINTER IN IEDER GEVAL NIET 
LATEN ONTMOEDIGEN! 
HOUD JE VAN NATUURSTUDIE EN GEZElliGHEID, BEN JE TUSSEN DE 20 EN 33 JAAR EN ZIE JE OP TEGEN DE 
HERFST- EN/OF WINTERMAANDEN? KOM DAN BINNENKORT EENS KIJKEN BIJ EEN VAN DE ACTIVffEffEN VAN 
DE LANDELIJKE JONGEREN. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE 

(WWW.KNNV.Nl/LJJ 
OF BEL MET ANNEl/ES VAN DER HAAR (TEL OffB-634590) OF MARTIJN GODSSENS (040-2534509). 

ER ZIJN LEUKE WEEKENDEN OP KOMST EN OOK HET JAARLIJKSE WINTERKAMP STAAT ALWEER VOOR DE DEUR. 

JE KUNT JE NU NOG AANMELDEN. 

l<J 
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Oost Ravenweg 8-8162 PJ Epe 
Telefoon (0578) 61 29 91 

Fax (0578) 61 34 73 
E-mail: 

dewitteberken@hollandhotels.nl 
Internet: www.geo.nl/witteberken 

Een gemoedelijk en sfeervol 
familiehotel, waar u zich als gast echt 

thuis voelt 
Er is veel mogelijk bij 

"DE WITTE BERKEN" 
van een knus diner, een barbecue en 

een koud/warm buffet tot een receptie, 
familiefeest of conferentie. 

Wij zorgen ervoor dat uw verblijfhier onvergetelijk wordt! Onze prachtige tuin met vijverpartijen nodigt u uit: 
• voor een kop koffie met heerlijk appelgebak 
• voor een drankje met een hapje 
• voor een met zorg samengesteld diner. 

Tevens iedere laatste zondag van de maand ons koud/warm/dessertbuffet 

copyshop 
drukkerii blom 

• geboorte-, trouw- en 
iubileumkaarten 
+ zakeliik drukwerk 

+ kleurenfotokopieën A4 en A3 

+ zwart-wit fotokopieën 
ook groot formaat zoals brei- en borduur

patronen, bouw- en tuintekeningen (91 cm breed) 

+ digitaal uitprinten van uw 
Windowsbestanden in kleur 

en zwart/wit 

drukkerii blo111 
Quickbornlaan 9 8162 ES EPE 

tel. 0578- 61 54 24 fax 0578 - 61 25 08 
E-mail: drukkerij@blom-epe.nl 

Wijzijnnet 
zo thuis in 
de buurt 
als U! 

Rabobank 
Epe-Vaassen 

Kantoren: 
Pr. Julianalaan 2, Epe 
Dorpsstraat 60, Vaassen 
Hoofdweg 60, Ernst 
Telefoon: (0578) 676100 
E-mail: RaboEoeVaassen@tref.nf 

Drogisterij Reformhuis 

Malissa 
voor al uw natuurvoeding en voedingssupplementen 

Enkweg 45 
8162 VZ EPE 

Tel. 0578-628256 
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DEN~~~EL 
Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld: 

* een besloten familiediner, , 
*een receptie en/offeestavond van uw leven, 

* een romantisch diner voor "2" en/ofmet uw vrienden, 
* party service, * of wanneer u geen zin heeft om te koken. 

Nog even een cadeautip: Met een dinerbon van Dennenheuvel heeft u altijd succes. 
Hotel restaurant brasserie Dennenheuvel 

Heerderweg 27, 8161 BK Epe 
tel. 0578-6 fax 0578-677699 

De paden op, de lanen in 
met functionele kleding van 

leren en rubberen laarzen 
wandelschoenen 

zitstokken-rugzakjes- tools 
watervast notitiepapier - enz. 

info@countrystore.nl 0578-615351 

Tuinmarkt v/d Mars 
Eperweg 34 
8162 RZ Epe 
Tel. (0578)627625 
Fax(0578)612386 

Voor al uw: 

./ Vaste planten ./ Gereedschap 

./ Rozen 

./ Sierheesters 

./ Tuinhout 

./ Potteris 

./ Rododendrons ./ Cadeau-artikelen 

./ Perkplanten ./ Mexicaanse 

./ Vijverplanten terraskachels 

• ~lhipknlp 

DIERenTUIN 

Stationsstraat 7 
8161 CP EPE 
Tel.: 0578-612274 
Fax: 0578-627478 

2 
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eET?STE TeESULT A TEN Mew ITOT?I'N <i PT?OJECT p ADDESTOELE'N 

Het paddenstoelenseizoen is aan het losbarsten en onder leiding van Janus en To Crum gaan 
we weer op excursie om ze op naam te proberen te brengen. 
Al jaren worden door heel Nederland dergelijke excursies gehouden en lijsten bijgehouden van de 
soorten die gevonden worden. Een deel van deze lijsten vindt zijn weg naar het grote bestand dat bij
gehouden wordt door de Nederlandse Mycologische Vereniging. Dit bestand is de afgelopen jaren 
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om onder andere de achteruitgang van onze paddestoelen te 
onderzoeken. 
fu de afgelopen jaren zijn duidelijke tekortkomingen naar voren gekomen bij dit soort onderzoek. Zo 
worden de soorten wel netjes genoteerd met hun vindplaats maar is niets bekend over de aantallen die 
op zo'n vindplaats groeien. Een genoteerde soort op een lijst kan vertegenwoordigd zijn door honder
den exemplaren maar wellicht ook maar door een. Bij het natuurbeleid is een grote behoefte aan dit 
soort kwantitatieve gegevens en hiertoe is in 1998 het Netwerk Ecologische Monitoring opgezet. 
De Nederlandse Mycologische vereniging is in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek 
een monitoring programma gestart voor het onderdeel paddestoelen. 
Monitoringproject 

Onder het monitoringproject worden proefvlakken van duizend vierkante meter of proefstro
ken, zoals lanen, van vijfhonderd vierkante meter met paaltjes begrensd en deze worden in de herfst 
elke maand één keer grondig bekeken (maximaal vijf keer per jaar). Vooralsnog zijn de proefvlakken 
of proefstroken beperkt tot bossen en lanen op zand en leemgronden in Nederland. 

fu de praktijk wil dat zeggen dat de duinstreek, de hoge zandgronden in het noordoosten, het 
oosten en zuiden van Nederland, de meest zandige delen van de IJsselmeerpolders en de plateaus van 
Zuid-Limburg hieronder vallen. Uit de vele paddestoelen die bekend zijn in Nederland zijn honderd
tien soorten gekozen die telsoorten genoemd worden. Deze telsoorten zijn gekozen omdat ze goed in 
het veld te herkennen zijn, de vruchtlichamen opvallen en gemakkelijk te vinden zijn, de vruchtlicha
men in de zomer en herfst gevormd worden en de soorten behoren tot de zogenaamde aandacht- of 
indicatorsoorten. 
Aandacht en indicatorsoorten 

Aandachtsoorten zijn paddestoelen die in de Rode lijst zijn opgenomen. Het zijn soorten die 
zeldzaam zijn en vaak erg kwetsbaar. Ze vertonen veelal een sterke achteruitgang. De overheid wil 
extra inspanningen verrichten om de achteruitgang te stoppen en daarom is monitoring van belang. 
Een groot aantal van de proefvlakken is daarom geselecteerd omdat een of meer aandachtsoorten hier 
voorkomt. 
Onder indicatorsoorten worden paddestoelen begrepen die representatief zijn voor bepaalde groepen 
paddestoelen zoals strooiselverterende en houtafbrekende soorten. Vaak zijn het bekende en algemene 
soorten zoals de vliegezwam. 
Meetpunten 

De proefvlakken en proefstroken ook wel meetpunten genoemd moeten aan een aantal voor
waarden voldoen. Al eerder werd genoemd dat deze meetpunten op zandige bodems moeten liggen. 
Verder moet de vegetatie uit bos bestaan en deze vegetatie moet min of meer homogeen zijn. Ze moe
ten respectievelijk duizend of vijfhonderd vierkante meter beslaan en er moet minstens één telsoort te 
verwachten zijn. Verder is het van belang dat er gedurende een langere periode geteld wordt. 
De gegevens die over de jaren van zo'n meetpunt komen, worden gebruikt om landelijke voor of ach
teruitgang te meten, maar ook om te kijken welke invloeden wanne of droge zomers hebben op de 
aantallen van verschillende soorten. 
Vrijwilligers 

Er is een oproep gedaan aan mensen die geïnteresseerd zijn in paddestoelen en in deze gebie
den leven om mee te doen en zich aan te melden. Het leek me een leuk en waardevol onderzoek en ik 
besloot me daar bij aan te sluiten. Ik heb gekozen voor een bosrand langs de in meerdere opzichten 
waardevolle leemkuil op het landgoed Tongeren. Nadat toestemming was verkregen van de eigenaar 
werd een strook uitgezet van tachtig meter lang (van de lindeboom tot bij de Larix) en twaalf en een 
halve meter het bos in. Dit proefvlak van duizend vierkante meter werd op de hoekpunten gemarkeerd 
met pvc-buizen. hl de maanden augustus, september, oktober en november werd een keer per maand 
een bezoek gebracht aan het proefvlak 
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Ik was te laat voor december omdat de vorst inviel en er niets van de paddestoelen overbleef. Van de 
soorten die op de selectie lijst stonden werden alle individuen geteld en van de overige werd melding 
gemaakt op een aparte lijst. 
Zestig soorten 

Na één seizoen wordt al duidelijk wat het oplevert om regelmatig een proefvlak van duizend 
vierkante meter te bezoeken. Hoewel een aantal soorten ongetwijfeld over het 

hoofd gezien zijn, zijn er bij elkaar zo'n zestig soorten ge
vonden waaronder zeventien telsoorten die speciaal geselec
teerd zijn voor het project. 
Onder de soorten zijn van die miezertjes die je alleen vindt 
door met je neus over de grond te kruipen maar er zitten ook 
wel grotere tussen. 
Het Beukenvloksteeltje is een miezertje, een klein padde
stoeltje dat te vinden is op doppen van beukennootjes. De Gele stekelzwam is een 

grotere paddestoel die op het stukje gras voorkomt waar in de lente de Keverorchis te vinden is. Ik ben 
dan ook benieuwd wat dit seizoen zal opleveren aan nieuwe en oude soorten. 

Re gist. Nederlandse naam 
nmnmer 

Ag067010 Amethistzwam 
Ag126760 Berijpte russuJa 
Ag044019 Beukendopvloksteehje 
Ag 126400 BeukenrussuJa 
Ag099060 Beukwortelzwam 
Ag 140010 Bittere boleEt 
Ag069510 Bitterzotte melkzwam 
Ag024020 Boteroollybia 
Ag 126370 BraakrussuJa 
Ag099040 Breedplaatwortelzwam 
Ap328010 Dennenmoorder 
Ag084030 Dwergwiehje 
Ag 142100 Fluweelboleet 
Ag 126720 Geeiwit1e russuJa 
Ga 228040 Gele aardappelbovist 
Ag003020 Gele knolamaniet 
Ap 333019 Gele stekelzwam 
As713030 Geweizwammetje 
Ag067039 Gewone fopzwam 
Ag010060 Gewone beksenboleEt 
Ag063060 Gewone zwavelkop 
Ag091580 Gewoon elfensdlennpje 
Ag022380 Groene Anijstredrterzw. 
As635010 Groen glibberzwammetje 
Ag003130 Groene knolamaniet 
Ag 126700 GrofPiaatrussula 
Ag091320 Grote bloedsteelmycma 
Ag023050 Grote molenaar 
Ag091300 Helmmycma 
Ag069440 Kaneelkleurige melkzw. 
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Wetenschappelijke Reglst. Nederlandse naam 
naam nmnmer 

Laccaria amethystine Ga 228010 Kleine aardappelbovist 
Russula parazurea Ag091140 Kleine beukenbladmycma 
F1ammulaster carpophila Ap 404000 Kleine kaaszwam 
Russula fellea Ga 219019 Kleine stinkzwam 
Xerula radlcata Ag022120 Knotsvoettredrtenwam 
Tylopilusfelleus As626020 Kogelzwam roe6tbruine 
Lactarius subdulcis Ag091310 Melksteelmycma 
Collyb/a butyracea Ag071070 Nevelzwam 
Russula emetica s.L Ag091020 Oranje dwergmycena 
Megacollybia platyphylla Ag124010 Oranjegeel trechtertje 
Heterobasidium annosum Ag084010 Paardehaartaailing 
Marasmius bulllardil Ap 361010 PapierzwlllllDUtje 
Boletus subtomentosus Ag003150 Parelamaniet 
Russula ochroleuca Ga 216050 ParelstuifZwam 
Scleroderma citrlnum Ga 216060 Peervormige stuifZwam 
Amanita citrina Ag018010 PeperboleEt 
Hydnum repandum s.l. Ag099030 Porseleinzwam 
Xylarla hypoxylon Ap389140 Rechte koraalzwam 
Laccaria laccata s.l. Ag069520 Rimpelende melkzwam 
Boletus erythropus Ap286030 Rimpelige koraalzwam 
Psilocybefasclcularis Ag142039 Roodsteelfluweelbolett 
Mycenapura As651010 Roze knoopzwam 
Clitocybe odora Ag 109240 Sdlubbige bundelzwam 
Leotialubr/ca Ag028500 Sombere siersteelgordijnzwam 
Amanita phalloides Ap362010 Spekzwoerdzwam 
Russula nigrlcans Ag091540 S!reqlsteelmyoena 
Mycena hoematopus Ag028090 Vaaggegordelde gordijnzwam 
Clitopilus prunulus Ag029470 Violette gordijnzwam 
Mycena galericulata Ap 417010 Witte buhzwam 
Lactarius quietus Ap 286020 Witte koraalzwam 

Af& je hier even 
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zou Je zó weer fu& .. 
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mefUl niet meer LU 
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Menno Boomsluiter. 

Wetenschappelijke 
naam 
Scleroderma areolaturn 
Mycena caplilaris 
Skeletocutis nivea 
Mutlnus caninus 
Clitocybe clavipes 
Hypoxylonfragiforme 
Mycena galopus 
Cl/tocybe nebuiaris 
Mycena ac/cula 
Riekeneliafibula 
Marasmius androsaceus 
MeruZiapsis corlum 
Amanita rubescens 
Lycoperdon perlaturn 
Lycoperdon pyriforme 
Chalciporus piperatus 
Oudemansiella muclda 
Ramaria stricta 
Lactarius thelogolus 
Clavulina rugosa 
Boletus chrysenteron s.l. 
Neobulgaria pura 
Pholiota squarrosa 
Cortinarius jle:t:ipes 
Merulius tremeliasus 
Mycena polygramma 
Cortinarius anomalus 
Cortinarius vlolaceus? 
Trametes gibbosa 
Clavulina coralloldes 

(cristata) 
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Insecten 3 

Ten eerste de excursie op 
zondag 26 augsutus jl., uit
gaand van de Insectenwerk
groep en aangevoerd door Rob 
Ketelaar (sedertdien naar mijn 
absolute overtuiging DE goe
roe in de libellologie!) 
We waren maar met ons zes
sen - de vakantietijd liet zich 
nog steeds gelden. 
Het weer was optimaal: net 
niet té warm en wind was er 
nauwelijks. De leemkuil in 
Tongeren gaf ons dan ook alle 
gelegenheid om onze kennis 
aangaande juffers, bijters, 
snijders, en wat dies meer zij 
te vergroten. 
Ofschoon daar ook nog wel 

veel meer aan vastzit dan je denkt, lijken de allereerste stappen in de libellenkunde nog wel onder de 
knie te krijgen; het onderscheid tussen libellen en juffers bijvoorbeeld. Maar dan: Er zwiert een blauw 
flitsje voorbij en Rob zegt: "Azuurwaterjuffer." Twee tellen later komt het flitsje terug. "Azuurwater
juffer," prevel je voor jezelf, maar neen, dit was duidelijk een Watersnuffel, zegt Rob. Verschil in 
kleur, verschil in schouderstrepen, eigenlijk zo duidelijk als wat .... ! 
Ga er maar aan zitten. Er zijn wel van die simpele, duidelijk in het oog springende (!! !) kenmerken, 
zoals bijvoorbeeld de legschede van het Steenrode heidelibelvrouwtje, die bijna haaks op haar lijf 
staat, gele eilan<ljes op de zwarte band van het borststuk van de Zwarte heidelibel en de laatste seg
menten van de Blauwe glazenmaker waarop de blauwe vlekken elkaar raken, zodat het van bovenaf 
gezien lijkt of het achterlijfje gesloten wordt met twee blauwe ringetjes. De foto hierboven toont dan 
ook overduidelijk een Venglazenmaker: de vier vlekjes vlakbij het eindpunt zijn niet twee aan twee 
samengevloeid. Als je dit soort zaken in de vlucht niet kunt signaleren heb je er een probleem bij, want 
het valt al evenmin mee om de beesten te vangen. Waarschijnlijk hebben alleen de echte kenners daar 
handigheid in - maar ja, die hebben het juist weer niet nodig .... 

Voor hen die serieus meer over libellen en het herkennen ervan willen weten zijn er boekjes en 
goeroes. Ik heb op die mooie augustuszondagmorgen geleerd dat deze schitterende dieren er ook een 
persoonlijk leven op nahouden en dat dit om de dooie dood geen levens zijn die over rozen gaan. 
Neem nu die fiere keizerlibel, nee Grote keizerlibel die in majestueuze pracht het zwerkje van zijn 
territorium doorklieft. We hebben hem gadegeslagen en ook mogen zien hoe een indringer zijn do
mein binnenvloog en woest werd aangevallen. De schermutselaars voerden het eigenlijke gevecht 
ergens in het bos uit, de verliezer moest na terugkomst genoegen nemen met een minder appetijtelijk 
stukje plas ergens aan de overkant en de overwinnaar nam bezit van het omstreden gebied. Misschien 
opnieuw en misschien voor het eerst, want wie de oorspronkelijke verdediger was .... ? Ik denk dat 
zelfs Rob Ketelaar die vraag niet kon beantwoorden. Maar het was een indrukwekkend machtsvertoon, 
dat we mochten aanschouwen. 

En dan is daar het droeve verhaal van der Watersnuffelvrouwen lotgevallen. De naam Water
snuffel is niet zo maar uit de lucht komen vallen, nee, deze soort heeft nu eindelijk wel degelijk een 
opvallend kenmerk: voortdurend laag over het water snuffelen. Niet om voedsel te zoeken, niet om 
zich -gelijk wijlen Narcissus -te verheugen in het eigen spiegelbeeld, neen, de Watersnuffel is op 
zoek naar drenkelingen. Hoe nobel! ben je geneigd te denken, maar niets is minder waar, want lees en 
huiver: Voor de ei-afzetting duiken de vrouwtjes het water in. Ze kunnen het daar zo'n minuut oftien 
uitzingen en dat is ook wel nodig, want als ze hun nuttige arbeid hebben verricht en opnieuw het lucht
ruim in willen vliegen, zien ze zich gedwarsboomd door de oppervlaktespanning van de waterspiegel 
boven hun kopjes. Ze kunnen die op eigen kracht niet doorbreken en zijn dus geheel overgeleverd aan 
een eventueel overvliegend mannetje dat bereid is enig sjor- en reddingswerk te verrichten. 



Maar al te graag bereid, zij bitter opgemerkt, want het draait hier niet om onbaatzuchtigheid, maar om 
lage lusten! Een van de verdrinkingsdood gered vrouwtje wordt ras opnieuw bevrucht en dan duikt de 
stakker, overgeleverd aan haar edele instincten, opnieuw het water in voor het afzetten van eitjes ....... . 
En dat gaat net zo lang door tot het tenslotte natuurlijk toch een keertje mis moet gaan. Tenzij ze ten 
prooi valt aan een Boomvalk of een kikker of een zonnedauw is een Watersnuffelster gedoemd de 
verdrinkingsdood te sterven. Wát een leven! Ik heb me voorgenomen me daar voortaan aan op te trek
ken als ik vind dat ik het ergens niet mee getroffen heb, of zo. 

Er waren ook nog enige opmerkelijke vondsten, met name twee alleraardigste, wat kleinere 
bruin met roodachtige libellen, die een heel klein bloemkooltje op hun snoet hadden. Ze heten Ven
witsnuitlibel en worden niet verondersteld na begin augustus nog rond te vliegen. Gelukkig deden 
deze twee het toch, want zij waren tenminste makkelijk te herkennen en dat is goed voor iemands ego. 

Ik heb meer aandacht gegeven aan toehoren dan aan noteren, waardoor mijn aantekeningen 
niet compleet zijn. Ik kan dus weinig zinnigs meer aan dit verslag toevoegen. Er was iets met de herij
ping en niet-berijping bij pantserjuffers, maar daar heeft mijn "harde schijf' slechts onbruikbare flar
den van opgeslagen - waarschijnlijk omdat ik te zeer onder de indruk was van de schitterende kleuren 
van het gevangen diertje van dat moment. 
Ik kan deze incomplete verslaglegging van een bijzonder inspirerende excursie dan ook maar beter 
stoppen, maar wil toch nog even de nadruk leggen op de fantastische manier waarop Rob het allemaal 
bracht, en de onuitputtelijke kennis waarover hij blijkbaar beschikt. 

De tweede insectenbeleving volgde twee dagen later, toen Hilary ons 
inviteerde voor koffie met nachtvlinders. Zoals uit een ander verhaal 
in dit blad blijkt is zij in het gelukkig bezit van een lichtval, waar de 
nachtvlinders bij bosjes invliegen, en zo zat er op alweer een mooie 

E. . . zonnige ochtend opnieuw een pluk van zes insectenwerkgroepers 
etrop!e; ble;tortata bij-een om zich af te martelen met het op naam brengen van de 

vangst van de afgelopen nacht, in en om huize Jellema. Hilary noemt het "een verslavende hobby" en 
ik denk dat wij, zoals we daar die morgen bij elkaar zaten, daar allemaal roerend mee kunnen instem
men. 
Het was al wat laat in het jaar, zodat de subtiele perfectie in de tekening van de meeste vlinders al wat 
aangevreten was. Niettemin bleef er genoeg te bewonderen over. Wie er zin in heeft moet bij de na
men aan het eind van dit verhaal maar eens het bijbehorend plaatje opzoeken en er, eventueel met een 
vergrootglas, goed naar lájken. De werkelijkheid is uiteraard nog vele malen mooier, maar het is maar 
een suggestie om een idee te geven van de verfijning die de nachtvlinder kenmerkt. 
Vorig jaar kleefden er hier alle avonden massa's fladderaars aan de ramen; dit jaar was het zeer pover. 
Toch, wat er bij Hilary allemaal komt aanvliegen, dat moet hier toch ook in de buurt zitten?! 
De verslaving begint zich blijkbaar al bij mij te manifesteren, want nu wil ik ook een lichtval. Goed 
moment dus om even aan de Watersnuffeldames te denken. 

En voor dat dat uitgewerkt is, ga ik naar Insecten 3, namelijk een 
wandeling met Mia Leurs op woensdag de 29e augustus, over de monito
ringroute in het Wisselsche veen, die zij met Els Koopmans pleegt te lopen. 
Opnieuw een fantastische dag. Laat niemand zeggen dat er iets op de afge
lopen zomer aan te merken valt, want wie die paar uitschieters van massie-
ve regen, tropendagen en bliksems meetelt is het genieten niet waard. Araneu6 quadratu6 

Op vlindergebied was er op de route niet veel opzienbarends, maar 
het Wisselsche veen staat altijd voor een vreugde op zichzelf, zelfs voor 
mensen die er maar af en toe komen. Als je er regelmatig rondstruint is het uiteraard nog veel fascine
render, want er verandert van alles. Voor deze keer heb ik voor wat betreft zelfstandig bewegend leven 
de mooiste herinneringen aan de snoezige kleine kikkertjes die overal rondsprongen en de prachtige 
spinnen, die ons bij honderden en honderden omringden. Toen ik thuiskwam moest ik het spinrag laag 
voor laag van m'n broekspijpen afstropen, en dat terwijl ik toch echt dacht dat ik bijna alle webben 
had kunnen omzeilen. 

In alle jaren die ik nu meeloop bij de KNNV heb ik steeds weer ondervonden dat insecten me 
heel speciaal wisten te boeien. Vogels, bloemen, paddestoelen, ze zijn lief en mooi en heerlijk en fan
tastisch, terwijl de meeste insecten eigenlijk adembenemende engerds zijn. Maar allemachtig, wat zijn 
ze bijzonder!! 

Rob, Hilary en Mia, heel erg bedankt voor vele prachtige uren! 

Micky Haselhoff-Marsman.-
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Wat er allemaal genoteerd is bij bovenstaande gelegegenheden: 

Libellen in Tongeren 
26 aU~t~~StuS 2001 

Watersnuffel Enallagma cyathigerom 
Lantaarntje Ischnura elegans Azuur
waterjuffer Coenagrion puella 
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 
Houtpantserjuffer Lestes viridis 
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 
Grote roodoogjuffer Erythromma 

na.fas 
Kleine roodoogjuffer Erythromma 

viridulum 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 
Bruine glazenmaker Aeshna grandis 
Venglazenmaker Aeshna juncea 
Paardenbijter Aeshna mixta 
Grote keizerlibel Anax imperator 
Bruinrode heidelibel Sumpetrum strio 

fatum 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae 
Steenrode heidelibel Sympetrum vul-

gaturn 

Een Groene zandloopkever (Cicindela 
campestris), een Harsmannetje plus wat 
witjes en een Atalanta, een flinke 
hoeveelheid mijten (op de libellen) en 
een plantje van de Moeraswolfskla~w. -- - -- --- -----

Nachtvlinders in Heerde 
ou 28 aueustus 2001 

Aardappelstengelhoorder Hydraecia 
micacea 
Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 
Bruine snuituil Hypena proboscidalis 
Ectropis bistortata (spanner) 
Gamma-uil Autographa gamma 
Geelschouderspanner Ennomos alnia
ria 
Geboekte schimmelspanner Chloro
clysta citrata 
Gestreepte goudspanner Campto
gramma bilineata 
Grote appelbladroller Archips podana 
Haarbos Ochropleura plecta 
Ragedoomvlinder Opisthograptis 
luteolata (spanner) 
Huismoeder Noctua pronuba 
Iepentakvlinder Ennomos autumnaria 
Perzikkruiduil Melanchra persicariae 
Schimmelspanner Chloroclysta 
truncata 

Taxusspikkelspanner Peribatodes 
rhomboidaria 

. Zwartbandspanner Xanthorhoefluctu
ata 
Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum 

·VIïndermonitoring in het 
Wisselsche veen on 29 aul!ustus 2001 
Een Distelvlinder (Vanessa cardui. 

Een paar Kleine vosjes (Ag/ais urticae. 

Een heleboel Kleine geaderde witjes 
(Pieris napi). 

Een stuk of wat Kleine koolwitjes 
Pieris rapae). 

Veel Gammauiltjes (Autographa 
gamma. 

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas). 

Massa's kleine sprinkhaantjes. 

Een heleboel groene en bruine kikkertje! 

Enorme hoeveelheden spinnen in soorter 
en maten, waarbij de Kruisspin (Araneu1 
diadematus), en de er vagelijk op lijkend 
Araneus quadratus (groene versie) de 
hoofdtoon voerden. 

Ofschoon ik het me haast niet kan voor
stellen herinner ik me niet een Atalanta 
gezien te hebben, maar mochten ze er 
wel geweest zijn dan heeft Mia ze wel 
genoteerd voor De Vlinderstichting. 

GALLEN OP t:t:N Jt:Nt:Vt:lfSt:$ 

Een collega bracht mij dit vomjaar een takje van een gekweekte platgroeien
de jeneverbes met daarop een verdikte tak met resten van een paddestoel. 
Hij vertelde dat de hele struik vol zat met deze verdikkingen en dat daarop 
een soort slijmige bruingekleurde zwam zat. Natuurlijk vroeg hij zich af 
welke paddestoel deze verdikkingen veroorzaakte. 
Ik had zelf nog nooit iets dergelijks gezien en kon ook niets in de literatuur 
vinden wat er op leek. Uiteraard is dan uiteindelijk het Nationaal Herbariwn 
in Leiden de plaats om hulp te gaan vragen. Tot mijn verrassing kreeg ik al 
vrij spoedig bericht van Dr. Noordeloos. Hij vertelde mij dat de gallen op het 
takje veroorzaakt worden door de roestschimmel Gymnosporangium. Er zijn 
zelfs vier soorten van bekend. 
De roestschimmel veroorzaakt in het voorjaar gallen op diverse soorten je
neverbes en verspreidt zijn sporen, die op hun beurt roosachtigen, zoals mei
doom en mispel, maar ook appel en peer infecteren, waar dan de zomerspo
ren worden gevormd. D~ infecteren weer de jeneverbes en zo is de cirkel 
rond. 
Mijn collega vertelde mij dat er inderdaad een slecht groeiende sierappel in 
de buurt stond en deze zal waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het 

vormen van de zomersporen. Normaal gesproken is de infectie lokaal en geeft- behalve de vergroeide 
takken - geen permanente schade aan de struik. 
De gallen zijn het hele jaar te zien in de struiken en ik ben benieuwd of een van onze lezers ze tegen 
zal komen in zijn of haar tuin. 

Menno Boomsluiter. 



VUURSALAMANDER-EXCURSIE KREIS BORKEN 
Op zaterdag 12 mei 2001 is er door RAVON Gelder
land (studieclub voor Reptielen, Amfibieën en Vis
sen) een excursie georganiseerd. 
Jan Stronks, ervaren "herpetoloog" uit de Achterhoek 
(Winterswijk), leidde de excursie. Het doel van de 
excursie was de Vuursalamander (Salamandra sala
mandra terrestris) te leren kennen en 's avonds in een 
aantal terreinen Boomkikkers te tellen. 
Harry van Diepen en Gert Prins van VOZOV AR 
hebben vanuit hun belangstelling voor amfibieën en 
reptielen aan het eerste deel van deze excursie deelge
nomen: op zoek naar de Vuursalamander! 
Koel, vochtig bos met een beek 
Het was op de 12e mei prachtig droog, warm en zon
nig weer. Vuursalamanders zijn overdag echter alleen 
actief bij regenachtig weer na een lange droge perio-

Hend rik Prine; -jong geleerd. . . . . . de ... 

Om 14.00 uur werd er verzameld bij de grensovergang Aalten. In totaal gingen wij met acht personen 
(onder wie Peter Pfaff) op pad. 
Om bij het eerste leefgebied van de Vuursalamander te komen hoefden we slechts enkele kilometers 
de Duitse grens over naar de omgeving van het dorp Barlo (uurhok 41-45). Het landschap daar is zwak 
glooiend, graanakkers afgewisseld met boscomplexen, verspreide woningen en boerderijen. 
We arriveerden bij een bosje met een beekje zoals we dat in ons gebied Epe ook wel kennen: het 
stroompje nauwelijks twee meter breed met zwak stromend, helder water. Het beelge loopt langs de 
rand van een ca. vijf hectare groot bos met overwegend Zomereik, Haagbeuk en Beuk. Een smal as
faltweggetje leidt naar een boerderij aan de andere kant van het bos. 

De bosvegetatie zag er veelbelovend uit; het kon getypeerd worden als een wat droge vorm 
van het Eiken-Haagbeukenbos. In de struiklaag groeien o.a. Hazelaar, Tweestijlige meidoom en Mis
pel. De kruidlaag heeft als kenmerkende soorten onder meer Bosanemoon, Gele doventel, Heksen
kruid, Bleekspong bosviooltje, Dalkruid. Langs de beek staat zelfs Slanke sleutelbloem. 
Kenmerkend voor bos met dit vegetatietype is dat de bodem een ondoorlatende laag heeft, bijvoor
beeld een dikke laag keileem. Daardoor blijft het bos in het voorjaar lang nat. 
In het bos is ook duidelijk wat microreliëf aanwezig. Er liggen enkele laaggelegen "slenken", waar
van sommigen nog geen week geleden drooggevallen waren. In het nu droge deel van het bos was in 
een karrenspoor stenen en puin gestort, wat bevestigde dat het hier nat kan zijn. 
Levenswijze Vuursalamander 

De Vuursalamander is een op het land levende salamander van vochtige, koele bossen. Het is 
van belang dat in het leefgebied vochtige, koele schuilplaatsen voorhanden zijn tussen boomwortels, 
onder dood hout, in rots- en muurspleten of in afgevallen bladeren. 
De larven worden na een draagtijd van acht maanden geboren. In Midden-Europa ligt de piek in maart. 
Afhankelijk van de grootte van het vrouwtje worden acht tot zestig kieuwdragende larven afgezet in 
ondiep water, vooral kolken van schone en zuurstofrijke beken. De 
larven zijn bij geboorte 24-35 mm groot. In vier maanden tijd wordt 
de metamorfose voltooid, waarna de jonge salamanders een lengte 
hebben van 46-65 mm en op het land worden aangetroffen. 
De Vuursalamander is een nachtdier, dat slechts bij uitzondering 
overdag actief is. In Midden-Europa kunnen ze bij zachte winters 
het hele jaar actief zijn. In ongestoorde leefmilieus kan de dichtheid 
hoog zijn. In een Westfaalse populatie zijn eens meer dan driehon
derd individuen per hectare geteld. De Vuursalamander bereikt in 
Noord-Duitsland de grens van haar verspreidings-gebied. Er zijn 
ondersoorten beschreven en in Midden-Europa komt de ondersoort 
Salamandra salamandra terrestris voor. 
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En dan ••• 

De biotoop van het excursiebos voldeed aardig goed aan de algemene beschrijving. De deel
nemers van de excursie liepen in los-vaste groepjes het bos in en draaiderl hier en daar kleinere en 
grote stukken dood hout om. Binnen een minuut of twee werd de eerste Vuursalamander al gevonden 
onder dood hout. Later volgden er nog meer, soms wel twee of drie bij elkaar! En niet alleen onder 
dood hout, maar ook onder het puin. 
Harry was iets te enthousiast: bij het wentelen van een zware boomstam schoot zijn middelvinger uit 
de kom. Hierdoor heeft hij vier weken met een opgestoken vinger moeten lopen, wat regelmatig tot 
misverstanden leidde bij personen die dit gebaar verkeerd opvatten. 
Achter in het bos lag een rommelige opslagplaats van brandhout; ook hier werden de Vuursalamanders 
gezien. Het betrof zowel volwassen dieren (zes stuks) van twee of meer jaar oud als onvolwassen die
ren (tien stuks), die vorig jaar waren geboren. De volwassen dieren zijn wel tot vijftien centimeter 
groot, de onvolwassen dieren ruwweg iets groter dan de helft. 
De salamanders zien er schitterend uit, contrastrijk fel geel-zwart getekend. De Vuursalamanders 
maakten op alle deelnemers aan de excursie een grote indruk! 
Larven 

We gingen in de langs het bosje stromende beek op zoek naar larven van de Vuursalamander, 
maar vonden er geen. Wel werden enkele Bermpjes gevangen. 
Op één plek in het bos hadden we enkele bospoeltjes gezien, waarin nog enkele decimeters water 
stond. Op het eerste gezicht hadden we daarin geen larven gezien. Dit deel van het bos kende een wat 
armere vegetatie, met Zwarte els en Zachte berk in de hoornlaag. De vegetatie bestond aan de rand 
van- en in het water vooral uit Elzenzegge en Mannagras. Harry drong er op aan om voor de zekerheid 
toch nog eens met schepnetten in de poeltjes te gaan vissen. En niet voor niets. In drie keer scheppen 
werden in totaal wel vijftien larven van de Vuursalamander opgeschept! 
Hiermee was het bewijs geleverd dat de soort zich hier ook voortplant. liet bos herbergt gelukkig een 
vitale populatie van de Vuursalamander! 
Nog meer Vuursalamanders ••• 

Enkele jaren geleden is in de Kreis Borken een inventarisatie gemaakt van de verspreiding van 
de Vuursalamander. Daarbij zijn meer dan tien populaties beschreven. 
Het tweede excursiedoel was één van die andere populaties, in het bos genaamd Die Bröcke ten zuiden 
van Ahaus aan de weg naar Gescher (uurhok 35-52). Hemelsbreed is dit dertig kilometer verderop 
gelegen vanafBarlo. 
Aan dit bos werd wat minder tijd besteed, met het oog op het avondprogramma. Dit bos is echter zo 
mogelijk nog mooier. Het lijkt wel een rijkere en nattere variant van het Eiken-Haagbeukenbos, mis
schien dient het wel getypeerd te worden als Elzenbronbos. De boomlaag bestaat onder meer uit Zwar
te els en Es, in de struiklaag veel Hazelaar en Tweestijlige meidoorn. De bodem is drassig met Wijf
jesvaren, Gele lis, Ruwe smele en heel veel Bosanemoon, plaatselijk zelfs Paarbladig goudveiL Op de 
drogere delen groeien Witte klaverzuring en Grootbloemige muur uitbundig. 
Onderzoek van een echt piepklein beekje, leidde snel tot de vondst van larven van de Vuursalamander. 
Ook in de drogere delen van het bos, met Grove den en Beuk op rabbatten, type Vochtig Wintereiken
Beukenbos, werden enkele (sub )adulte Vuursalamanders gevonden, boven verwachting! 
In een modderig karrenspoor werd bovendien eindelijk dan toch een volwassen Alpenwatersalamander 
(Triturus alpestris) ontdekt. Dit is ook een salamandersoort waar naar uit werd gezien. Een grote, 
prachtige salamander met diep oranje buik (zonder vlekken). Het is van de watersalamanders de meest 
landbewenende soort. De Alpenwatersalamander komt verspreid voor in Oost- en Zuid-Nederland, in 
diverse soorten watertjes, doorgaans in bossen op leemgrond. 

Met de vondst van een Levendbarende hagedis, enkele Padden, Bruine kikkers en een jonge 
Hazelworm werd de excursie afgesloten. (De andere excursiegangers hebben 's avonds nog Boomkik
kers geïnventariseerd en met succes. Er zijn daarbij in de omgeving van Borculo zelfs nieuwe locaties 
ontdekt waar deze soort voorkomt.). 
Voorkomen Vuursalamander in Nederland 

In Nederland is de Vuursalamander een zeldzame en bedreigde soort. Alleen het voorkomen in 
Zuid-Limburg is zeker. De grootste populatie bevindt zich in het Bunderbos. 
Uit ZO-Gelderland en NO-Overijssel zijn van de laatste tientallen jaren maar enkele waarnemingen 
bekend (periode 1970-1981), onder meer bij Ootmarsum, Springendal, Laren en Winterswijk. Door 
kenners wordt nog betwijfeld of het bij deze losse waarnemingen ook om echt zelfstandige populaties 
gaat. In dit perspectief was dit helemaal een bijzondere excursie. Het gemak waarmee in deze prachti
ge bossen, net over de Duitse grens, de Vuursalamanders kunnen worden bewonderd, heeft onze ogen 



geopend. Als de auteurs van dit artikeltje voortaan in een ogenschijnlijk geschikt biotoop zijn, laten zij 
het niet na even wat dood hout om te draaien! Harry heeft er zelfs een speciale "kantelhaak" voor 
aangeschaft. 

Epe, mei 2001. 
Gert Prins & Harry van Diepen. 

Literatuur: Bergmans W. en A Zuiderwijk. 1986. Atlas van de Nederlandse Amfibieën en Reptielen en hun Bedreiging. 
Vijfde herpetogeografische verslag. KNNV, Hoogwoud. 
Creemers R.C.M. 1996. Bedreigde en kwetsbare reptielen en amfibieën in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de 
Rode Lijst. Publicatiebureau Stichting RA VON, Nijmegen. 
Nöllert A. en C. Nöllert. 2001. Amfibieëngids van Europa. Tirion Uitgevers BV, Baarn. 

Hooiwaee:napin 

ter: een slapende vlinder in huis. 

WIN TERSLAAP IN DE ZOMER 
( êêN W. C. •VERHAAL) 

Al zeker drieëntwintig jaar geleden logeerden er twee nichges bij ons. Een 
van hen kwam de eerste dag al gillende de w.c. uit rennen: "Er zit een spin in 
dew.c.!!" 
Nu kenden we onze vast w.c.-spin wel, een beestje met het voorkomen van 
een langpootmug: Hooiwagenspin wordt hij wel genoemd. Het diertje maakt 
wat rommelig spinsel, helemaal bovenin een hoek, en vangt naar wij hopen 
de muggen die door het altijd open raampje binnenkomen. Nuttig beestje dus, 
waarvan er altijd wel één of meer in daar zitten. 
Toen we na een vakantie van bijna vier weken op 6 augustus weer thuis 
kwamen, bleek "onze" spin gezelschap te hebben van vier Dagpauwogen. Ze 
zaten tegen de muur met opgeklapte vleugels. Zo vind je ze soms in de win-

Omdat er drie iets bewogen bij het aansteken van het licht, pakte ik dit drietal bij de samengevouwen vleugels voorzichtig op 
en zette ze in de tuin. Daar had ik later spijt van. Waarom? Wel, die ene overgebleven Dagpauwoog bleef maar op z'n plekje 
naast het spinnetje zitten slapen, zonder te bewegen. 
Er volgde die weken een hittegolf zonder dat hij er wakker van werd. 
Zou dit een zomerreces zijn, zoals dat van de Citroenvlinder bekend is? Bij Dagpauwogen kende ik dit verschijnsel niet. Ook 
de kleine spin had er geen schuld aan, want haar spinseitjes reikten niet eens tot de vlinder. Zou de Dagpauwoog daar tot het 
volgend voorjaar blijven zitten? Dat zou een nieuw fenomeen betekenen. 

Helaas ... op 23 augustus was hij weg. Toch verleid door het warme zomerweer? 
Ineens wist ik het: Iemand had hem naar buiten gebracht. Stom genoeg had ik verzuimd onze hulp, die zeer geïnteresseerd is 
in alle dieren, te vertellen over het fenomeen. Ook toen ze, waar ik bij stond, het w.c.spinnege zorgvuldig en onbeschadigd 
buitten zette om het spinsel weg te kunnen vegen dacht ik nergens aan. Nu begreep ik dat ook de Dagpauwoog buiten was 
gezet. Een telefoontje bevestigde dat. "Sony, ik dacht: zo'n vlinder hoort toch buiten?! Hij vloog meteen weg." 

Einde van mijn mini-onderzoekje dus. Hulde voor de zorgvuldigheid waarmee in ons huis ook door anderen met 
binnenvliegende insecten wordt omgegaan! 

P.S. Is er onder de lezers iemand die dit "zomerslapen" 
van een dagvlinder wel eens gezien heeft? 

fàwJten water JàfJ Lallen 

ràinnen v.vater rN ballen 

Els Koopmans-Grommé. 
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EEN SUBTROPISCHE SCHOONHE/V IN HEER'OE 

Orya&Julia 
Kleuren: oranje-zwart 

Spanw!ldte 8.2- 9.2 cm 

De Heer Fred Schreurs woont aan de Kooiweg in 
Heerde, niet ver van de Renderklippen. Wel mooi, 
maar bepaald niet subtropisch. En toch zag hij op 
30 en 31 juli in zijn tuin een Juliavlinder die nectar 
haalde uit de Afrikaantjes. 
Dit fraaie dier hoort thuis in Amerika, van Brazilië 
tot Texas. De rups leeft op de Gele passiebloem. 
De vlinder is mooi fel oranje gekleurd, met zwart 
versierd. 
De Heer Schreurs maakte er een foto van die in
middels naar De Vlinderstichting is opgestuurd. De 

==================================::::!.J officiële naam van de vlinder is Dryas Julia. Hij 
wordt nogal eens gekweekt in de zogenaamde vlinderkassen. Is hij daaruit ontsnapt? Of heeft een lief
hebber hem uit de rups opgekweekt en toen vrijgelaten? Dat zou een ernstige poging tot faunaverval
sing zijn! 
Jaren geleden is dit ook gebeurd, toen een Belg op de Veluwe een door hem gekweekte Monarchvlin
der had losgelaten. Ook toen is er een exemplaar van in Heerde waargenomen! Is deze zelfde "liefheb
ber" weer actief geweest? 

Zijn er onder onze lezers mensen die de Juliavlinder ook hebben gezien en wil hij of zij dit dan 
p.o. melden aan een van de onderstaande telefoonnumers? 

(0578) 612083 -Els Koopmans-Grommé; 
(0578) 621410- Redactie Natuurklanken. 

Heliconus aliphera (Trinidad) 
Omdat ik een hele tijd geleden een duur boek op de kop 

getikt heb, waar eigenlijk alleen maar vlinders in staan die je 
hier nooit ziet, vond ik het bovenstaande verhaal een mooie 
aanleiding om mijn aankoop van jaren her te rechtvaardigen. 
Ik zocht en vond de Dryas Ju/ia (West Indië). En toen heb ik 
met voorbijzien van alle goede manieren Els' tekening "leeggehaald", de vleugelvorm iets veranderd 
en er een nieuw dessin in aangebracht. Mijn konterfeitsellijkt nu een beetje op de Ju/ia uit mijn boek. 
Kleur: ook oranje met een beetje zwarte sier. Onder de vlinder van Els staat: Heliconus aliphera. 
Het is bekend dat er enorm gesleuteld wordt aan vlindernamen en mijn boek dateert uit 1976, dus 
misschien zijn de namen gewoon omgeruild of mijn boek was een totale miskoop. Ik ben benieuwd wat 
De Vlinderstichting zegt. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
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DE EXCURSIE DIEN IET DOOR<3IJV<3 

De regen houdt op als we voor de toegang naar het 
Spijkerbos uitstappen. Morgen zullen Els en ik de excursie 
die met dit landgoed kennis gaat maken leiden. En hoewel 
we hier vaker komen, een beetje voorwerk is altijd nodig. 
De paden zijn modderig; langs het randje gaat het nog net 
met gewone wandelschoenen aan. 

S oelvoetcollybia 

We lopen nog geen vijftig meter over een bospad, na die 
machtige eikenlaan links te hebben gelaten, of we stuiten op 
een grote glimmende felrode paddestoel op een eikenstobbe: 
een Biefstukzwam. Eén? Nee, ook een kleinere staat op 

dezelfde stobbe en later zullen we er nog een vinden. Omgetrapt. 
We leven nu begin september en de paddestoelen steken de kop op. We noteren Parelamaniet, Gele 
knolalmaniet, Slanke amaniet, Reuzenzwam, Honingzwam, Stinkzwam, Wit oorzwammetje, 
Zwavelkopje, russuJasoorten en Spoelvoetcollybia, die met zijn naar onderen verdunde steel in 
groepen aan de voet van eiken groeit. Over een paar weken moeten we nog maar eens terugkomen. 

Langs het slingerende bospad en de rechte paden, behorende tot het huis 't Spyker, staan nog 
enkele wilde planten in bloei, al beperkt die bloei zich soms tot een enkel bloemetje. Bosandoom, 
Hennepnetel, Helmkruid, Dagkoekoeksbloem, Smeerwortel in twee 
kleuren, brandnetel en Wolfspoot kunnen we opschrijven. De 
Stekelvarens staan er nog mooi bij, de Salomonszegels dragen bessen 
en het Dalkruid laat alleen zijn blad nog zien. De Watetpeper prikkelt 
je tong, net zo als de vorige keer. Dan kun je maar beter een braam 
plukken. De frambozen dragen geen vruchten en de hazelnoten zijn 
nog niet goed rijp. Wel dragen de bomen ervan al nieuwe 
"katjes"voor het volgende jaar. 
De bladeren van de hazelaar dragen opvallende zilverachtige 
blaasmijnen. Ze worden veroorzaakt door de rupsjes van de heel 
kleine Hazelaarblaasmijnmot. 

Op de mooie witte gevel van het kleine kasteeltje staat het 
jaartal 1659, dat is elf jaar na de vrede van Munster! Een torentje en 
een wapen sieren het geheel. 
Op de grote vijver ernaast treffen we nu geen watervogels aan. Het 
geheel is zeer romantisch, met Rododendrons en een enorme eik die 

"Mijnen" van het 

Hazelaa rblaasmijnmotje 

aan de rand op een kleine verhoging staat. De beek waar we langs lopen heeft een rode kleur: er vormt 
zich rodolm. 

Tot slot lopen we door die machtige eikenlaan, zien de paasbult voor het volgende jaar al 
aardig groot worden. Een Buizerd wiekelt met veel kabaal langdurig boven de wei en en een 
Boomklever komt afscheid nemen als we weer in de auto stappen. Het is droog gebleven! 

De volgende morgen op de afgesproken tijd en plaats voor de excursie: niemand. 
Het zou wel eens kunnen gaan regenen ...... . 

Dik Koopmans. 

Tijd 
voor 
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Groenpraat 2 
Waar zijn de planten van de IJssel gebleven? 

Toevallig kreeg ik de laatste tijd een paar keer excursieverslagen en plantenlijsten uit het riviergebied 
onder ogen. De gegevens dateerden van rond dertigjaar geleden. Je bent verbaasd als je nu, in 2001, leest wat 
er toen allemaal groeide en bloeide langs de dijken en in rivierduingebieden zoals Fortmond. 

Heel weinig is daar van over en wat de Veluwse Bandijk betreft kun je haast zeggen: niets. De dijk
verzwaring - inmiddels voltooid - is de grootste boosdoener geweest. Daar moeten twee kanttekeningen bij 
worden gemaakt. Ten eerste: de dijkflora was voordat de dijken werden verzwaard, al flink achteruitgegaan. 
Ik heb dat voor een stukje Werverdijk bij Wapenveld in 1996 in Natuurklanken al kwantitatieflaten zien. 
Ten tweede: het Waterschap Veluwe heeft bij de uitvoering van de dijkwerken heel veel gedaan om de her
stelkansen voor de dijkflora optimaal te maken. Hoe dat gaat uitpakken moeten we afwachten en dat zal veel 
geduld vragen. Ontwikkelingen hier en daar langs de Sallandse dijk, veel eerder verzwaard dan aan de Ve
luwse kant, stemmen hoopvol. 

Overigens is de rivierflora niet strikt aan de dijken gebonden. Zandige oeverwallen en rivier
duinen kunnen soms wedijveren met de dijken. Dat hangt erg van het beheer af Een gelukkige om
standigheid is, dat grote stukken uiterwaard inmiddels als natuurgebied worden beheerd. Tot wat voor 
rijkdo'mmen dat kan leiden is te lezen in een artikel in Natuurbehoud van augustus van dit jaar over de 
Vreugderijker Waar~ eenrivierduing~bied tussen~wolle en Kampen aan de oostzijde van de IJssel. 

Dat aan de Veluwse kant buiten de dijken ook nog wel het een en ander te-vmderiiS van de fluvuilide 
flora, constateerden we tijdens een lange wandeling op een prachtige zomerdag langs de Werverdijk en door 
de Hoenwaard. Kanttekeningen bij een paar soorten vindt u hieronder. 

De Werverdijk leverde één negatieve en twee positieve waarnemingen op. Op de muurtjes van het 
oude uitwateringssluisje van de Euvelgunne in deze dijk groeide, naast veel ander moois ook de Steenbreek
varen. Bij de dijkverzwaringswerken is het voegwerk van die muurtjes hersteld. Daarbij is alle begroeiing 
verdwenen. Heel jammer, vooral ook omdat de betrokken instanties op de hoogte waren gebracht van het 
bestaan van die bijzondere muurflora. 

Maar gelukkig bloeide op een nog niet zolang geleden gereedgekomen stuk dijk alweer een pronkstuk 
van onze flora, even mooi als ongenaakbaar: de Knikkende distel. 
Wegdistel 

Je ziet hem niet zo vaak, deze reus onder de distels (als hij het naar z'n zin heeft kan hij meer dan 
manshoog worden). Meer nog dan door z'n grote distelkoppen valt hij op door z'n dichte witviltige beharing. 
Ik kende hem van een plek- op een particulier erf aan de dijk dicht bij het gemaal, al van de 50er jaren! (En 
volgens de Atlas van de Nederlandse Flora stondhij er voor 1950 ook al). Elkjaar stonden er wel een paar te 
bloeien. En waarachtig, de Wegdistel heeft de dijkverzwaring overleefd. Geen volwassen exemplaren dit jaar, 
maar voldoende kiemplanten. (De wegdistel is tweejarig). Of de distel ter plekke als echt wild mag worden 
beschouwd weet ik niet. In ons land komt hij vooral voor in het duingebied en langs de rivieren in Midden
Nederland. 
De Hoenwaard 

De Hoenwaard is de uitgestrekte uiterwaard tussen Hattem en de Werverdijk Eeuwenlang was het de 
gemeenschappelijke weide van de stadsboeren van Hattem. Na de oorlog is het gebied verkaveld. Er is een 
ontsluitingsweg aangelegd en daaraan is een aantal boerderijen gebouwd. Die ontsluitingsweg (de Hoerr
waardse Weg) ligt op een stroomrug parallel aan de IJssel. Stroomruggen zijn zanderig of zavelig. Het was 
langs die weg dat we op onze wandeling- min of meer tot onze verrassing- elementen van de rivierflora von
den. De talrijke Kruisdistels groeiden hier en daar ook wel in de weilanden - afhankelijk van wat het agrarisch 
bedrijf voor kansen had gelaten. Maar de meeste soorten vonden we in de bennen van de weg: Kleine be
vernel en Sikkelklaver, om er een paar te noemen. Maar ook een veel zeldzamere soort: 
Geoorde zuring. 

In die bennen vonden we op enkele plekken stengels, dicht bezet met vruchtjes van een opvallende 
roestbruine kleur. Voor Veldzuring waren ze wel erg fors; bovendien is die z'n vruchten eindjuli allangkwijt 
Maar het smalle pijlvormige blad, met twee slippen om de stengel heen, maakte snel duidelijk dat we met de 
Geoorde zuring te maken hadden. Een leuke vondst. Ik kende hem van de grazige rivierduinen in de Millin
gerwaard: daar staat hij massaal. Langs de IJsselheb ik hem, lang geleden, maar één keer gevonden. 
Geoorde zuring is een oostelijke soort die zich naar het westen uitbreidt. Hij is voor het eerst in ons land ge
vonden in 1892, maar pas later herkend als echte soort: hij lijkt nogal op Veldzuring. 



Adderwortel. 
Dicht bij huis is ook altijd wat te beleven. Lang geleden groeide er aan de Boskampweg in Epe, niet 

ver van de Dorps beek, een grote groep Adderwortel. Die plek is verdwenen als gevolg van de dorpsuitbreiding 
- ik heb er als herinnering nog een mooie dia van. 
Vlak daarbij is een nieuwbouwwijkje verschenen. Dat wordt begrensd door de Dorpsbeek Die heeft daar een 
brede, flauw hellende oever gekregen. Een leuke plek, dacht ik dit voorjaar, voor de Adderwortel. Die staat 
stroomopwaarts ook De oeverbegroeiing van mijn vijver moest toch wat ingeperkt worden, dus ik plantte wat 
Adderwortelstekken aan de Dorpsbeek Ik vond er niets van terug: de gemeente maaide het hellende gazon 
bijna tot aan de beek en het Waterschap maaide de rest van de oever. Mijn stekken hadden weinig kans gehad. 
Jammer, maar nou ja. Wie schetst m'n verbazing toen ik maanden later weer eens langs die beekoever kwam 
en daar een fraaie, vitale pol Adderwortel vond. Ze bracht het zelfs tot een late bloei. Alleen - die plek lag wel 
honderd meter van mijn mislukte poging tot floraherstel af! Spontane vestiging? Een wél geslaagde plantpo
ging door een ander? Hoe dan ook, hij staat op de plek waar hij thuishoort! 

HenkMenke. 
*O'>fO*O*O">fo->fo->fo-X"O-)f()-Xi)-)f()o>fO*o-Xi)-)f()o)f()-Xi)-)f()-Xi)-)f()o)f()-Xi)->fO*o->fO*o-)f()o)f()o)f()-Xi)-)f()o)f()o)f()-X"O-X'O->f 

tifEft 

WAS 

tifEft 

WAS 
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N achteHjk Leven aan de Mussenkampseweg 

Pleuroptya rurall5 

Mijn grote keukenraam geeft uitzicht op bos en 
een natuurlijke bosvijver, en op vijftig meter af
stand een weiland. De tuin is niet zo netjes met 
veel onderbegroeiing van inheemse planten (ik 
schoffel nooit). 
Vorig jaar ontdekte ik dat ik met hulp van Skin
ner's "Moths ofthe British Isles" en een paar an
dere boeken bijna alle nachtvlinders die op licht 
afkwamen op naam kon brengen, en ik was best 
tevreden met ongeveer tachtig soorten. 

Dit vootjaar ging ik met Cintia Wedemeyer naar een dag voor insectenwerkgroepen, georganiseerd 
door De Vlinderstichting. Daar hoorde ik van een lichtval die zowel op stroom als op accu werkt, en 
die bovendien uit elkaar gehaald kan worden zodat hij in een rugzak past. Het werd mijn vetjaardags
cadeau!. 

De beschutte maar goed zichtbare veranda naast de keuken bleek er een prima plek voor. De 
val bestaat uit een doos met een trechter waar een kleine TL-buis (Philips TL6W /05) in past. Binnenin 
zet ik drie eierdozen zodat de vlinders een plaats hebben om in weg te kruipen. (Eens zaten er veertig 
Huimoeders in!) 
Op 12 augustus had ik al ongeveer honderdtachtig soorten genoteerd. Er zijn natuurlijk van die "moei
lijke" bruine uilen, maar er zijn ook prachtige groene en gele vlinders ·die niet onderdoen voor dag
vlinders, en die de meeste mensen nooit zien. 

Waar begin ik om een idee te geven van het rijke nachtelijke leven van een gewoon Veluws 
bos? Ik dacht dat het het makkelijkste was dezelfde volgorde te gebruiken als in de Nieuwe Insecten
gids van Michael Chinery, (die veel mensen hebben), om een idee te geven van dealgemeenste en de 
leukste soorten. 
1. Een aantal micro families: 

Na de dagvlinders wordt een aantal microfamilies behandeld; de brandnetelmot en het munt
vlindertje zijn waarschijnlijk het bekendst. Anderen zijn vaak wel te determineren maar hebben 
geen Nederlandse naam. Als je er niet uitkomt met een spanner is het de moeite waard bij de mi
cro's te kijken. De Pleuroptya ruralis (Nederlandse naam niet bekend) is een prachtig grote pa
relmoerkleurige vlinder maar hoort wel bij de micro's. 

2. De wortelboorders en wespvlinders: 
De oranje wortelboorder (het vrouwtje is groter en bruiner) gaf mij problemen omdat ik eerst 
dacht dat die bij de wapendrager familie hoorde. 
Jammer genoeg heb ik nooit een wespvlinder gezien maar op de heide zie je wel regelmatig de 
(graene) metaalvlinder, familie van de sint-jansvlinder. 

3. De spinners 
Ze kregen hun naam van de rupsen die kokons spinnen en het zijn grote harige vlinders. Het is 
een belevenis om een grote oranje bruine hageheld bij je keukenraam te zien vliegen, zo vol vita
liteit. De volgende ochtend is hij zo slaperig dat het het beste is om hem in een veilig hoekje te la
ten tot hij zelfklaar voor vertrek is. 

4. De pijlstaarten 
Dit is een indrukwekkende familie. Ik heb zowel de dennenpijlstaart als de populierenpijlstaart 
gehad. Vooral de laatste is bizar, met vleugels meer in de breedte dan in de lengte en naar boven 
gebogen achterlichaam. 

5. De Notodontidae 
Deze familie kan in het begin doen denken aan de uilen (hetzelfde geldt voor de wortelboorders). 
Eén van de algemeenste vlinders uit deze familie is het kroonvogeltje. Als hij plat zit doet hij 
denken aan een eikenblad, maar dan ineens zit hij in zijn rusthouding met zijn vleugels als een 
dakje, en dan valt de lichte kleur achter zijn kopje op, zijn "kroon". 
Het voordeel van het boek van Chinery - al is het niet compleet - is dat de vlinders zijn getekend 
zoals ze zitten en niet opgeprikt met de vleugels gespreid, zoals in een presenteerdoos. 
De Wapendrager bleek best vaak voor te komen; hij lijkt precies op een takje. 



6. De Lymantriidae 
Van deze familie heb ik twee soorten gezien: de witvlakvlinder (niet te verwarren met de grijze 
en ook gewone perzikkruiduil) en de donsvlinder: wit met een oranje staart. 

7. De beervlinders 
De beervlinders zijn bekend (in ieder geval uit het boek) vanwege hun vrolijke kleuren. De bij mij 
thuis meest algemene is de witte tijger, die op de donsvlinder lijkt maar met zwarte stippen. De 
gele tijger komt ook regelmatig voor. De kokerbeer lijkt in eerste instantie op een grasmotje. De 
kleine beer en het zwart beertje komen ook regelmatig voor, maar de meest spectaculaire vangst 
was een purperbeer bij de Schaapskooi, bij Mevrouw De Ridder. Volgens de Voorlopige Atlas 
van de Dagactieve Nachtvlinders was die slechts acht keer gemeld sinds 1990. 

8. De uilen 
Dit is een van dè grootste nachtvlinder families en een van de grootste uilen is de huismoeder die 
heel vaak in de val belandt. De piramidevlinder is ook een grote uil. Een algemene vlinder van het 
voorjaar is de nunylinder en later in het jaar komt de haarbos vaak voor. De hyena dankt zijn 
naam niet alleen aan zijn kleur, maar ook aan het feit dat de rupsen graag andere rupsen eten en 
ook hun p>ortgenoten. Het zijn kannibalen! Er zijn ook mooi gekleurde uilen: de gele uil en een 
aantal groene: b.v. d.e zilveren groenuil, grote groene uil en de groene weideuil. 

9. De eenstaartjes 
Een makkelijke familie om te determineren zijn de eenstaartjes met hun puntige vleugels. De 
naam komt van de rups, waaraan het laatste paar "buikpoten", de naschuivers, ontbreekt, zodat 
het lijf eindigt in een omhoog gericht puntje. Ik heb de berkeneenstaart, de bruine eenstaart en de 
gele eenstaart gezien, en ook de zeer fraaie vuursteenvlinder. 

10. De spanners 
De laatste maar ook een grote familie in onze wandeling door de nachtvlinderfamilies, die hun 
naam danken aan de rups die zijn lichaam beurtelings kromt en strekt om zich voort te bewegen. 
Ze zijn wat "makkelijker" dan de uilen omdat ze met hun vleugels plat rusten, maar er zijn ook 
"moeilijke" bij, met in het Engels de naam "carpet", met eindeloze variaties van strepen en stip
pehjes. Sommigen zijn veel kleiner dan de micro's. 
Hier zijn ook heel fraaie vlinders bij die echt op dagvlinders lijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
vliervlinder met de elegance van een koningspage, de bontebessenvlinder en een aantal groene 
spanners, zoals de zomervlinder en de appeltak Er zijn ook schitterende gele vlinders met vleu
gels als herfstbladeren, zoals de geelblad, gezien bij de Bonenburg, of de hagedoornvlinder. 

Bijna alle macrovlinders hebben een Nederlandse naam gekregen. Alle vlinders hier genoemd staan 
ook vermeld in de waarnemingen van Natuurklanken, met hun wetenschappelijke namen. Er zijn wat 
veranderingen de laatste tijd en wie geïnteresseerd is kan voor f 12,50 een Lijst van Nederlandse Na
men voor macrovlinders in Nederland krijgen van De Vlinderstichting. 

Wie mijn volledige waarnemingslijst wil zien kan mij bellen (~ 0578-694762}. Het zal pas 
laat in het jaar compleet zijn. Mijn laatste waarneming vorig jaar was de grote wintervlinder op 13 no
vember, en mijn eerste van ditjaarwas de bosbesuil op 21 februari. 

Voor nachtvlinders geldt: Je hebt een lang seizoen, je bent minder afuankelijk van het weer en 
je hoeft niet ver van huis, maar zo'n vlinderval is wel verslavend en het vraagt wat begrip van huisge
noten, als er weer een beest ontsnapt en door het huis fladdert voordat hij weer zijn vrijheid krijgt in de 
natuur. 

Alle waarnemingen gaan naar De Vlinderstichting. Ik ben ook geïnteresseerd in jullie interes
sante of "moeilijke" vangsten. 

Hilary Jellema-Brazier. 

NATUURSIGNAAL 2002 

In een brief aan de coördinatoren van de werkgroepen is door het bestuur opnieuw de aandacht ge
vestigd op het door de landelijke KNNV uit te brengen "Natuursignaal2002". Het gaat er daarbij om 
dat er gegevens vergaard moeten worden over bepaalde gebieden en dezen te vergelijken met de si
tuatie van een tijdstip in het verleden. Schaveren is een gebied waar momenteel aan gedacht wordt, 
omdat onze afdeling daar in de jaren tachtig ook al een onderzoek verricht heeft. Maar misschien 
hebt u zelf ook een idee. Hebt u aantekeningen, herinneringen, ervaringen?? 

Laat het ons weten! 
Redactie 

35 



Wandelen met muis 
Wandelt u wel eens met muis? Ik wel, al verschillende keren. 
Nee dank u, mijn verstand is nog in orde. Maar het zit zo: 
Dit jaar is een geweldig muizenjaar. Ik woon in het bos en je 
ziet overal muizen. De woelmuizen met hun compacte lijfjes 
en korte staart rennen door het gras of over paadjes, of ze 

Rosse woelmuis klimmen in planten. Ze plukken daar blaadjes of zaden af en 
slepen die mee naar hun holletje. 

De bosmuizen met grote oren en lange staart komen ook in huis. Ze zijn nieuwsgierig en lopen ge
woon naar binnen als er ergens een deur open staat. Ze hollen dan wat in de kamer rond en weten 
soms niet hoe ze naar buiten moeten komen. Het zijn grappige, prachtige diertjes, maar in huis is het 
lastig en heel vies. En dus een valletje gezet waar de dieren levend in worden gevangen. 
Meestal werkt zo'n val uitstekend, maar één muis vertrouwde het 
niet. Muis zit in de keuken, maar waar? Eindelijk hoor ik geritsel 
in een hoek waar aan een haakje een gevlochten biezen mand 
hangt. Muis zit in de boodschappentas. Gauw de buitendeur open 
gezet en de mand gepakt: we gaan wandelen in het bos. 
Het is al schemer. Twee maal zie ik een volstrekt onhoorbare 
grijze met iets bruine schim door het bos vliegen. Uilen! Muis Bosmuis 
beseft niet hoe veilig het is in de mand. · 
Juist als ik muis een straatlengte verder uit wil laten, verschijnt er een snoetje bij het hengsel. Het dier
tje werkt zich over de rand. 

Muis en ik zijn heel tevreden. Mijn echtgenoot is zeer sceptisch over dit geheel. "Zo'n muis is 
eerder terug dan jij," zegt hij. We zullen het afwachten. 

Louk Witkamp. 

Wat betreft de scepsis van je echtgenoot: hierbij een hoopgevend woord. De Bosmuizen bij ons hadden 
het hondenvoer in de serre ontdekt en het gevolg was een kleine invasie. Elf Bosmuisjes heb ik ver
huisd en er is niet eentje teruggekomen. 

Micky. 



De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor ver
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
ABE=Albert en Bep Elich; AE=Anca Ebens; AHS.=Agnès Herweijer-Smit; AJB=Alida Bakhuis; Bhi=Bert 
Hilberink; EKG.=Els Koopmans-Grommé; HD=Henk Dekker; Harry van Diepen=Harry van Diepen; 
HvG=Henk van Gelder; HM=Henk Menke; DK=Dik Koopmans; JH=Joop Haselhoff; MD=Marga Dekker; 
MF=Marianne Faber, MHM=Micky Haselhoff-Marsman; MRL=Marcel Langevoort; OSB=Oeti Slot-Batteram; 
En verder: de Heer Broekhuys, Gert Eikenhorst, Miehela Haselhoff-Bortolas; Mevrouw Hut, Mevrouw Lunen, 
J.A Mönch, de Heer Van Ommen, Fred Schreurs, Kees Snijders, Wanda en Ruud Smit, Dimitri van Veen. 
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fî'oge§i ~ 
Boerenzwaluw 
mei/juni nest met zes eitjes in Lagestraat, Wa~--

veld, verstoord door MKZ. AE. 
03/09 ± 12 exx. boven het Smitsveen, Epe. EvDT. 
Boomklever 

05/07 ± 15 exx. vliegen boven de Tongerensche ~· 
heide, Epe. EvDT. 

27/07 3 exx. boven huis Lagestraat Heel hoog... // 
en weg. AE. / 

29/07 Veeljuv. Kloosterbos, Wapenveld AE. 
Boomvalk 
15/06 1 ex. laagvliegend en jagend boven houtza

gerijvijvers Wieselseweg, Wiesel. MRL. 
04/08 3 exx. (2 ad. 1 juv.) jagend boven heide 

Gortetse Berg, Gortel. MRL. 
27/08 Nog een laat ex in boom op Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Bonte vliegenvanger 
26/06 Drinkt uit vogelbak, tuin Lagestraat, Wa-

penveld. AE. 
Bosrietzanger 
05/06 Bij gemaaltje Ottershopen, Wapenveld AE. 
Bosuil 
06/07 Juv. bevrijd uit schoorsteen waar hij een 

week in opgesloten had gezeten. Berken
weg, Epe. HvG. 

01/09 3 exx. scheren over ons heen en blijven 
steeds in de buurt. Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

En boven in een spar aan het Pelzerpark, Epe 
"woont" een Bosuil AJB/ AHS. 
Casarea 
15/08 Loopt door weiland langs de Weetering, 

Wapenveld, telkens roepend. AE. 
26/07 In het Luttenbroek, Wapenveld AE. 
Fitis 
26/08 In tuin Lageweg, W'veld, in Buddleja. AE 
Fuut 
16/07 2 ad en 4 juv. roepen aan één stuk door. AE. 
25/08 3 jongen duiken telkens onder. AE.(Waar??) 
Geelgors 
14/07 Een mooi ex. a op stapel hout. Tongeren

sche heide, Epe. EvDT. 
Gekraagde roodstaart 
10/06 Met veel spektakel 4 jongen uitgevlogen. 

Van Manenspad, Ernst. EvDT .. 
Gierzwaluw 
13/06 3 à 4 boven huis Lagestraat, W'veld, en 
25/06 5 exx. idem. AE. 
26/07 7 exx. boven huis Lagestraat, Wapenveld 

28/06 Voertjongen op het dak. Dokter Mijsstraat, 
Epe. MD. 

Goudvink 
07/09 Juv. in tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
11/09 Juv. in tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Grauwe vliegenvanger 
21/06 2 jongen uitgeVlogen en na eindeloze aan

moediging van de ouders zijn de volgende 
middag de 2 andere jongen pas van het nest 
gegaan. Van Maanenspad, Ernst. EvDT. 

Groene speebt 
10/08 1 ex. roepend en vliegend, Brinkgreverweg, 

Epe.MRL. 
Grote zilverreiger 
13/08 Bij plas in Welswn. Dimitri van Veen. 
Grutto 
13/06 Langs de IJsset en de Breeweg, W'veld AE 
02/08 Wiesenbergkolk, Hattem. Kees Snijders. 
Havik 
22/06 1 ex. ad. laagvliengend boven Niersense-

weg, Wiesel. MRL 
22/06 2 takkelingen op nest. Zandhegge, Wiesel. 

MRL. 
Kauw 
20/06 6 witgetekende exx. Lijken op duiven. Rfes

senberger kolk, Hattem. AE. 
Kerkuil 
06/07 2 volwassen exx. en 2 juv. geringd. Kooi-

weg, Heerde. HvG. 
06/07 4 juv. Oranjeweg, Ernst. HvG. 
06/07 2 ad en 4 juv. Laor Rietenweg. HvG. 
06/07 4 juv. 2 ad. Weteringdijk 69, Ernst. HvG. 
06/07 Nest met 5 eieren. Terwolde. HvG. 
06/07 4 juv. Terwolde. HvG. 
06/07 2 ad en 4 juv. geringd. Uddel. HvG. 
17/07 Meldingvandood ex. Vossenbergweg, Epe. 

Harry van Diepen. 
Kleine bonte speebt 
18/06 1 ex op boomstam langs de Tepelbergweg, 

Epe.EvDT. 
Kneu 
31/05 a Zang. Hogestraat, Wapenveld. AE. 
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Kuifmees 
08/08 2 juv. Zwolse Bos, vak 12, Wapenveld AE. 
12/09 2 exx. op voerplank Pelzerpark, Epe. AHS. 
Lepelaar 
02/08 2 exx. Wiesenbergkolk, Hattem. Kees Snij-

ders. 
Meerkoet 
06/06 Paar met 7 jongen! Weetering, W'veld. AE.I 
Nijlgans 
13/06 ± 50 exx. Marle. AE. 
Ooievaar 
13/06 Op nest langs de Ussel. d'+9 en 2 juv. AE. 
27/07 2 exx. vliegend in Z.W. richting over huis 

Hommelbrinkstede, Vaassen, 15.00 u. MRL. 
20/09 Cirkelend boven weiland langs A50 in de 

buurt van viaduct Anklaar. MHM. 
Putter 
13/08 2 exx. in broedseizoen. Doomspijk 

Hr. Broekhuys. 
Raaf 
19/06 2 exx. boven de tuin, De Wildkamp, Epe. 

Vliegend van Oost naar West. MD. 
16/08 Vliegend over huis Hommelbrinkstede, 

Vaassen, buitelend en roepend richting 
Z.O. om 14.30 uur. MRL 

Roodborst 
17/08 5 exx. bij elkaar. Gezinnetje? Heel vredig. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Roodborsttapuit 
06/09 Versch. exx. altijd aanwezig op Tongeren-

sche heide, Epe. EvDT. 
Scholekster 
02/08 Wiesenbergkolk, Hattem. Kees Snijders. 
Sperwer 
13/06 d' Pakt merel uit tuin. Lagestraat, Wapen

veld. AE. 
18/06 d' vangt Huismus bij volkomen verrassing. 

Geen angst/waarschuwingsgeluiden van an
dere vogels . Tuin De Wildkamp, Epe. MD. 

16/07 Een mooi ex. in Grove den op landgoed 
Welna, Epe. EvDT. 

27/07 9 end' zwevend boven huis Hommelbrink-
stede, Vaassen. MRL. 

Spotvogel 
20/05 Zang bij Essenbos, Weetering, Wapenveld; 
06/06 opnieuw, nu heel duidelijk, en op: 
13/06 nog een keer. AE. 
Steenuil 
06/07 3 jongen uitgevlogen. Nest in schoorsteen. 

Jongen met hulp van huisbewoners via de 
kachelopening de wijde wereld ingevlogen. 
Meenseweg, Heerde. HvG. 

06/07 1 ex. Weteringdijk 63, Ernst. HvG. 
16/07 1 ex. op veldschuur. Oude Apeldoomerweg, 

Vaassen. MRL. 
27/07 1 ex. Bloemendaalseweg op hek bij huis. 

Ernst. MRL. 
aug. Weer nachtelijke roep. Lagestraat, Wapen

veld. AE. 
Sijs 
12/06 ± 50 exx. Met veel drukte in bomen. Tonge

rensche heide, Epe. EvDT. 
13/09 9 kwam even kijken of er al gevoerd werd 

Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Tjiftjaf 
06/08 2 juv. in tuin Lagestraat, Wapenveld AE 
12/09 Volop lawaaiig boven de markt in Epe. Uit 

onze tuin al hééllang weg. MHM. 
14/09 Vandaag toch bij ons! Om de weg naar het 

zuiden te vragen? Belvédèrew., Epe. MHM. 
Torenvalk 
24/06 9 boven de Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
23/07 3 exx. op elektriciteitspaal, Ziebroekseweg, 

Wapenveld. Roepend. Jongen? AE. 
12/08 Biddend. Luttenbroekerweg, W'veld. AE. 
Tuinfluiter 
13/06 Weetering bij Ziebroekerweg, W'veld. AE. 
Tureluur 
09/06 2 exx. op paaltjes langs het pad langs de 

Weetering, Wapenveld. AE. 
14/06 2 exx. bij gemaal. Dezelfden? AE. 
Veldleeuwerik 
20/06 6 exx. boven Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Winterkoning 
09/07 2 exx. gezellig insecten pikkend in een oude 

stoof. Van Manenspad, Ernst. EvDT. 
Witte kwikstaart 
20/05 Met voer voor jongen. Weetering, Wapen-

veld. AE. · 
10/07 Stapt parmantig rond het huis. Ernst. EvDT. 
Wulp 
26/05 9 en CJ en 2 juv. Weiland langs de Weete

ring, Wapenveld AE. 
IJsvogel 
24/07 In het Zwolse Bos bij klein (gegraven) poel

tje. Wapenveld. Kees Snijders. 
20/08 Welsummerwaarden. Plantenwerkgroep. 
27/08 1 ex. vissend in tuinvijver, Heerde. Via 

telefoon. (EKG.) 
Zomertortel 
17/06 Gehoord in bosje achter parkeerplaats 

vak 12, Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
07/07 2 exx. foeragerend op de grond Hommel-

brinkstede, Vaassen. MRL. 
24/07 2 exx. Zichtstede, Vaassen. MRL. 
28/07 1 ex. foeragerend oprit huis. Vaassen. MRL. 
Zwartkop 
26/06 CJ in de waterbak, tuin Lagestr., W'veldAE. 
08/07 9 drinkt uit waterbak, idem AE. 
30/08 Zingt weer. Epe. EKG. 
Zwarte specht 
15/06 1 ex. roepend. Motketel, Niersen. MRL. 
01/08 Zwolse bos, Wapenveld, vak 14. AE 
28/08 Petrea, Wapenveld. Van vlakbij gezien en 

gehoord. AE. 

fï'tináer~ 
Agaatvljnder Phlogophora meticulosa 
18/08 In slaapkamer Pelzerpark, Epe. AHS. 
Appeltak Campaea margaritata 
28/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Argusvlinder Lasiommata megera 
26/08 1 ex. bij huis. Van Manenspad, Ernst. EvDT. 
Atalanta Atalanta Vanessa 
18/08 2 exx. Tuin Molenkampweg, Heerde. OSB. 



(Atalanta) 
24/08 8 exx. Tuin Pelzerpark. Epe. AHS. 
30/08 6 ex. Tuin Belvédèreweg, Epe. Exceptioneel 

voor ons! (Buddleja). MHM. 
? Avondrood Deilephila? 
17/07 Vlinder, op voetpad, deHeuve, Epe. MD. 
Berkeneenstaart Drepana falcataria 
20/05 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Bonte bessenvlinder Abraxas grossulariata 
26/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Bosbesuil Conistra vaccinii 
21/02 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Brandnetelmot Eurrhypara hortu/ata 
17/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Bruin zandoogje Maniola jurtina 
16/07 Veel! Heidepad. Tongerensche heide. EvDT. 
Bruine eikenpage Satyrium i/icis 
14/08 Op Buddleja tuin Bongerdpl. Epe. EKG. 
Bruine eenstaart Drepana curvatula 
03/08 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Dagpauwoog Inachis io 
01/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OSB. 
18/08 6 exx. op Buddleja, Ernst. EvDT. 
Dennenpijlstaart Sphinx pinastri 
28/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Distelvlinder Cynthia cardui 
20/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OSB. 
20/08 Op Struikheide, Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Donsvlinder Euproctis simi/is 
23/07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Gehakkelde aurelia Polygonia C-a/bum 
07/07 In de Tuin. De Wildkamp, Epe. MD. 
22/08 1 ex. Allendelaan, Epe. AHS. 
Gele eenstaart Watsonalla binaria 
08/08 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Gele tijger Spilosoma Iu tea 
26/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Gele uil Enargia paleacea 
18/07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Glad beertje Eilema griseola 
28/08 Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Groene weide-uil Calamia tridens 
10/08 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Groene zomermeter Geometra papilillonaria 
26/07 Vloog om het huis. Van Manenspad, Ernst. 

EvDT. 
Groot dikkopje Och/odes venata 
07/07 1 ex. vloog om het huis. Van Manenspad, 

Ernst. EvDT. 
Grote groenuil Bena bicolorana 
26/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Groot koolwitje Pieris brassica 
16/07 1 ex. op terras. Van Manenspad, Ernst. 

EvDT. 
Haarbos Ochropleura plecta 
09/05 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Rageheld Lasiocampa Quercus 
24/06 Rups op heidepad, Tongerensche heide, 

Epe.EvDT. 
21/08 Vlinder. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
27/07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Ragedoornvlinder Opisthograptis luteolata 
13/05 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 

Heideblauwtje Plebejus argus 
17/07 64 exx.! in het Kroondomein over een af

stand van minder dan 500 m. BHi. 
12/07 ± 15 exx. rond moerassig gedeelte op Ton-

gerensche heide, Epe. EvDT. 
Heivlinder Hipparchia semele 
06/08 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Huismoeder Noctua pronuba 
23/06 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
22/07 Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Hyena Cosmia trapezina 
08-07 Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 
lcarusblauwtje Polyommatus icarus 
19/08 Wisselsche veen, Epe bij Boerweg. Kleine 

populatie op Moerasrolklaver. EKG. 
Juliavlinder Dryas juli a 
30+ 31 Op Afrikaan, Kooiweg Heerde. Hoort thuis 

juli in Amerika. Ergens ontsnapt of opzettelijk 
losgelaten? Fred Schreurs. 

Kleine beer Phragmatobiafuliginosa 
29/07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Kleine nachtpauwoog Satumia pavonia 
13/07 1 rups op de Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Kleine vos Ag/ais urticae 
22/08 4 exx. op Buddleja. Allendelaan, Epe. AHS. 
24/08 4 exx. Tuin Pelzerpark. Epe.AHS. 
25/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OSB. 
29/08 3 exx. op Buddleja. Van Manenspad, Ernst. 

EvDT. 
24/09 Tuin Mussenkampweg op laatste bloempje 

van de Buddleja. OSB. 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
15/08 1 ex. rond het huis. Ernst. EvDT. 
Klein koolwitje Pieris rapae 
14/08 Legt eitjes op O.I.- en Kanariekers in de 

tuin, Epe. EKG. 
Koevinkje Aphantopus hyperantus 
11/07 1 ex. vliegend op landgoed Welna, Epe. EvDT. 
Kokerbeertje Eilema lurideola 
08-07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Kroonvogeltje Ptilodon capucina 
10/05 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Landkaartje Araschnia levana 
26/07 Zomervorm. Tennisbaan Epe. OSB. 
27/07 1 ex. bij grote groep brandnetels. Tongeren-

sche heide, Epe. EvDT. 
Ligusterpijlstaart Sphinx /igustrii 
28/08 1 ex. op Sneeuwbal. Hattem. Mevr. Lunen. 
29/08 1 ex. Hattem. ert Eikenhorst. 
Metaalvlinder Adscita statices 
23/07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
05/07 Snelwegpad bij Carpool, 't Harde. 

Insecten werkgroep. 
Muntvlindertje Pyrausta aurata 
19/05 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
juli/aug. Zeer veel in onze tuin, Epe. EKG. 
Nonvlinder Orthosia gothica 
03/04 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Olifantsrups 
18/08 Epe. Mevrouw Hut. 
Oranje wortelboorder Hepialus sylvina 
13/08 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
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Pleuroptya rura/is 
18/07 Mussenkarnpseweg, Heerde JU. 
Penikkruiduil Melanchra persicariae 
08/07 Mussenkampseweg, Heerde JU. 
Piramidevlinder Amphipyra pyramidea 
29/07 Mussenkampseweg, Heerde JU. 
Populierenpijlstaart Laothoe popu/i 
11/07 Mussenkampseweg, Heerde JU. 
Purperbeer Rhyparia purpurata 
04/07 Renderklippen, Heerde ID. 
Sleedoornpage Thee/a betulae 
24/08 Tuin 't Harde op Valse salie. 

J.A Mönch. 
Sint-Jacobsvlinder Tyriajacobaeae 
17/07 Heel veel rupsen op kruiskruid 

Gortelseweg, Epe. EvDT. 
Strohoedje ??? 
05/07 't Harde bij Snelwegpad Carpool. 

Insectenwerkgroep. 
Vliervlinder Ourapteryx sambucaria 
07/07 Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides 
12/07 Mussenkarnpseweg, Heerde HJ. 
Wapendrager Phalera bucephala 
01/07 Mussenkarnpseweg, Heerde ID. 
Witte tijger Spilosoma lubricipeda 
16-06 Mussenkampseweg, Heerde ID. 
Witvlakvlinder Orgyia antiqua 
26/07 Mussenkampseweg, Heerde ID. 
Zilveren groenuil Pseudoips prasinana 
18/07 Mussenkarnpseweg, Heerde ID. 
Zomervlinder Geometra papilionaria 
03/08 Mussenkarnpseweg, Heerde ID. 
Zwart beertjeAtolmis rubricollis 
05/07 Mussenkampseweg, Heerde ID. 

§náere insecten! 
Aylax papaveris (Galwesp) 
juni/juli Veroorzaakt opgezwollen vrucbtbolleijes op 

kleine klaproos. Tuin Bongerdplein, Epe. 
EKG. 

Blauwe duinsprinkhaan Oedipoda caeru/escens 
14/08 Zwolse bos 198/49l.IU. 
Bruinrode heidelibel Sumpetrum striolatum 
27/08 1 ex. zittend Kievitsveld, Ernst. BHi. 
Goudwesp Chrisis lgnata 
05/07 Snelwegpad bij Carpool, 't Harde. 

Insectenwerkgroep. 
Grote keizerlibel Anax imperator 
16/07 9 en op 
29/07 a bij ven op Tongerensche beide, Epe. 

EvDT. 
Heidesabelsprinkhaan Metnoptera brachyptera 
28/08 1 ex. in de keuken. Van Manenspad, Ernst. 

EvDT. 
Hoogveenzweefvlieg ? ? 
19/08 Wisselscbe veen, Epe. EKG. 
Hoornaar Vespa crabro 
15/08 Nest. Oostvaardersplassen tijdens excursie 

Mycologische Vereniging. 
Klein vliegend hert Dorcus parel/elipipedus 
01/05 Ook in de lichtval. Mussenkampseweg, 

Heerde. HJ. 

Krompootdoodgraver Nicrophorus vespi /la 
14/08 Met mijten. In de lichtval, Mussenkarnpse

weg, Heerde. JU. 
Langpootvliegje Poe ei lobothrus noh i li tatus 
0 1/07 Zoals elk jaar veel van deze mooie vliegjes 

boven en op het water van ons (vervuilde) 
vijvertje. Bongerdplein, Epe. EKG. 

Paardenbijter Aeshna mixta 
27/08 a 1 ex. zittend. Kievitsveld, Ernst. BHi. 
Rhizothrogus aestivus 
12/05 (Lijkt op Junikever). In de lichtval. Mussen-

kampseweg, Heerde JU. 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima 
06/09 Tuin Epe. EKG. 
18/09 9 Met hond mee naar binnen gekomen. 

Belvédèreweg, Epe. MHM. 
24/09 's Avonds laat tegen het raam. Belvédère-

weg, Epe. MHM. 
Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia bipunctata 
28/06 Tuin Epe. Zwarte vorm. EKG. 
Volucella zonaria 
17/08 Mooie grote zweefvlieg op Buddleja, Epe. 

EKG. 
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 
24/07 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 

jZoqqáierenl 
Boommarter 
05/06 Sprong uit boom op de grond en ging de 

boom weer in. Gortelseweg, Vaassen. MRL. 
Das Mussenkampseweg, Heerde HJ. 
22/07 Mooie prenten van 1 groot en 1 klein ex. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Edelhert 
15/07 3 prachtige bokken op landgoed Welna, Epe, 

tijdens wandeling. EvDT. 
19/09 Prachtige grote bok in bosgebied achter 

Majuba, Epe. MF. 
Ree 
15/06 Schitterende ontmoeting: lichtbruine moeder 

met twee gitzwarte jongen. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

15/07 Reegeit steekt pad over, gevolgd door klein 
kalfje dat nog wat witte vlekjes bad. Heel 
vertederend. Landgoed Welna, Epe. EvDT. 

§mfi6ieënl!l{.eptie(enl 
Adder Vipera berus 
13/06 9 ± 23 cm op heidepad. Tongerensche hei

de, Epe. EvDT. 
Hazelworm Anguisfragilis 
16/06 Woont gezellig samen met een muis onder 

een speciepot bij ons huis. Van Manenspad, 
Emst.EvDT. 

03/07 Op de brede zandweg tussen de Renderklip
. pen en de begraafplaats. Langs de bosrand. 
JH. 

04/07 Op fietspad onverharde Belvédèreweg, Epe. 
JH. 

27/07 Ballastputweg, Epe. MF. 
Levendbarende hagedis Lecerta vivipara 
23/08 3 exx. in de Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 



Rugstreeppad Bufo ca/amita 
14/08 10 exx. op de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Zandhagedis Lacerta agilis 
04/08 3 exx. op de heide, Gortelse Berg, Gortel. 

MRL. 
14/08 Zwolse bos, Wapenveld. 198/491. HJ. 
Er zijn ontzettend veel kikkers bij alle vennen op 
de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Wcnaatifieren! 
Wolhandkrab Eriocheir sinensis 
19/08 Kruipt over pad bij tuinvijver!! Schot

kampseweg, Heerde. Gedumpt in 
kanaal. Hr. Van Onunen. 

jPfanten! 
Aardbeiklaver Trifoliumfragiferum 
20/08 Welsummerwaarden. Plantenwerkgroep. 
Alsemambrosia Ambrosia artemisiifolia 
09/09 2 exx. spontaan opgekomen in tuin Bon

gerdplein., Epe. EKG. 
Bleekgele droogbloem Gnaphalium /utea-album 
13/08 Berm afrit A 50 richting Hattem. Planten

werkgroep. 
Brede waterpest Elodea conadensis 
02/08 km.hok 27.53.33 = 192-477. 

Geelmolense Beek Vaassen. Heeft beeksa
nering royaal overleefd. HM 

Bruine snavelbies Rhynnchosporafusca r.l. 3 
27/08 Zwolse bos km. hok 27-24-45 Plantenwerk-

groep. 
Doomappel Datura stramonium 
20/08 Welsummerwaarden. Plantenwerkgroep. 
Echte kruisdistel Eryngium campestre 
26/07 km.hok 27.15.44 = 203-496 

Hoenwaardweg Hattem. Talrijk. HM. 
Geoorde zuring Rumex thyrsijlara 
26/07 km.hok 27.15.44 = 203-496. 

Hoenwaardweg Hattem, versch. exx. 
langs de Ussel - zeldzame fluviatiel. HM 

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria 
17/07 Bloeiend, maar veel minder dan vorig jaar. 
Langs Gortelseweg, Epe. EvDT. 
Grijskruid Berteroa incana 
13/08 Afslag A 50 richting Hattem, carpoolplaats. 

Plantenwerkgroep 
Karwijvarkenskervel Peucedanum carvifolia r.l. 3 
02/07 Vorchterwaarden. Plantenwerkgroep. 
Klein warkruid Cuscuta epithymum 
14/08 196.7/488.5 Vlakbij einde van de Wezeweg 

Heerde, niet ver van de Renderklippen. lU. 
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga 
26.07 km. hok 27.15.44 = 203-496 

Hoenwaardweg Hattem. HM 
Kleine klaproos Papaver dubium 
28/06 In onze tuin weer exx. met verdikte zaad

bollen. (Gal van Aylax papaveris). Bon
gerdplein, Epe. EKG. 

Kleine ruit Thaiietrum minus 
02/07 Vorchterwaarden. Plantenwerkgroep. 
Kleine zonnedauw Drosera intermedia 
04/07 Talloze plantjes. Talloze kleine geaderde 

wig es zitten gevangen op deze planges in 

het Wisselsche veen, Epe. EKG. 
27/08 Zwolse bos km. hok 27-24-45. Planten

werkgroep. 
Klimopwaterranonkel Ranunculus hederaceus 
14/08 197.8/487.9 Sloot langs spoorlijn fietspad 

Mussenkamp (ook in sloot Schuttersweg bij 
A50 afslag Zwolle zuid). lU. 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 
10/08 35 knoppen geteld en op 
26/08 veel meer aanwezig en ook bloemen open. 

Tepelberg, Epe. EvDT. 
Knikkende distel Carduus nutans 
26/07 km. hok 27.25.13 = 202-494. 

Werverdijk Wapenveld 1 ex. HM. 
Koninginnekruid Eupatorium cannabinurn 
12/08 2 exx. langs Van Manenspad, Ernst. Nooit 

eerder daar gezien. EvDT. 
Kraaiheide Empetrum nigrum 
06/08 Mooie bessen! Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Kromhals Anchusa arvensis 
17/07 Bloeiend op dezelfde plek als vorig jaar langs 

Gortelseweg, Epe. EvDT. 
Kruipwilg Salix repens 
01/07 1 ex. Wisselsche veen bij Boerweg, Epe. EKG. 
Liggende klaver Trifolium campestre 
13/08 Afslag A 50 richting Hattem, berm Kei

zersweg. Plantenwerkgroep. 
Moeraswolfsklauw Diphasiastrum inundata r.l. 3 
26/08 Klein plange bij de Leemkuil in Tongeren. 

Insectenwerkgroep. 
27/08 Veel exemplaren in het Zwolse bos 

km. hok 27-24-45. Plantenwerkgroep. 
Moeslook Allium o/eraceum 
09/08 Breidt zich sinds vorigjaar goed uit. Hoe 

daar gekomen? Tuin Bongerdpl., Epe. EKG. 
Peen 
17/06 In onze tuin (Bongerdplein, Epe) opgeko

men. Uit vogelzaad? Heel maaltje wortelges 
kunnen oogsten! EKG. 

Phacelia Phace/ia tanacetifolia 
17/06 In onze tuin opgekomen. Wintervoer? Bon

gerdplein, Epe. EKG. 
Rode naaldaar Setaria ??? 
09/08 Ook dit jaar volop aanwezig in plantsoen 

Van Voorthuizenstraat, Epe. EKG. 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifo/ia 
04/08 Veel plantjes aanwezig bij ven op landgoed 

Tongeren. EvDT. 
Slijkgroen Limosella aquatica 
09/07 Welsummerwaarden. Plantenwerkgroep. 
Steenbreekvaren _ Asplenium tri eh omanes _ 
26.07 km. hok 27.25.13 = 202-494. 

Werverdijk, sluismuurge. Gesneuveld bij 
dijkverzwaring. HM. 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta 
14/08 ± 500 planten 196.5/48. Picknickplaats tus

sen spoorlijn fietspad en de Renderklippen 
(Epe). HJ. 

Viltganzerik Potentil/a argentea 
05/07 Opvallend veel. Carpoolpad snelweg 't 

Harde. Insectenwerkgroep. 
Vogelwikke Vicia cracca 
10/07 Langs Van Manenspad, Ernst. EvDT. 
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Wegdistel Onopordum acanthium 
26/07 km.hok 27.25.13 = 202-494. 

Werverdijk Wapenveld Groeiplaats meer 
dan 50 jaar oud. HM. 

Zegekruid Nicandra physaloïdes 
25/08 Spontaan in onze tuin opgekomen. Bon

gerdplein, Epe. EKG. 
Zilverschoon Potentilla Anserina 
08/07 De plantjes zijn goed uitgebreid sinds vorig 

jaar. Hoek Van Manenspad/Gortelseweg, 
Epe. EvDT. 

Zwarte toorts Verbascum nigrum 
28/06 Onverwacht 1 ex. met witte i.p.v. gele 

bloemen. Bongerdplein, Epe. EKG. 

[Paááestoe{en.j 
Biefstukzwam Fistulina hepatica 
08/09 Spykerbos bij Boskamp, op Eiken. DK. 
23/09 En nog een heel griezelige aan de Norelholt-

weg, Epe - druipend van het bloed! MHM. 
Bleek nestzwammetje Cyathus ol/a 

In de schooltuin, Schotweg, Epe. MD. 
BraakrussuJa RussuJa emetica 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Bruine bekerzwam Peziza badia 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Bundelcollybia Collybia conjluens 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool. 

Plantenwerkgroep. 
Cantharel Cantharellus cibarius 
27/08 Zwolse bos, noordelijk van camping de 

Zandkuil. Plantenwerkgroep 
09/09 Zeker 20 exx. Molenweg, Wissel. Wan-

daiRoud Smit. 
10/09 Klokbekerweg, Epe. MD. 
Dennenmoorder Heterobasidion annosum 
23/06 heeft in onze tuin (De Wildkamp, Epe) de 

Pruikenboom vermoord! MD. 
Eekhoorntjesbrood Boletus edu/is s.l. 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Eikenbladzwammetje Colybia dryophila 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool. 

Planten werkgroep. 
Gele berkenrussuJa RussuJa clarojlava 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Gewone beurszwam Volvariel/a speciosa 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Gewone franjezwam Thelephora terrestris 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool. 

Planten werkgroep. 
Goudgele plooiparasol Leucocoprinus bimbaumii 
10/08 In terrarium van mijn zoon te Harderwijk. HD. 
Grofplaat russuJa RussuJa nigricans 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool. 

Planten werkgroep. 
Hertenzwam Pluleus cervinus 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Indigoboleet Gyroporus cyanescens 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
Kleine bruine bekerzwam Humaria haemisphaerica 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Narcisridderzwam Tricho/oma sulphureum 
20/08 Emmalaan, Vaassen. ABE. 

Netstelige heksenboleet Boletus luridus 
31/08 Norelbos, Epe. Miehela Haselhoff. 
Oorlepelzwam Auriscalpium vulgare 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
21/08 Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 
Oranjegeeltrechterje Mycena fibula 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
Parelamaniet Amanita rubescens 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
20/08 Velen! Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Roestbruine kogelzwam Hypoxi/on fragiforme 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE.' 
Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
20/08 Sprengen, Motketel Vaassen. ABE. 
Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
Spikkelplooiparasol Leucocoprinus brebissonii 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Spoelvoetcollybia Collybiafusipes 
05/09 ± 20 exx. Vierhouterbos. HD. 
08/09 Grote groepen aan voet van Eiken. Spyker
bos bij Boskamp. EKG. 
Stinkparasolzwam (ook Zwammetje-riek-me
niet) Lepiota cristata 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Uüge aardappelbovist Scleroderma cepa 
13/08 Wegberm bij Wezep. Tijdens excursie Plan-

tenwerkgroep. 
Spikkel parasolzwam Lepiota brebissonii 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Witsteelfranjehoed Poathyrella hydrophila 
13/08 bij afslag ASO Hattem achter de Carpool 

Planten werkgroep. 
Zwarte knoopzwam Buigaria inquinans 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
Zwartpurperen russuJa Russula undulata 
20/08 Sprengen-Motketel, Vaassen. ABE. 
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