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Hartelijk welkom, 

nieuwe leden! 

Mevrouw J. van der Wees 
Waskolkweg  56 

8076  PT   Vierhouten 

en 

de heer H. Smit 

Burgemeester Weertslaan  18 

8162  DP     Epe 

  

 

En evenzeer 

welkom: 

Daan Langevoort 

geboren op 11 
november 2003 

 

Marcel en Jacqueline, 

van harte! 

 

VOORWOORD 
Als het goed is, is bij het verschijnen van deze Natuurklanken het jaar nog geen twee weken 

oud – een nagenoeg onbeschreven blad dat voor ons ligt.  
We wensen ieder van u toe dat het vol zal komen te staan met prachtige ervaringen, gelukkige 
momenten en wolkenloze luchten in de ruimste zin van het woord. 

En – mocht u  zich geroepen voelen anderen daarin te laten delen – schrijf er dan eens iets over, dan 
komt het vanzelf in dit blad. 

 Over de inhoud van dit nummer zult u niet te klagen hebben: het geeft blijk van doorwrochte 
kennis op diverse terreinen, en al is hier en daar het Grote Wetenswaardige in de vorm van luchtige kout 
gestoken, men steekt er altijd wat van op. 

 Een kort voorwoordje ditmaal, want er moet plaats gemaakt worden voor de: 

 

Vandaag begint de winter, de laatste dagen van het jaar zijn nat en guur, maar aan de andere 
kant is het een heel bijzonder jaar geweest. De natuur heeft zich met name door de enorme droge zomer 
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in allerlei bochten moeten wringen om te overleven. Dit heeft geleid tot zeer bijzondere waarnemingen, 
met name veel vlinderwaarnemingen zijn uniek te noemen.  

Als vereniging hebben we een zeer geslaagd jaar achter de rug. Het bestuur is weer op sterkte: er is een 
nieuwe voorzitter en het natuurhistorisch secretariaat is ingevuld. Inmiddels is ook Bauke Terpstra het 
bestuur komen versterken. Daar zijn we enthousiast over. Bauke zal initiatieven nemen voor het 
opstarten van een Groencursus voor in de natuur geïnteresseerde inwoners van onze gemeenten.  

In september hebben we een zeer succesvolle gewestelijke dag georganiseerd, waarbij velen 
hebben kunnen genieten van mooie presentaties en excursies, langs de fraaie Eper sprengen en beken. 
De lezingen in de Eperwoning en de leden-voor-ledenavond mochten zich verheugen in een grote 
opkomst.  

De KNNV was vertegenwoordigd op het Vara VroegeVogel festival. Ook leden van onze afdeling 
hebben in de stand gestaan. Het was geweldig druk en leuk. We hebben er twaalf nieuwe leden 
ingeschreven, talloze informatiepakketten uitgedeeld en heel veel vragen over de natuur beantwoord.  

In deze eerste Natuurklanken van het nieuwe jaar willen wij u graag op het volgende attenderen. 
Natuurklanken is niet alleen een fijn blad om te lezen, maar ook het communicatiemiddel van de 
vereniging. Vaak kun je het blad niet meteen bij binnenkomst lezen en leg je het weg voor later. Leest u 
in ieder geval wél even de Inhoudsopgave om te zien of er voor u belangrijke mededelingen zijn en 
Stuurpraat. Zet u vooral metéén het Programma in uw agenda! Dat voorkomt de uitroep ”had ik het 
maar geweten!”. Voor organiserende werkgroepen is een grote opkomst bevredigender dan een kleine 
opkomst. Alle programma’s van de werkgroepen staan ook in Natuurklanken; dus een jaargang bewaren 
kan zeker geen kwaad. Zeker als u weet dat alle inventarisatie-excursies ook voor niet-werkgroepleden 
open staan. Trouwens, voor heel veel leden is het weggooien van Natuurklanken zoiets als 
heiligschennis. 

  De werkgroepen beginnen in 2004 met een nieuw inventarisatieproject. Voor Het Geldersch 
Landschap gaan we aan de slag met het Vossenbroek. Er zijn wel wat losse gegevens over het Broek, 
maar er is behoefte aan een rapport dat alle gegevens up-to-date maakt en bundelt. 

Als bestuur willen wij een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingespannen voor onze 
vereniging bedanken en u veel geluk en succes toewensen in 2004. 

Het bestuur. 

 

 VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 

 

NOTA BENE!!    VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOORDAT DIE 

Na vele jaren is één van onze trouwste Natuurklankenbezorgers  genoodzaakt te stoppen met het 
rondbrengen van ons blad. Waar anderen wat adressen in eigen omgeving bezorgden, bracht de Heer 
Waanders op de fiets, alle leden uit Heerde hun blad,  ook de veraf wonenden, weer of geen weer. Zijn 
werk wordt nu door vijf leden gedaan en dat zegt wel iets over de tijd die de Heer Waanders in het 
bezorgen gestoken heeft. Onze hartelijke dank daarvoor.  

Wij zullen uw inzet missen, maar hopen dat wij nog heel lang de 
NK nu eens in uw brievenbus mogen stoppen. 



PLAATSVINDT. 

                          U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de 
kans dat U, als het moment daar is, alleen op de verzamelplaats staat, 
omdat wij bij niet voldoende deelname een excursie annuleren. Mensen die 
zich wèl hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 

 Mocht U voor Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U 
dan niet Uw telefoon-nummer in te spreken, zodat het geen problemen kan 
opleveren U terug te bellen. 

 Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht  

    bij Francien Surink,     0578 613989,  

    bij Rob Gerrits              0578 576234. 

                   of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

 

2004 

Zondag 

11 januari 

NIEUWJAARSWANDELING 
Zondagmiddag hebben we met onze leden de jaarlijks terugkerende nieuwjaarswan-
deling. Dit jaar gaan we niet zo ver en we blijven in de gemeente Epe.  

Onder leiding van Bertus Hilberink gaan we naar het Kievietsveld die dit gebied op z’n 
duimpje kent. We maken een wandeling van ongeveer één uur.  

Misschien krijgen we wel verschillende wintergasten te zien bij het water! Of een laagje 
sneeuw zoals we vorig jaar hadden.  

Na afloop gaan we voor een gezellig samenzijn naar Restaurant Gerrits aan de 
Hoofdweg te Emst voor een kopje koffie/thee met wat lekkers. Deze traktatie wordt u 
door het bestuur aangeboden. 

Wie wel gezellig wil komen koffiedrinken maar niet mee gaat wandelen, kan zich ook 
aanmelden. Verder is het goed mogelijk dat er leden zijn die opgehaald wensen te 
worden. 

Opgave is noodzakelijk. 

U kunt dit doen tot 30 december bij Rob Gerrits – tel. 576234 of Francien Surink – tel. 
613989 (of via het antwoordapparaat.)  Per e-mail is ook mogelijk.  

 Verzamelen: Parkeerplaats Kievitsveld te Emst 

 Tijdstip aanvang van de wandeling: 14.00 uur. 

Donderdag 

26 februari 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  
U komt toch ook? Het bestuur zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen! Al uw 
wensen kunnen we noteren! Ook voor het bestuur is het fijn om te zien dat de 
activiteiten die zij mede voor u,  achter de coulissen  worden uitgevoerd kunnen 
worden gedeeld op die avond. 
 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Suite 1 en 2, Stationsstraat 25, Epe. 

 Tijd: 20.00 uur. 

 



Donderdag 

11 maart 

LEZING  STINSEPLANTEN 
Voor deze avond hebben wij mevrouw drs. Trudi Woerdeman uit Laag Keppel 
uitgenodigd. Het belooft een boeiende avond te worden. Ondersteund door prachtige 
dia’s verzorgt mevrouw Woerdeman een lezing die zeker door natuurliefhebbers niet 
gemist mag worden. Ook zal zij veel kunnen vertellen over tuinhistorie.  

Wilt u al een voorproefje? Bezoek dan de website: www.dewarande.nl  

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Suite 1 en 2, Stationsstraat te Epe. 

 Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur. 

 

Woensdag 

17 maart           

LEZING DOOR DE HEER EDDY WEEDA over Plantengemeenschappen! 

Na afloop is er gelegenheid voor vragen. De avond is georganiseerd door de 
Plantenwerkgroep van de afdeling Zwolle.   

 

De heer Weeda is bekend mede-auteur van de serie Atlas van Plantengemeenschappen 
in Nederland en wie kent niet de schitterende vijfdelige Nederlandse Oecologische Flora 
van zijn hand?!      

                        Plaats: Heimanszaal van het Ecodrome Zwolle.( zij-ingang, aan de 

                        kant van het parkeerterrein). 

                        Tijd: 20.00 uur.                            

                        Heeft u geen vervoer? Bel Margriet Maan. 
Donderdag 

8 april 

LEZING INSECTEN 
Een dialezing door Els Koopmans over insecten. “Goede wijn behoeft geen krans” Wie al 
vaker de dia’s van de familie Koopmans heeft gezien wil deze avond niet missen. 
Meteen noteren in uw agenda!  

Het wordt een algemeen verhaal over de levenswijze van enkele groepen insecten zoals 
libellen, kevers, vlinders, vliegen e.a. 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Suite 1 en 2, Stationsstraat te Epe.  

 Tijd:    20.00 tot 22.00 uur. 
Zaterdag 

17 april 

EXCURSIE NAAR HET LANDGOED  DE WARANDE IN LAAG KEPPEL  
Aansluitend aan de lezing van mevrouw drs. Trudi Woerdeman op 11 maart mogen 
wij haar landgoed bezoeken. Er is een bibliotheek, een prachtige bos- en watertuin en 
natuurlijk staan de stinseplanten volop in bloei. Ook als u de lezing niet hebt kunnen 
bijwonen is deze rondleiding door het parkachtige landschap zeer de moeite waard. 
We worden ontvangen met koffie en wat lekkers erbij. Een korte uitleg en daarna de 
rondleiding. Na afloop kunt u nog een kijkje nemen in de bibliotheek. 
De kosten zijn geraamd op € 7,50 per persoon. Wellicht liggen die na overleg in het 
bestuur wat lager, maar op een eigen bijdrage moet u wel rekenen.  
Deze excursie is alleen mogelijk bij een deelname van minimaal tien personen en 
daarom verzoeken wij u dringend u niet later dan 11 maart op te geven bij Rob 
Gerrits of Francien Surink, met de vermelding of u over eigen vervoer beschikt, met 
iemand mee zou willen rijden of zelf ruimte in uw auto hebt voor medepassagiers.  

Telefoon:  0578 576234 resp. 0578 613989 – of d.m.v. het antwoordapparaat. 



 We verzamelen om 09.00.uur bij de VVV in Epe, waar u ook een route- 

kaartje krijgt en verwachten rond 14.00 uur terug zijn.  
Zaterdag 

17 april                           

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING VAN DE KNNV  
in het Haarhuis, Arnhem.     

Zondag!     

6 juni                

DAGEXCURSIE NAAR JONEN (tussen Giethoorn en Blokzijl) 

De heer en mevrouw Ron en Mariet van der Werf wonen in Jonen en zullen ons graag 
de allermooiste plekjes wijzen. Gezinnen met kinderen zijn hartelijk welkom.   
Lunchpakket meenemen en waterdicht schoeisel.  

 Verzamelen bij het VVV in Epe om 09.30 uur.  

 We zijn omstreeks 16.00 uur weer terug. 
Heeft u geen vervoer: bel dan Margriet Maan: tel. 0578-631244. 
 
 

Interessante lezingen 

We werden getipt voor twee interessante lezingen, waar u misschien 
ook belangstelling voor hebt. Ze zijn georganiseerd door de vereniging 
voor Onderwijs, Kunst en Wetenschappen (OKW) regio Apeldoorn, 
en ook niet-leden zijn er van harte welkom. Het betreft: 
• op 4 februari 2004 de lezing “Is er nog evolutie na 

de Homo Sapiëns?” van Prof. Dr. J.A.R.A.M van 
Hooff, gedragsbioloog, en 

• op 10 maart 2004 “Toeval” – Filosofische inleiding. 
Toeval in de fysica, in de evolutie, in de biologie. 
Spreker is Prof. Dr. F. Sontiëms, bioloog filosoof. 
Beide lezingen worden gehouden in de Gigant, Apeldoon, 

aanvang 20.00 uur. 

 

 

Programma’s van de werkgroepen 
Insectenwerkgroep   
Winterprogramma 2003 – 2004 
2004 

Maandag 

12 januari 

Werkgroepavond om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning (alkoof.) 

1. Presentatie door leden van dia’s, foto’s en eventueel verzameld materiaal 
(graag aan Bertus melden hoeveel tijd je nodig hebt.) 

2. Ontwerp zomerprogramma 2004. Denk hier zelf ook over na! 

Maandag 

9 februari 

Werkgroepavond om 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning (alkoof.) 

1. Trekkende insecten. Enkele leden zullen ons iets vertellen over dit 
fenomeen, eventueel met foto’s en dia’s. 

2. Wat verder ter tafel komt. 
Maandag 

MIDDAG 
8 maart 

Middagbijeenkomst om 14.30 in de Eper Gemeentewoning. 

1. Een bijzondere middag met als gast Kars Veling van De Vlinderstichting. Hij 
zal ons aan de hand van dia’s laten zien wat er allemaal gedaan wordt met 
onze vele waarnemingen. KOMT ALLEN! 

2. Afsluiting van het winterseizoen. 



 

Zondag 

17 april 

VLINDERS KIJKEN langs de Bloemendaalseweg in Emst 
 Verzamelen in Epe bij het VVV-kantoor, Pastoor Sonstraat. 

 Tijd: 10 uur. 
 Verzamelen in Vaassen: hoek 
Vaassensebinnenweg/Bloemendaalseweg. 

 Tijd: 10.15 uur. 

Introducés zijn hartelijk welkom! 

Contactpersonen: 

Bertus Hilberink  0578-572713, 

Etienne van Dissel 038-4479616, 

Els Koopmans  0578 – 612083. 

 
VoZoVAR  
Programma najaar/winter   
Zaterdag 17 tot en met 
zondag 25 januari 

Roofvogelwintertelling 

Opgave en informatie bij coördinator Vogelwerkgroep 

Coördinator Vogelwerkgroep: Gert A.H. Prins 

De Wildkamp 21, 8162 GH EPE 

 0578-627016 – e-mail gah.prins@wxs.nl 

 

 
Plantenwerkgroep 
Maandagavondprogramma op de laatste maandag van de maand, van 20.00 – 22.00 uur. 

Maandag 26 jan. Eper Gemeente Woning: dia-avond met Gerard Plat over Noord Scandinavië. 

Maandag 23 febr.       Eper Gemeente Woning: knoppen determineren (materiaal meenemen.) 

Maandag 29 mrt.        Eper Gemeente Woning: twee families: kruisbloemigen en sterremuurfamilie 
(familiekenmerken en bekende soorten. 

 

Excursie avonden (alle excursie avonden zijn tevens inventarisatie avonden): 

Vertrektijd/plaats:  Heerde, vóór Rabobank, 19.00 uur;  

 dan wel Epe, P. buurtsuper, 19.00; tenzij anders aangegeven. 

Datum Terrein (km-hok = coörd.) Vertrek contact: 

Maandag 10 mei LMF-A-hok, bij Grote Voorn                     (27.35.53 = 202-485) Heerde Egbert 

mailto:gah.prins@wxs.nl


Maandag 17 mei Vossenbroek  Epe Egbert  

Maandag 24 mei Vossenbroek  Epe Egbert 

Zondag 6 juni Jonen (tussen Blokzijl en 
Giethoorn) 

zie Alg. Programma 09.30 Epe VVV Margriet 

 

Maandag 7 juni Nunspeet, Belvederebos/ 
ind.terrein      

(27.31.41 = 180-486) Epe Egbert 

Maandag 14 juni Wezepsche Heide                                 (27.14.44=198-496) Heerde Egbert 

Maandag 21 juni 2 LMF-A-hokken Werversdijk                  (27.25.13 = 202-494) 

(27.25.14 = 203-494) 

Heerde Egbert 

Maandag 28 juni Wapenveldsche Broek                             (27.25.33 = 202-492) Heerde Egbert 

Maandag 5 juli Vossenbroek  Epe ? 

Maandag 12 juli Vossenbroek  Epe ? 

Maandag 9 aug. Poel bij Epe, Tongerense Weg                (27.43.14 = 193-484) Epe Margriet 

Maandag 16 aug. Nunspeet, Zandenplas                            (27.31.25 = 184-487) Epe Egbert 

Maandag 23 aug. Nunspeet, Zandenplas                            (27.31.24 = 183-487) Epe Egbert 

Woensdag 25 aug. Grote Voorn (LMF-A-hok)                       (27.35.53 = 202-485) Heerde  09.30 u. Margriet 

Maandag 30 aug. Vossenbroek  Epe Egbert 

Maandag 6 sept. Reserve    Epe  

                                                                                                                        

Maandagavondprogramma op de laatste maandag van de maand van 20.00 - 22.00 uur:  

Maandag 27 sept.      Eper Gemeente Woning: determinatie-avond (materiaal meenemen) 

Maandag 25 okt.        EGW: over zeggen en biezen (determineren a.d.h. herbariummateriaal). 

Maandag 29 nov.     EWG: “Ieder zingt zijn eigen lied”: leden van de plantenwerkgroep geven een korte 

presentatie over een onderwerp dat hen het afgelopen jaar bezig gehouden heeft. 

 Egbert de Boer, Mariet van Gelder, Margriet Maan                                              

 Voor meer informatie: bel met Egbert de Boer  0578 572292 of Margriet Maan  0578 631244.  

 

 

Werkgroep Landschap en Natuur ( WLN) 

De locaties zijn nog niet bekend, maar belangstellenden en aspirant-deelnemers kunnen daarover 
contact opnemen met Bertus. 



Programma: 

17 januari 2004 cursus snoeien hoogstamfruitbomen. 

21 februari 2004 cursus vormsnoeien jonge hoogstamfruitbomen. 

20 maart 2004 wilgen knotten met de Rotary. 

N.B.  De data voor de cursussen heggenleggen en snoeien hoogstamfruitbomen zijn 
onderling verwisseld. Houdt u daar rekening mee?  

Bertus Hilberink -  0578 – 572713 
Stationsstraat 25,8171 BX  Vaassen. 

 
Paddestoelenwerkgroep 
Dinsdag 

10 februari 

AFSLUITINGS- EN PLANNINGSAVOND 
met wetenswaardigheden en dia’s. 

 Plaats: Huiskamer van de Eper Gemeentewoning. 

 Tijd:    20.00 uur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uitnodiging 

 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 

donderdag, 26 februari 2004  



in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Na de vergadering wacht u een verrassend programmapunt. 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2003 nr.2 

 

Agenda 

1. Opening    
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 

2003 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 
                        Stand van zaken Inventarisatieproject Vossenbroek 

Afdelingspluim 2003 
De VV voortaan in april; dit jaar  op 17 april  
Verslag van activiteiten  in Vertegenwoordigingen. 

5. Jaarverslag  2003  
6.  Financiën 
 verslag penningmeester over 2003  
 verslag kascommissie 
 begroting 2004 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Bestuursvacatures: 

                er zijn geen vacatures  
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
                    Het bestuur stelt voor te benoemen Rob van de Burgt als 

                    voorzitter en Bauke Terpstra als bestuurslid                                                         
. 

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde 
Vergadering. 

11. Werkgroepen en bibliotheek o.a. over de plannen voor 2004. 
12. Redactie Natuurklanken. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor het komend seizoen. 
15. Rondvraag. 
Sluiting. 

Jaarverslag 2003 KNNV Epe/Heerde 
 Het inventarisatieproject “de Bonenburg” is op 8 april afgesloten met de feestelijke presentatie  



van een prachtig rapport in het Dorpshuis te Heerde. Schrijvers, samenstellers en uitvoerders van het 
rapport, alsmede de commissie Bonenburg krijgen van alle kanten lof toegezwaaid. 
       Er zijn tweeëntwintig algemene activiteiten georganiseerd (zie aan het eind van dit verslag.) 

De lezingen worden goed bezocht, maar de belangstelling voor de excursies is op een enkele uitzondering 
na, minimaal. 

Leden 
Het ledental per 1 januari 2004 is honderdvijfenzeventig dertig huisgenootleden (vorig jaar 

honderdachtenzeventig leden, waarvan vierendertig huisgenootleden). 

Het bestuur  

          Marianne Faber, Lous Heine en Erik Murris treden na jaren trouwe dienst af als bestuurslid.  

Gedurende het jaar verklaren vier leden zich bereid een bestuursfunctie te vervullen en in het bestuur 
zitting te nemen om zich in te werken. Na jaren is het bestuur nu compleet. 
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 

Rob van de Burgt  voorzitter 

Margriet Maan-Everaars secretaris 

Jan Kuijper   penningmeester 

Jan Leemburg   tweede secretaris 

Francien Surink   coördinator algemeen programma 

Hilary Jellema-Brazier  natuurhistorisch secretaris 

Bauke Terpstra   bestuurslid 

Het bestuur vergadert zes maal. Aan de orde komen: 

• Het vervolg van Tussen heuvels en rivier: De Natuur dichtbij huis. 
• Vacature-bank voor Natuurklanken 
• Organisatie Gewestelijke Themadag 
• Natuurkalender van onze afdeling. 
• Ruimtelijke Ordening: Transferia, Milieu Brengstation in Heerde, Verhuizing 

Dierenpark Wissel, Bevaarbaar maken Apeldoorns kanaal. 

• Taakverdeling bestuursleden 
Werkgroepen en Commissies. 

         (De jaarverslagen van de werkgroepen staan verderop in dit blad). 

Bij de plantenwerkgroep verschijnt het rapport De Flora van de Westeindse heide door Egbert de Boer 
en Vergelijkende inventarisaties van het Landje van Jonker door Egbert de Boer. 

Bij de vogelwerkgroep verschijnt het rapport Broedvogelkartering van de Vorchterwaarden 2002 door 
Adrie Hottinga en Verslag van de Vogelreis naar het Midden Elbegebied in 2003 door Adrie Hottinga. 

De vogelwerkgroep zet zich in voor de nestverzorging van de Oeverzwaluwwand bij Wapenveld en VAR 
(vissen, amfibieen, reptielen) voor paddenoverzet in Epe. 

Werkgroep Landschap en Natuur start een nieuwe activiteit met de cursus Heggenleggen. 

De coördinatorenvergadering behandelt de volgende onderwerpen:  

• Nieuw inventarisatieproject.  
• Invulling van het Natuurhistorisch secretariaat.  
• Mate van deelname van werkgroepleden aan de werkgroepactiviteiten m.n. de inventarisaties. 



De Programmacommissie met Rob en (niet officieel) Anneke Gerrits organiseert en presenteert een 
afwisselend algemeen programma met boeiende lezingen en excursies. 

De Welkomstcommissie en de Evenementencommissie zijn door omstandigheden nog niet actief. 
Natuurklanken 

Er verschenen vier afleveringen, samen honderzesenvijftig bladzijden.  

Agnes Herweijer ziet zich helaas genoodzaakt om als trouwe medewerkster de Waarnemingenrubriek 
vaarwel te zeggen. 

Naast een groot aanbod van lezenswaardige artikelen is er veel aandacht voor verenigingszaken.  

Bibliotheek 
Els Koopmans neemt afscheid en krijgt de belofte mee voor de uitgave van een Natuurkalender.  

Oeti Slot is de nieuwe bibliothecaris, waar mogelijk geassisteerd door Jan Sterenberg. 

Het ruimtegebrek van de bibliotheek begint nijpend te worden. 

 

Natuurpad 
Er zijn dit jaar weinig vernielingen aangericht. De verkoop van het begeleidend boekje Plant en  

Dier op uw pad, neemt af. 

De Natuur dichtbij huis. 

Na enige aanloopperikelen verschijnen de artikeltjes regelmatig in Heerde Huis aan huis. Zes  

schrijvers zetten zich in voor dit belangrijke educatieve werk. Hilary Jellema trekt het project. 

Jammer dat de reeks niet wordt gepubliceerd in Veluws Nieuws. 

Vertegenwoordigingen 

• Commissie Landinrichting Epe en Vaassen West (Marianne Faber). 
• Kavelruilcommissie Oost (Marianne Faber). 
• Vereniging Milieuzorg Epe (Marianne Faber); Milieugroep Heerde (Adrie Hottinga). 
• Gelderse Milieufederatie (Jan Kuijper, Margriet Maan) 
• Veluwe IJsselzoom (Erik Murris). 
• Platform Duurzame Ontwikkeling Epe (Margriet Maan). 
• Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé). 
• Beleidsraad KNNV (Margriet Maan); Gewest IJsselstreek KNNV (Jan Kuijper). 

Contacten met andere natuurverenigingen en organisaties. 

Er worden velerlei contacten onderhouden. Van enige regelmaat is sprake bij: 

    Stichting Het Geldersch Landschap   

  Staatsbosbeheer    
 Waterschap Veluwe  
 Floron 
 Sovon 
 Ravon 
 Vlinderstichting 
 Kerkuilenwerkgroep Veluwe  
 Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde   
 Vogelbescherming 
 VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde.)  

Contributie gaat naar:   

Stichting Natuur en Milieu, Vlinderstichting, Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en  



Beken, Gelderse Milieufederatie. Bladen worden uitgewisseld met KMPT,  IJsselacademie en alle 
afdelingen van het  

Gewest IJsselstreek. 

Gegevens gaan naar: 

KNNV Natuursignaal, Floron (structureel), Sovon, Ravon, Rijksherbarium, Mycologische  

Vereniging Nederland (incidenteel), Vlinderstichting, Trekvlinderregistratie, Werkgroep  

Roofvogels Nederland (wintertelling). Vogeltrekstation. 

Het Geldersch Landschap (structureel), Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe (incidenteel) 

Vrijwilligers 

Waardering en dank voor onze leden-vrijwilligers: 

• die zich op velerlei wijze actief inzetten voor de natuur in ons werkgebied. 
• die de KNNV een plaats bezorgen in de Eper- en Heerder gemeenschap. 
• die onze afdeling boeiend en levendig houden. 

Activiteiten in 2003 (zie ook de Jaarverslagen van de werkgroepen) 

12 januari Nieuwjaarswandeling op Petrea. 

23 januari Bomen in de winter, lezing door Richard Schakelaar. 

25 februari Vondsten, dia’s en wetenswaardigheden over (de) paddestoelen(werkgroep.)        

  9 februari Bomen in de winter, excursie in het centrum van Epe door Richard Schakelaar  .  

13 maart Spinnen, lezing door mw J.D.Prinsen, entomoloog te Wageningen. 

29 maart Schokland, excursie van het Gewest door Bauke Terpstra en Hans Grotenhuis. 

  8 april Presentatie Rapport de Bonenburg, Dorpshuis Heerde. 

13 april Spinnen, excursie door Mw J.D. Prinsen naar het Pluizenmeertje. 

26 april 

t/m 2 mei 

Voorjaarskamp naar 

het Sauerthal. 

24 april Nachtvlinders, dialezing door de Vlinderstichting. 

11 juni Excursie naar de Tongerense leemkuil door de plantenwerkgroep. 

15 juni Excursie naar de Vuilstort in Emst door Margriet Maan. 

17 juli Insectenexcursie naar Fortmond en de Duursche Waarden door Cintia Wedemeijer en 
Bertus Hilberink. 

13 augustus PPlantenexcursie naar de Tongerense vennen door de plantenwerkgroep. 

  6 september Excursie naar de Blauwe Kamer te Wageningen door de plantenwerkgroep – werd 
afgelast wegens gebrek aan belangstelling. 

11 september “Valkerij”, lezing mét jachtvogels door de heer Reinier de Vries uit Loenen. 

20 september Gewestelijke Themadag met presentaties door de heren Jan Aalbers, Jacques Meijer en 
Jan van Duinen over de Eper Sprengen en Beken met excursies in de middag naar de 



Vlasbeek, de Witte beek en de Tongerense beek. 

  9 oktober Paddestoelen, dialezing door Janus Crum. 

19 oktober Paddestoelenwandeling met To en Janus Crum op het Eper Natuurpad. 

13 november De geologie van Midden en Noord Nederland, lezing met dia’s door Bauke Terpstra. 
Bovendien zijn er talloze vondsten te bezichtigen. 

27 november Vogels van de Petsjora, reisverslag met dia’s van het onderzoek naar een uniek, nog 
ongerept rivierecosysteem ten westen van de Oeral door Stef van Rijn. 

11 december Leden voor ledenavond met bijdragen van Bertus Hilberink, Jan Polman, 
Lenny Stelwagen en Henk Menke, Henk Dekker, Bauke Terpstra en Gerard 
Plat. 
De werkgroepen zorgen voor een uitgebreide presentatie van hun activiteiten voor de 
nieuwe leden van de afdeling. 

                                                                                                                   Margriet Maan. 

                                                                                                         

   

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2003 
   

11 vaste leden en 6 “nomaden”. Activiteiten op Maandagavonden. 

Binnenactiviteiten:  

27 januari 7  pers. Het was wel wat vroeg in het jaar om knoppen te determineren. Toch lukte het 
aan de hand van de knoppentabel nog goed. Leuk was dat er Duindoorn op tafel 
lag. 

24 februari           12 
pers. 

Henk Menke liet dia’s zien van planten, met de vraag: wat is hier de biotoop? 

24 maart 7  pers. Leden vertellen leden. Vijf mensen hadden een “presentatie” voorbereid, va-
riërend van o.a. planten tijdens een vakantie, bijzondere plantennamen en 
planten-gemeenschappen van de Droge Heide. 

29 september       10 
pers.        

We hebben gezamenlijk dezelfde planten gedetermineerd met de Flora van Hei-
mans en Thijsse. Het was leuk om een plant als Struikheide te determineren, 
want er was één knelpunt waar we de mist ingingen. Heel leerzaam, dat 
oefenen. 

27 oktober             8 pers.        Weer hebben we gezamenlijk dezelfde planten gedetermineerd, zowel met de 
Heimans als met de Heukels. Borstelkrans, Eenjarige hardbloem en Grondster 
waren niet echt gemakkelijk. De binoculair moest eraan te pas komen. Twee 
gasten deden met ons mee.       

24 november        11 
pers.        

Gevarieerde avond met dia’s en wetenswaardigheden.           

Buitenactiviteiten 

12 mei 3 pers. We zouden aan de Nieuwe Zuidweg in Heerde Kmhok 27.24.41 doen.  

Het schietterrein was jammer genoeg nog afgesloten, dus  konden we het hok 
maar half doen. De berm aan de kant van de heide was opgehoogd met 



gebiedsvreemde grond, wat tot een  merkwaardige soortenlijst leidde. 

19 mei  Jammer, maar het goot. We konden niet met dit weer door de Westeindse heide 
struinen.           

26 mei 8 pers. Inventarisatie Tongerense beek in Kmhok 27.43.23. We kropen onder het 
prikkeldraad door en konden aan de vegetatie zien waar de beleming begon. 
Waterereprijs gevonden! Zie verslag in Natuurklanken nr 3 2003. 

2 juni 4 pers. Inventarisatie hoek Bovenweg-Schootbruggerweg in Doornspijk. Kmhok 
27.22.51.Weinig mensen, maar het onweerde en de regen viel met bakken uit 
de hemel. We zijn onverrichter zake teruggekeerd. 

11 juni 6 pers. Algemene excursie naar de Leemkuil in Tongeren met één persoon van buiten 
de KNNV. Ook nog bij de andere (zand)plas geweest. Géén Keverorchis, geen 
Pirola meer. Wel veel libellen! 

16 juni 7 pers. Inventariseren van de Westeindse heide. Dhr Karsemeijer van de gemeente 
Nunspeet deed ook mee. We hebben twee vakken van de grid gedaan en 
Grondster, Stekelbrem en Veenbies gevonden. 

23 juni 5 pers. Inventarisatie Tongerense beek en Witte beek in Kmhok 27.43.22. Er was 
gemaaid, en gedeeltelijk gekapt. Er kwam al weer veel elzenopschot de grond 
uit. Bloeiende Beenbreek (BE) gevonden, Wilde gagel (GE), Teer vederkruid 
(BE) en Jeneverbes (GE).   

30 juni                   2 pers.        Nogmaals de Westeindse heide met nogmaals Stekelbrem. 

14 juli                    5 pers.        Inventariseren bij het einde van de Dellenweg in KMhok 27.33.15. Veel 
Kraai-heide en Doorndennen. 

13 augustus                   5 pers. Algemene excursie naar de vennen van de Tongerense heide. We vonden een 
overvloed aan Klokjesgentiaan (GE), Kleine zonnedauw (GE), Bruine- en 
Witte snavelbies (GE) en Beenbreek met één bloeistengel (BE). 

18 augustus 4 pers. Inventarisatie Westeindse heide met veel Veenbies en Rendiermos. 

25 augustus 8 pers.         Inventarisatie hoek Bovenweg-Klaterweg in Nunspeet. Kmhok: 27.31.15. We 
vonden 117 soorten, maar geen enkele rode lijstsoort. Wel heerlijk zoete 
bramen. 

1 september 3 pers. Inventariseren langs de Wetering bij de Ziebroekseweg in Wapenveld. 
Kmhok 27.25.43, met o.a. Paarbladig fonteinfruid. 

6 september  Algemene excursie naar de Blauwe Kamer. Er waren twee aanmeldingen en 
de excursie moest dus helaas worden afgelast. 

20 september            8 pers.         We namen deel aan de Gewestelijke Themadag met “onze eigen 

                                               Sprengen en Beken” als onderwerp. 
Verklaring van de afkortingen van de rode lijst: BE= bedreigd, GE= gevoelig. 

Het inventariseren van de Westeindse heide gebeurde op verzoek van de gemeente Nunspeet. 

Egbert de Boer, Margriet Maan 

                                                                                                

 

Jaarverslag Werkgroep Landschap en Natuur (WLN) seizoen 2002/2003 

Vanaf december 2002 heeft de werkgroep de volgende activiteiten uitgevoerd: 



1. 19-12-2002 Cursus snoeien hoogstamfruitbomen, aantal cursisten 11. 
2. 25-01-2003 Cursus snoeien hoogstamfruitbomen, aantal cursisten 8. 
3. 01-03-2003 Cursus heggen leggen, aantal cursisten 15. 
4. 22-03-2003 Wilgen knotten met de Rotary, aantal deelnemers 6. 
Bij de bovenstaande vermelde aantallen zijn de bestuursleden van de WLN en een gering aantal 
vaste vrijwilligers niet meegeteld. 

De belangstelling voor het volgen van een cursus snoeien hoogstamfruitbomen loopt terug. Dit 
geldt ook, zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2001/2002 voor het wilgen knotten. Het aantal vrij-
willigers onder de "Rotarians" dat zich hiervoor aanmeldt is te gering. Bovendien wordt het steeds 
moeilijker geschikte locaties voor hoogstamfruitbomen en wilgen te vinden.  

De cursus heggen leggen was wel een groot succes. De belangstelling hiervoor was zo groot, dat 
er een wachtlijst moest worden aangelegd. Op 20 december a.s. is derhalve weer een cursus heggen 
leggen in Vorchten gepland.  

De maand oktober is dit jaar bij gebrek aan een geschikt werkobject overgeslagen.  

Op 22 november gaat het snoeien van fruitbomen door omstandigheden niet door. Er wordt nog 
gezocht naar een geschikte datum in december.  

Op 17 januari 2004 is er een cursus snoeien hoogstamfruitbomen gepland.  

Op 21 februari een cursus vormsnoeien jonge hoogstamfruitbomen en op 20 maart worden er 
wilgen geknot. Naar geschikte locaties moet nog worden uitgekeken.  

Het WLN bestuur is vanaf december 2002 tot heden heden keer bijeengeweest. Twee leden van 
de WLN zullen op 15 november a.s. meedoen aan de Gelderse Werkdag In Wychen.  

Marian Faber zal, nu zij niet langer voorzitter van onze KNNV afdeling is, de vergaderingen van 
de WLN, die zij steeds trouw heeft bezocht, niet meer bijwonen. Margriet Maan zal haar vervangen.  
 Aan de penningmeester van de KNNV afdeling Epe/Heerde) is in 2002 opnieuw een bedrag 
overgemaakt.  

Bertus Hilberink. 
5-11-2003 

 

DE FLORA EN FAUNAWET – DE OPLOSSING? 

Door Jeroen Reinhold 

Sinds juni 2002 is de Flora en faunawet van kracht. Een wet waar het laatste jaar nogal over 
geklaagd is. Een gebruikelijk fenomeen bij de introductie van nieuwe wetgeving. Iedereen moet er even 
aan wennen. Ondertussen zijn we echter wel een jaar verder. Hoe wordt de Flora en Faunawet nu 
beleefd en helpt deze wet ook? Een kijkje in de keuken van de praktijk. 

 De Flora en faunawet is eigenlijk niet veel meer dan een samenraapsel van bestaande wetten 
(vogelwet, natuurbeschermingswet en anderen.) Toch is de insteek wel veranderd. Vroeger gold het 
principe dat alles mocht met een plant en een dier zolang het niet uitstierf in Nederland. Nu is elke soort 
beschermd tenzij aangetoond kan worden dat de populaties van planten en dieren niet bedreigd worden 
door de voorgenomen activiteit. Daarnaast wordt heel erg gekeken of de ingreep echt nodig is en of het 
tijdstip van de ingreep niet op een ander tijdstip kan, om te voorkomen dat er veel schade is aan de 
planten en dieren. Een bekend voorbeeld is de houtkap in het Kuinderbos gedurende de zomerperiode. 
Staatsbosbeheer moest aantonen dat houtkap in deze periode echt noodzakelijk was, anders mocht deze 
zomerkap vanwege de broedvogels niet doorgaan. Ook de controle op de naleving lijkt serieuzer 
opgepakt. Aangekondigd is dat met name natuurterreinbeheerders goed in de gaten gehouden worden 
omdat van hen een goed voorbeeld verwacht wordt. Dat natuurterreinbeheerders weinig zin hebben in 
een bekeuring mag duidelijk zijn. Het gaat dan niet eens zozeer om de bekeuring zelf als wel om de 



slechte naam die de organisatie krijgt. Vooral in het begin van de Flora en Faunawet was iedereen nog 
erg paniekerig. Problemen moesten voorkomen worden dus mochten buitenstaanders bijna niks in de 
natuurterreinen. 

 Het idee achter de Flora en Faunawet is natuurlijk erg goed: een betere bescherming van de 
flora en fauna. In de praktijk zijn er natuurlijk ook veel goede voorbeelden te vinden, maar ook veel 
voorbeelden waarvan, je je af kan vragen of de wet (en de bijbehorende procedures) de dieren nu helpt. 
Enkele voorbeelden. Als een gemeente nu bouwplannen heeft zal zij meer rekening moeten houden met 
de Flora en Fauna in het gebied. Dat is het goede nieuws. Probleem is dat de meeste gemeentes het zien 
als een extra procedure die even doorlopen moet worden en niet als een kans om de bouwplannen af te 
stemmen of de aanwezige natuur. Ze laten een inventarisatie binnen het toekomstige bouwterrein 
uitvoeren (positief) maar gebruiken deze inventarisatie puur en alleen als document om bij LASER een 
ontheffing aan te vragen. Het is niet zo dat zij kijken hoe de inventarisatie kan dienen om de kwaliteit 
van de leefomgeving van mens en dier te versterken: een gemiste kans.  

Kwalijk natuurlijk dat de gemeenten deze inventarisatiegegevens niet creatiever gebruiken, maar zij zijn 
niet alleen schuldig aan het slecht gebruiken van de natuurgegevens. Ook LASER valt wel iets te 
verwijten: LASER accepteert namelijk alleen recente inventarisatiegegevens. 0p het eerste gezicht 
logisch omdat je vlak voordat de schop de grond in gaat precies weet welke schade aangericht wordt en 
eventueel gecompenseerd, moet worden. Anderzijds biedt LASER de gemeenten ook niet de kans om de 
inventarisatiegegevens goed in te zetten. Alle bouwplannen zijn tot achter de komma uitgewerkt en dan 
pas gaat men inventariseren. Mogelijkheden om deze gegevens nog te gebruiken worden de gemeente 
dan ook niet geboden. Een oplossing voor het probleem is op korte termijn het accepteren van oudere 
gegevens (laatste vijf jaar) in de inventarisaties. Daarnaast zou een gemeente een natuurbeleidsplan 
moeten gaan opstellen waarin beschreven wordt hoe zij de natuur in haar gemeente wil gaan 
waarborgen. Dat betekent dat zij gebieden aanwijst waar zij bepaalde soorten te allen tijde wil 
beschermen (wat dat ook precies betekent) en dat er dan ook gebieden zijn waar deze soorten uit 
mogen verdwijnen door bijvoorbeeld huizenbouw.  

Om het enigszins werkbaar te houden zou de lijst van beschermde planten en dieren wel iets korter 
mogen. De aanwezigheid van soorten als Aardmuis, Veldmuis en Bruine kikker op lijsten van beschermde 
diersoorten is heel aardig maar nu geeft LASER ook bijnazonder te kijken een ontheffing om deze dieren 
uit een gebied te verjagen. Deze soorten zijn zo algemeen dat er heel wat moet gebeuren voordat zij 
uitsterven, en het is de vraag of zij niet voldoende kansen krijgen in de aangewezen beschermde 
gebieden. De lijsten zijn nu zo lang dat bij bijna elke aanvraag bij LASER vaak een (of meerdere soorten) 
vergeten wordt terwijl de soort (waarschijnlijk) wel voorkomt. Tijdens de inventarisatie van het gebied is 
dan vergeten dat deze soort er voor zou kunnen komen of de inventarisatie moest zo snel af dat de soort 
toevallig gemist is. Zo heeft de gemeente Almere nu een ontheffing op zak voor Almere-Poort voor vele 
tientallen dieren en planten. Een soort als Aardmuis en Kleine Watersalamander staat er echter niet op. 
Waarschijnlijk omdat ze niet tijdens de inventarisatie gevonden zijn. Ik wed om € 100,= dat zeker een 
van beide soorten in het gebied voorkomt. 

Een ander voorbeeld is eigenlijk een voorbeeld over de bureaucratie van de Flora en Faunawet. 
Een bewoner heeft vleermuizen in zijn spouwmuur. Nu wil hij graag zijn huis opnieuw voegen want de 
oude voegen zijn aan vervanging toe. Kosten: een dikke € 1000,=. Hij ziet de vleermuizen voor het eerst 
in augustus en wil na zijn zomervakantie (begin september) aan de slag met zijn huis. Omdat hij weet 
dat de vleermuizen in zijn muur zitten vraagt hij aan een vleermuisdeskundige advies hoe hij de beesten 
zo goed mogelijk kan sparen. Die zegt dat verstoring van de vleermuizen in september betrekkelijk 
weinig schade doet. De jongen zijn uitgegroeid en zo'n kolonie valt dan toch al vaak uiteen. Het proces 
wordt op zijn hoogst versneld en de dieren kunnen dan nog makkelijk verhuizen en zich gereed maken 
voor de winterslaap. Hij moet echter ook een ontheffing hebben voor de Flora en Faunawet die moet 
komen van LASER. Tussen aanvraag en het verstrekken van de ontheffing zit minimaal drie maanden. 
Daarnaast kost de ontheffing ook nog € 300,=. Hij krijgt zijn ontheffing dus op zijn vroegst in november 
en het kost hem 30% boven op de verbouwingskosten. Het is de vraag of de ontheffing toestemming 
geeft om in november aan de slag te gaan. Als ik de ambtenaar was van LASER zou ik zeggen de periode 
augustus-oktober. Zijn spouw moet dus zeker tot augustus 2004 wachten en dan is het erg de vraag of 
de vleermuizen er nog zitten....  



Ik wil de eerste burger zien die deze ontheffing gaat aanvragen. Een meer pragmatische oplossing is 
“deskundigen” meer bevoegdheden te geven en alleen in de meest ernstige gevallen een ontheffing te 
verlangen. Het zou in elk geval een stuk werkbaarder zijn. 

Overgenomen uit “Het Lokvogeltje”.  

 

    

Geologie 

Nederland aan de voet van Europa 

 

Tertiaire bewegingen 
  Als, een slordige 65 miljoen jaar geleden, op de grens van Krijt en Tertiair een grote meteoriet 
inslaat nabij het schiereiland Yucatan in Mexico en wereldwijd vele vulkanen actief worden/zijn, zal dat 
grote gevolgen hebben voor vele plant- en diergroepen, die uitsterven door dit aardse inferno. 

  In Europa wordt dan al gebouwd aan een “plekje” dat later Nederland zal worden genoemd maar 
nog grotendeels onder water ligt. 

De voormalige zeekust van dit water lag in het begin van het Tertiair ergens ten hoogte van Noord-West-
Frankrijk.  

Vele  Tertiaire riviersystemen, de voorlopers van Rijn, Maas en Schelde, bouwden vanuit Midden Europa 
de meer dan duizend meter  dikke afzettingen op van kalk, mergel, zand en klei. 

   Tijdens het Eoceen, een tijdvak van het Tertiair, schuift deze kustlijn naar het noorden en vormt 
drie grote bekkens waarin weer wisselende afzettingen van zand en klei worden achtergelaten. In deze 
afzettingen komt ook steeds weer het mineraal Glauconiet voor dat later in de Achterhoek en Twente 
vele zandafzettingen groen kleurde maar ook makkelijk weer verspoelde. 

   Ten noordwesten van Europa zijn het de vele vulkanen uit de omgeving van de huidige Faeröer 
eilanden, IJsland en Jan Mayen die vele aslaagjes in het bodemarchief achter lieten. Bij diepboringen op 
vele plaatsen in Overijssel zijn deze Tuffieten aangetroffen. Maar het fraaist zijn ze te zien in de 
beroemde Moler klei van Noord Denemarken.  

Als de zee zich in het volgende tijdvak verder terugtrekt ontstaan de bekende kleilagen van het Rupelien 
(genoemd naar de rivier de Rupel tussen Antwerpen en Brussel) die in Twente als septariënklei wordt 
gewonnen. In deze klei werden grote knollen gevonden vaak met radiale barsten, bedekt met calciet en 
pyriet, erin. Onder onze zwerfstenen wordt nog wel eens een fragment gevonden.  

In de dalende zeewatertemperatuur tijdens het Tertiair steeg deze weer fors in de tijdvakken Oligoceen 
en Mioceen naar subtropische waarden en de zee nam opnieuw wat ze eerder had prijsgegeven.  

Uit fossiele walviswervelresten en haaietanden, regelmatig gevonden in Oost Nederlandse afzettingen, 
bleek dat vele marine bewoners deze streek bevolkten. 

   Weer trekt de zee zich terug met achterlating van nieuwe paketten Glauconiet houdende zanden 
en in de grensstreek zilverzanden, die nu nog op de Brunsummer heide bij Heerlen te zien is. Langzaam 
aan begint Nederland vorm te krijgen voor het eerst in het zuiden en oosten op de veel oudere 
Muchelkalk bij Winterswijk en een kleine Carboon ontsluiting in Zuid Limburg. De vele bodem dalingen 
stagneren en de vele afzettingen komen blijvend boven water en breiden zich uit in NW richting. Echter 
gelijktijdig ontstaat ook het proces van verspoeling, erosie en/of verwering, waardoor de opbouw steeds 
ingewikkelder wordt. 



   Tijdens het laatste tijdvak het Plioceen wisselen de klimaatomstandigheden en het wordt 
bovendien steeds kouder, en er treden in Midden Europa veranderingen op met voor Nederland 
verdergaande veranderingen. 

De Rijn: De afwatering van de nog niet zo hoge Alpen gaat eerst via de Donau richting Zwarte 
Zee, maar met het hoger worden van de Alpen en de bodem heffingen in het Zwarte Woud, wordt de 
afwatering via de Aare (toen nog een zijrivier van de Donau) en de Donau onderbroken. Tijdelijk 
verdwijnt er ook nog een hoeveelheid water via de Rhône naar de Middellandse zee. Maar uiteindelijk, 
inmiddels al Vroeg Pleistoceen, verandert de situatie naar de huidige Rijn. Meer en meer water stroomt 
er door en ze vervoert gebergtepuin in de vorm van keien, grind en zand richting de lage landen om met 
name Nederland verder vorm te geven. Het één en ander kan worden gereconstrueerd uit de vele zware 
mineralen associaties (Granaat, Epicloot, Hoornblende en Saussuriet) die werden opgeslagen in het 
afzettingenarchief. Ook materiaal van vulkanische oorsprong uit de Eiffel speelde hierin een rol, dat 
tevens een duidelijke scheiding markeert tussen de Oude en de Nieuwe Rijn.  

Tijdens het Pleistoceen doen zich nieuwe klimatologische veranderingen voor waaronder sterke 
temperatuurdalingen. 

   De Rijn voert steeds weer brokken ijszand, grotere keien op ijsschotsen maar ook grote stukken 
drijfhout naar Nederland die ook op de Veluwe in de Pre-glaciale zanden werden achtergelaten. 

De Maas    
Naast de Rijn heeft ook de Maas een niet te vergeten bijdrage geleverd. Ze ontstond op het plateau van 
Langres tussen de Bourgogne en de Vogezen, stroomt door de Ardennen richting Namen waar het ook 
een aanzienlijke hoeveelheid water uit de rivier de Sambre ontvangt. Hier maakt de rivier een bijna 
haakse bocht naar rechts om via Luik net iets onder Maastricht Nederland binnen te stromen.. Ooit werd 
de Maas in de omgeving van Toul N.O-Frankrijk onthoofd en stroomde via de Moezel samen met de Rijn 
door één bedding. Veel gebergtepuin werd van de Ardennen en het Rijnse Leisteenplateau op transport 
gezet naar het noorden tot ver in Noord-Nederland, waar het inmiddels al weer verdwenen is onder 
jongere afzettingen. Verschillende gidsgesteenten vanuit de Ardennen zoals Revinienkwartsiet, een grijze 
kwartsiet met kubusvormige putjes waaruit de pyrietkristallen zijn verdwenen, wordt nog regelmatig 
gevonden. Maar ook kiezelöoliet of kuitsteen en  Burnotconglomeraat met zware toetssteentjes komen 
hier verspreid nog wel eens voor. 

Noord oostelijke riviersystemen 
Tijdens het Plioceen werden in het noorden van Twente en Salland fijne witte zanden afgezet door 
Baltische riviersystemen waarbij deze streek tevens het grensgebied bleek van Rijn en Maas. Echter bij 
de nadering van het pleistocene landijs verdwenen deze noordelijke riviersystemen maar werden 
mogelijke zijrivieren daarvan zoals voornamelijk Elbe en Weser en in mindere mate de Eems gedwongen 
hun loop te wijzigen in westelijke richting. Het materiaal dat ze hier brachten staat bekend als  de 
“Baltische oerstroom”. Hierin zaten veel fossielen uit het Balticum (van o.a. Öland en Gotland en 
omgeving), krijtsponzen, uit Hannover en Westfalen. De Weser moet een forse rivier zijn geweest omdat 
ze haar materiaal tot ver op de Veluwe bracht zelfs tot voorbij Amersfoort. Op veel plaatsen in Twente en 
de Achterhoek werden en worden nog, zij het in zandgroeven, verschillende soorten sponzen, 
ammonieten, algen koralen en stukken versteend hout gevonden. 

De IJstijden 
Nadat al eerder de grote continenten tijdens hun ontzagwekkende reizen langs  en over de polen, 
uitgebreide ijstijden meemaakten was nu ook Nederland aan de beurt en onderging de meest 
dramatische periode ooit. Nadat Noord-Amerika, Eurazië en Noord-Europa zich in een kring om de 
Noordpool plaatsten is er nog een drietal factoren geweest die grote ijsuitbreidingen op het Noordelijk 
halfrond mogelijk maakte. 

De mate van zonnestraling en de verdeling daarvan werden beïnvloed door: 

- de exentriciteit van de aardbaan om de zon, deze vertoont kleine variaties met een periode 
van een kleine 100.000 jaar, 

- de scheefheid van de aardas, dit is de helling van de aardas t.o.v. het vlak van de aardbaan 
die varieert tussen 21,8 en 24,4 °, met een primaire periode van ruim 40.000 jaar, en 



- de precessie (tolbeweging van de aardas) met een slingering in het dag- en nachtritme van 
de aarde met een periode van ongeveer 21.000 jaar. 

Onduidelijk is nog in hoeverre de verhouding van invallende zonnestraling op grote sneeuwgebieden en 
de teruggekaatste zonnestraling (het Albeda) van invloed is geweest op de grote ijsuitbreidingen. 

IJs over Nederland 
De ijsuitbreiding tijdens het Saalien 200.000-130.000 jaar geleden heeft Nederland voornamelijk in het 
Noorden en Oosten danig op de kop gezet waarnaast de grote rivieren het landschap in het zuiden ook 
niet onberoerd heeft gelaten. 

Het begon evenwel boven Scandinavië waar mogelijk een ongeveer 3000 m. dik ijspakket bijkans onder 
het eigen gewicht bezweek. Er was zoveel water uit omliggende zeeën en oceanen opgeslagen dat dit het 
wateroppervlak tot 140 m. verlaagde. Onder deze titanische druk begon het ijs te vloeien en breidde zich 
o.a. uit in zuidoostelijke richting naar Engeland en Nederland. 

In die 70.000 jaar heeft Nederland een vijftal ijsstadia gekend. Aanvankelijk werden  stuwwallen 
complexen gevormd langs de boog Texel, Wieringen, Gaasterland, Hoogeveen,en Nordhorn (Duitsland), 
later ook verder het land in: Haarlem, Amsterdam, de Gelderse Vallei, Arnhem en Montferland enzovoort. 

Bestaande depressies in het landschap werden als eerste gevuld met ijs. De diverse gevormde ijstongen 
(o.a. in de IJsselvallei) ondergingen diverse golfachtige versnellingen tijdens hun groei; dit bleek 
mogelijk een belangrijk mechanisme achter de vorming van de vele stuwwallen. De huidige 
stuwwalresten die op sommige plaatsen boven de 100 meter reiken en ongetwijfeld veel hoger zijn 
geweest, en de diepte van de glaciale bekkens, doen vermoeden dat de ijsdikte toen minimaal 225-250 
meter moet zijn geweest. In en rond dit ijsfront hebben zich vele interessante bijzonderheden 
afgespeeld. 

In de periferie van het ijsfront hebben zich vele periglaciale verschijnselen afgespeeld, het koude 
arctische klimaat heeft veel invloed gehad op de bodem en de daarbij behorende verwerings- en 
erosieprocessen. In deze glaciale randzone was sprake van een permafrost, er ontstonden ijslenzen (die 
later de pingoruïnes zouden achterlaten) en ijswiggen tussen de vele bodem veelhoeken (polygonen) en 
de bovenlaag van de bodem werd tijdens de zomerdooi danig op de kop gezet (kryoturbatie). 

Aan het einde van het Saalien  toen het aaneengesloten  landijs in diverse afsmeltende doodijsbrokken 
uiteenviel voegde ook het vele smeltwater een extra dimensie toe aan het landschap op dat moment. 

Het Eemien 
Dan gaat na 70.000 jaar arctische koude de gemiddelde jaartemperatuur drastisch omhoog naar 19,5° C 
en daaruit ontstaan de naald- en berkenbossen een vegetatietype dat overeenkomsten vertoont met het 
loofbos dat we momenteel in Zuid Frankrijk kennen. Er zwemmen Nijlpaarden in diverse met water 
gevulde glaciale bekkens. Echter ook andere Eemtijd-zoogdieren zoals Damhert, Bosolifant, en 
Grottenhyena bevolken deze streken. Dit interglaciaal dat ongeveer 10.000 jaar in beslag nam heeft 
voornamelijk in het westen en noorden en gedeeltelijk in het binnenland tot  30 meter. dikke fijne- en 
schelphoudende zanden alsmede dikke kleilagen in ons bodemarchief acher gelaten. 

Opnieuw koud en kaal 
 Dan slaat 120.000 jaar geleden opnieuw het klimaat om en er breekt een nog langere koude periode 
(100.000) aan. De zeespiegel daalt opnieuw ruim 100 meter en een zich in Noord-Europa opnieuw 
ontwikkelende ijskap neemt in dikte toe. Echter ditmaal bereikt het ijsfront Nederland niet maar blijft 
steken in Denemarken. Weer wordt Nederland geteisterd door arctische omstandigheden en spelen de al 
eerder beschreven periglaciale verschijnselen dezelfde rol. 

Na de poolwoestijn in het begin van het Weichselien ontstaat er later een meer toendra-achtige 
vegetatie, het wordt droger maar het blijft koud. Tijdens deze laatste koude periode wordt door de 
heersende NO – ZW winden veel zand verplaatst tot allerlei duinvormen. De Kampen en Renderklippen 
zijn hiervan een mooi voorbeeld evenals de in het verlengde hiervan liggende stuifzandrichels die bij 
Klooster Hulsbergen onder jonge rivier afzettingen duiken.  

Elders in de luwte van de Veluwse heuvels werd nog fijner zand als löss afgezet. Tijdens het laatste 
Weichselien als de temperatuur omhoog gaat voegen opnieuw smeltwater bewegingen nieuwe vormen 



toe aan het bestaande en langdurig geteisterde landschap en ontstaan de eerst subarctische 
landschappen met voornamelijke berkenbossen en later dennen-berkebossen.            

Het Holoceen, rust? 

 Nu zijn we met de laatste 10.000 jaar in het jongste tijdvak aangekomen. Tijdens dit Holoceen gaat de 
temperatuur verder omhoog, het wordt natter, de zeespiegel stijgt en er ontwikkelen zich gevarieerde 
loofbossen. 

Ook de Mens verschijnt, aanvankelijk ongemerkt en kleinschalig maar allengs vrijpostiger, spoedig wordt 
er op grote schaal gegraven, geboord, geploegd, verplaatst, afgebroken, ontbost en genivelleerd dat het 
een lieve lust is. Deze antropogene erosie wedijvert steeds meer met vele natuurlijke 
veranderingsprocessen. Maar desondanks blijft onze aarde en interessante bol. 

Bauke Terpstra. 

Gedeelde vreugd is veelvoudige vreugd 
 

 Toen in 2003 de dagen nog maar net goed begonnen te lengen ben ik begonnen met 
kweekbakjes in orde maken, hoofdzakelijk voor eenjarige planten. ’t Is een beetje saai om maar een 
luttele paar soorten te nemen, en als je in de winkel staat en je ziet al dat aardige bloeiende spul op de 
zakjes afgebeeld: Phloxjes, Leeuwenbekken, Slaapmutsjes, Lathyrus, Portulakken, Alyssum………. nou, 
dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan als je niet voor de bijl gaat. 

Snel zal blijken dat er in het algemeen veel meer zaden in een zakje te zitten dan je dacht, maar ”dat 
hebben ze zeker gedaan omdat er een gedeelte niet opkomt” – concludeer je.  

Niet dus. Je zaait alles en alles komt op. Voor je het weet heeft de krapte in de zaaibakken toegeslagen. 
Uren ben je bezig om de compacte proppen kiemplantjes een beetje uit elkaar te duwen en te 
verspenen. De ene extra bak met tere plantjes volgt de andere op, in een schier eindeloze reeks. 
Ovenschalen, oude pannen, soepterrines, bakblikken…. van alles wordt er uit de kast getrokken om als 
tijdelijk verblijf voor je kleine lievelingen te dienen, zodat op een gegeven moment niet alleen de 
vensterbanken volstaan met een bizarre verzameling serviesgoed en keukengerei als bakermat voor je  
babyplantjes, maar er met bijzettafels en schragen gewerkt moet worden voor dubbele rijen, zo dicht 
mogelijk bij het licht.  

De krapte in de bakken heeft zich uitgebreid tot krapte in huis, en het voorjaar wil maar niet doorzetten, 
zodat er niets naar buiten kan…… 

 

 Omdat de condities in een doorsneewoning niet opwegen tegen die in professionele kassen zullen 
thuisgekweekte plantjes wat achterblijven en tegen de tijd dat ze rijp zijn voor uitdelen heeft iedereen 
z’n plantenbakken en perken al vol staan. Levende plantjes gooi je niet weg – dat vindt de natuur niet 
goed, dus je hebt opnieuw een probleem! 

Overigens, een voordeel van dat wat later “rijpen” is dat je veel langer profiteert van de bloei. 
Toen hier een handvol “kant en klaar” gekochte Vlijtige Liesjes al lang vlekkerig, kalend en stakerig was 
geworden, stond de eigen kweek nog tomeloos te bolderen, en dat ging door tot de vorst roet in het eten 
gooide. 

Na dit lange verhaal kom ik op mijn vraag: 

Zijn er mensen die ik warm kan maken voor het zaaien en opkweken van zomerspul? Als je je beperkt 
tot twee of drie zaaibakken, of desnoods maar eentje, heb je er niet zo gek veel werk aan en dan kan je 
de ontwikkelingen ook veel beter in de gaten- en bijhouden.  



Er moet dan tevoren even afgesproken worden wie wát voor zijn/haar rekening neemt. De plantjes die 
we als zaaiers onder elkaar niet uitgewisseld krijgen kunnen gesleten worden op de plantenruilbeurs, die 
voor half mei gepland staat. 

 Ik hoop dat er meeliggers zijn. Als die contact met me willen opnemen, per e-mail 
(mickymarsman@planet.nl) of telefonisch (0578 621410), dan zou het wel eens een grote zorg- 
vermindering kunnen betekenen voor  

Micky Marsman. 

 

 

DE WESTEINDSCHE HEIDE bij NUNSPEET in 2003 

De piantenwerkgroep onderzocht op verzoek van de Gemeente Nunspeet in de 
zomer van 2003 de Westeindsche Heide op 

de aanwezigheid van bijzondere planten. Een kort verslag. 
De Westeindsche Heide is een voormalig militair oefenterrein. 
Het ligt ten zuiden van Nunspeet en een halve kilometer ten 
westen van de Stakenbergweg, niet ver van de voormalige 
Generaal Winkelman Kazerne, Het grootste gedeelte van het 
terrein ligt in kilometerhok 27.41.22. Maar het onderzochte 
gebied strekt zich uit tot in de omringende hokken. Het ziet er 
uit als droge zandgrond, maar de plantengroei geeft aan dat er 
ook enig vocht in het terrein aanwezig moet zijn. Voor de 
inventarisatie werd het gebied verdeeld in tien deelgebieden, 
In totaal hebben we het terrein viermaal bezocht. Elke keer 
werden enkele andere delen bezocht.  

Hoewel er niet echt spectaculaire soorten verwacht werden, 
zijn er toch tien Rode Lijst-en en zes Aandachtssoorten 
aangetroffen. De vindplaatsen van deze bijzondere soorten 
werden met de GPS vastgelegd. 

Natuurlijk werden de drie Veluwse heidesoorten gevonden. 
Struikhei (Calfuna vulgaris) is overal dominant aanwezig. Ook 
Dophei (Erica tetrafix) komt veelvuldig voor. En ook Kraaihei 

(Empetrum nigrum) is redelijk algemeen. 

In zes van de tien gebieden werd Stekelbrem (Geniste anqlica) gevonden, meestal in kleine aantallen. 

Vreemd genoeg werd Kruipbrem (Genista pilosa) niet aangetroffen.  

De meest voorkomende bijzondere soort is de Gewone veenbies Trichophorum cespitosum ssp. germa- 
nicum (de vindplaatsen staan aangegeven op bovenstaand kaartje.) Hij staat op de (vroeger?) iets 
vochtiger delen en komt in acht van de tien onderzochte deelgebieden voor.  

Gewone veenbies is een opvallende soort door de rechtop en schuin afstaande rechte stengels, die in 
dichte pollen groeien. Boven aan de stengel een kleine, soms krom staande biesachtige bloeiwijze van 
slechts een halve centimeter groot. In de nazomer kleuren de sprietige stengels geel-oranje. 

Het aantal gevonden soorten werd eigenlijk toch wel bepaald door de paden en zandwegen. 
Daardoor staan ook Grondster (Illecebrum verticillatum), Dwergviltkruid (Filago minima) en 
Bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum) op de lijst. De vindplaatsen van deze soorten zijn beperkt tot 
de paden en/of de bermen van deze paden. 

De meest bijzondere soort die we vonden was Klein warkruid (Cuscuta epithymum) op twee 
plekken, groeiend op Struikhei, beide keren in klein aantal. Ook de vondst van enkele Jeneverbessen 
(Juniperus communis) moet worden gemeld. 
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Aardig waren de twee kleine poelen in het zuidwesten van het terrein. In één poel kwam veel 
Watemavel (Hydrocotyle vulgaris), Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) en zelfs wat Veenmos 
(Sphagnum spec.) voor. 

Al met al hebben we er vier avonden met veel plezier gelinventadseerd. 

De totaallijst omvat honderddertien soorten. Een kopie van het rapport is aanwezig in de bibliotheek van 
de KNNV. Het is ook bij mij verkrijgbaar. 

Hieronder een lijstje met de: 

 

BIJZONDERE SOORTEN van de WESTEINDSCHE HEIDE: 

0186 Calluna vulgaris Struikhei AA 

0397 Cuscuta epithymum Klein warkruid KW 

0447 Empetrum nigrum Kraaihei AA 

0473 Erica tetralix Gewone dophei AA 

0524 Filago minima Dwergviltkruid GE 

0529 Fragaria vesca Bosaardbei GE 

0558 Genista anglica Stekelbrem GE 

0589 Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem GE 

0641 Hydrocotyle vulgaris Gewone 
waternavel 

AA 

0658 llex aquifolium Huist AA 

0659 lllecebrum verticillatum Grondster GE 

0691 Juniperus communis Jeneverbes GE 

0857 Nardus stricta Borstelgras GE 

1153 Trichophorum cesp. ssp. 
germ. 

Gewone veenbies GE 

1331 Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes AA 

1380 Viola canina Hondsviooltje GE 

  Rode heldelucifer  

  Rendiermos  

 



Paddestoelen op Zwaluwenburg 
Op een mooie herfstochtend, 1 november 2003, had de Paddestoelenwerkgroep 
een wandeling gepland in het natuurgebied Zwaluwenburg. Het verzamelpunt was 
Kruispunt Laanzichtsweg-Bovenleigraaf. 

Aanwezig waren Janus en To Crum, Gerard Plat, de Prinsjes, Menno Boomsluiter, 
twee mevrouwen van wie ik de naam niet weet, één mevrouw uit Elspeet, die heel 
leuke paddestoelen wist te staan, en ondergetekende.  

We hebben micropaddestoelen gezien. Een heel bijzondere was wel de Klimop- 
taailing die dan ook prompt veel gefotografeerd werd. Voorts de Draadknots- 
zwam op bladeren en de Pijpknotszwam op takjes in de berm.  

Terwijl wij ons amuseerden, had het hondje van Janus en To ook veel plezier. Hij kon lekker aan een 
lange hondenlijn lopen, doch op een onbewaakt ogenblik kwamen er plotseling uit het niets twee ATB-
fietsen hard aangereden. De hondenlijn was door het hondje inmiddels als een touwtje over het fietspad 
gespannen. De voorste ATB-fietser raakt de lijn, die in de spaken kwam. Het hondje, als een bolletje 
wol met een staartje, maakte een salto mortale en zwenkte door de lucht.  
Inmiddels was ook de tweede ATB-fietser(vrouw), die achter haar man reed, op de grond gekwakt. Ze 
had wat pijn aan schouder en heup, maar kon gelukkig weer verder fietsen.  
Het hondje was met de schrik vrijgekomen. Hij heeft nog vijf minuten staan beven, maar na tien 
minuten was hij weer de oude, al heeft hij later nog overgegeven.  

Na deze consternatie met een happy end zijn we verder gegaan met paddestoelen kijken.  

Nu kwamen de grotere paddestoelen aan de beurt, zoals Witte Kluifzwam, een kalkminnende soort die 
hier waarschijnlijk kan groeien omdat er vroeger een met schelpjes bestrooid fietspad was.  

Bij een Beuk hebben we een hele grote Harslakzwam gezien. Als deze nat is lijkt het net of hij 
rood gelakt is. Kortom een heel bijzonder exemplaar. Verder hebben we het oor gevonden van Vincent 
van Gogh. De eigenlijke naam is Judasoor, en inderdaad hij lijkt precies op een mensenoor.  

De Kleine stinkzwam, een schennispleger, was er ook in vol ornaat. Verder een Wortelende bovist die 
behoort tot de stuifzwammen. Bij elkaar vonden we ongeveer zeventig soorten, uiteraard te veel is om 
hier op te noemen.  

Al met al een geslaagde excursie waarbij veel te beleven viel. 

Cintia Wedemeijer.   

 

Slechtvalk: 2 exemplaren (man en vrouw) 

Giervalk: 1 exemplaar (man) 

Oehoe: 1 exemplaar 

Amerikaanse Buizerd: 1 exemplaar 

Allemaal gezien op 1 dag in het centrum van Epe! 

  

Het bovenstaande zou een mooi lijstje zijn voor de rubriek waarnemingen in Natuurklanken en een 
melding zou waarschijnlijk alle vogelaars uit de omgeving naar Epe trekken. Helaas voor de vogelaars 
onder ons zijn de waarnemingen niet gedaan in de vrije natuur, maar waren dit de vogels die valkenier 
Reinier de Vries uit Loenen meegenomen had voor de een lezing voor de KNNV.  

 

Judasoor 



Op deze avond vertelde Reinier op boeiende wijze over zijn vogels en zijn hobby/werk als 
valkenier. Geregeld geeft hij met zijn vogels een demonstratie van hun kunnen. Daarnaast is hij 
dagelijks druk met de verzorging en training van zijn vogels. Het omgaan met deze vogels vergt zoveel 
tijd dat er geen vakantie gehouden kan worden. 

  Behalve de verhalen van Reinier waren met name de meegebrachte vogels indrukwekkend. Van 
dicht bij een Giervalk of een Slechtvalk zien gebeurt niet vaak! En voelen hoe een Oehoe boven je hoofd 
klapwiekt, terwijl je helemaal niets hoort! En daarbij zie je zo'n vogel rustig op de arm zitten, terwijl net 
verteld is dat de poten zoveel kracht hebben dat ze het bot kunnen verbrijzelen! 

Samenvattend was het een boeiende en interessante avond. 

 Matthijs Bootsma. 

 

Eenzaamheid 
 

Elke vlinderfanaat let in het zomerseizoen op rupsen die van brandnetels leven. Alleen al van de 
dagvlinders zijn dat zes soorten: Dagpauwoog, Kleine vos, Atalanta, Landkaartje, en soms ook de 
Distelvlinder en de Gehakkelde aurelia. De laatste twee eten ook van andere planten. 

 Rupsen zoeken van de Atalanta is een moeilijke zaak. Ze spinnen één blad dicht en leven daar 
tot alle bladgroen op is. Daarna verhuizen ze naar een ander blad. Bovendien leggen Atalanta’s maar hier 
en daar een eitje, dus geen wriemelende kluiten rupsen zoals bij de andere soorten. 

 In het boek “Dag- en nachtvlinders” van C. Sepp (opnieuw uitgegeven en bewerkt in 1994) 
staan schitterende afbeeldingen van vlinders, hun rupsen en poppen, door hem als etsen vervaardigd. 
Hij kweekte vlinders. Telkens is in deze hedendaagse uitgave ook een fragment tekst van de tekenaar 
opgenomen. Bijzonder leuk vond ik onderstaande tekst bij de Atalanta (toen Nommervlinder.) 

 “Deze Eigenschap, van zich in de Bladen te verbergen, hebben niet alle 
Doorenrupsen en het schijnd mij toe, dat onze Nommer-Vlinder-Rupsen zulks doen alleen uit 
eene ingeschapen Zucht tot de Eenzaamheid, en niet om enig Gevaar te ontwijken, want ze 
zijn aan geen meerdere Ongemakken blootgesteld, dan andere Doorenrupsen, die vrij en 
onbedekt op de bladeren wandelen.” 

Het fraaie boek van Sepp is ook te leen uit de bibliotheek van de KNNV. We kunnen nog veel van hem 
leren! 

Els Koopmans-Grommé. 

De groeten van nummer elf. 

In april zijn we een week naar Rome geweest. Een heel gezelschap uit Epe, vanwege het 100-
jarig bestaan van de Martinus parochie. We logeerden dicht bij de St. Pieter. Vandaar uit was alles 
gemakkelijk te bereiken. En 's morgens of 's avonds nog even de St. Pieter binnenlopen: er is daar 
zoveel te zien, bijvoorbeeld al die schilderingen op de muren; het zijn allemaal mozaïeken.  

En al wandelend door de oude stad raap je wat op:  een mooi steentje, een denappel, een prachtig 
slakkenhuisje met mooie tekening erop….   

Thuisgekomen: Alle zakken en tassen worden weer leeg gemaakt: steentjes, denappel, 
slakkenhuisje  krijgen een plaatsje op de vensterbank.           

In september, op een middag, zag ik ineens een slak vanachter een houten vis die daar aan de 
muur hangt naar mij kijken. Oh - dacht ik - dat is dat mooie  slakkenhuisje uit Rome, dus daar zit nog 
leven in! Heel verbaasd pakte ik het slakkenhuisje en legde het weer op de vensterbank. Met mijn 
gedachten in Rome. En de volgende morgen zat hij – of zij – boven   bij mijn keukenraam. Daar zit  "die" 



nog steeds. Zijn winterslaapje! Het is ook droog in huis dus hij kan niet vooruit!  In het voorjaar zet ik 
hem/haar wel buiten. Nu kan ik er nog van genieten en denk aan de mooie tijd in Rome.  

Sjaak, één van de mensen die ook meegeweest was naar Rome vertelde ik het verhaal. “Oh wat 
mooi! Maar het beestje moet wel een naam of nummer hebben”. En meteen plakte hij er een sticker op 
met nummer 11.  

Later liet ik mijn man aan Sjaak de groeten overbrengen van nummer 11.  Sjaak barstte in 
lachen uit en mijn man snapte er totaal niets van. Maar met deze wil ik ook jullie allemaal de groeten 
doen van nummer 11 en een goed Nieuwjaar  toewensen.        

Mia Leurs. 

 

                 Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 
 

Bomen in de winter. 

Kijk eens omhoog naar het silhouet 
van de kale bomen in de winter. Bewonder 
het patroon van de takken dat zich tegen 
de lucht aftekent. Wie rondkijkend in de 
natuur loopt realiseert zich dat de 
winter geen periode is van dood-zijn. De 
winter is er om de natuur te laten rusten 
en als voorbereiding op het nieuwe groei- 
en bloei-seizoen. Misschien  vraag je  je 
af waarom de bomen hun bladeren in de 
winter verliezen ?. 

Een boom haalt met zijn wortels vocht uit de grond en dat vocht 
loopt tot aan zijn bladeren. Al die bladeren vormen samen een 
enorme oppervlakte.  

Een blad ademt door kleine openingen, huidmondjes genoemd. Door die huidmondjes verdampt 
heel veel water. Als de grond bevroren is, kan de boom moeilijk water uit de bodem halen. Om zichzelf 
tegen uitdroging te beschermen, trekt de boom de groene kleurstof uit de bladeren terug in de stam. 
Afhankelijk van de soort krijgt het blad dan een gele, bruine, oranje of rode kleur. Na de eerste 
nachtvorst breken de bladstelen van de takken en de bladeren dwarrelen neer op de grond, waar ze een 
vrolijk gekleurd tapijt vormen. Bladeren die op de grond zijn gevallen kun je het beste laten liggen. 
Door beestjes en bacteriën worden ze dan verteerd en dat is heel goed voor de grond. HUMUS noemen 
ze dat. Bovendien vinden heel veel beestjes in de winter een schuilplaats onder het blad,  b.v. het 
lieveheersbeestje. 

Het lijkt wel of de boom precies weet wanneer hij zijn 
blad moet laten vallen. Als de dagen korter worden en het 
wordt steeds kouder, dan zijn de bomen in een paar weken 
helemaal kaal. Het patroon van de takken is dan goed te zien.   



Een blad van een naaldboom heeft maar een 
heel klein oppervlak. Dat kleine oppervlak 
wordt ook nog beschermd door een waslaagje. 
Daarom verdampt hij niet zoveel en kan een 
naaldboom  in de winter zijn bladeren 
houden. Ook Hulst verliest in de herfst 
zijn bladeren niet. Hier kun je goed zien 
dat er over de bladeren een laagje was zit. 

De enige uitzondering op deze regel is de 
Lariks  Zijn zachte naalden, die in bosjes 
bij elkaar zitten, verkleuren van groen 
naar geel en geven het bos in de herfst een 
prachtige aanblik. Als de naalden gevallen 
zijn, is ook de kale boom met zijn vele 

kegeltjes heel decoratief.  

Met het vallen van de bladeren ziet de natuur er heel anders 
uit 

Kijkend naar de natte , donkere stammen weten we niet meer met welke boom we te maken 
hebben. Waaraan herken je nu een boom? Bladeren zijn er niet meer. Misschien liggen ze nog 
op de grond, maar als de wind het blad van een andere boomsoort in de buurt naar de boom 
die jij wilt herkennen geblazen heeft, kun je er lelijk naast zitten. Een boom zonder blad 
herkennen is moeilijk. Je moet dan vooral op de vorm, de stam en de  
takken letten. De vorm kun je 
het beste op een afstand 
bekijken..  

Ook de stam en 
de   schors van de 
boom   kunnen veel 
vertellen. Bij de 

Berk is deze al heel 
opvallend. Witte 
schors met donkere 

horizontale  
streepjes 

.Berkenstammen 
bladderen langzaam maar 

zeker af  
Sommigen proberen de dunne velletjes van de schors af te 

trekken. Daar zou je op kunnen schrijven, maar of dat ooit 
iemand gelukt is?Bij de Grove den is de schors erg dik. De 
schors van de Eik is ruw en die van de Berk glad en dun. 

 

 
Hulst 

 
       Stam van             Stam van        

Stam van      Stam van 
     Grove den                  Beuk                    

Eik                   Berk 



De dunne twijgen van de Berk  
steken als kantwerk af tegen de 
lucht.  

Soms zie je dan een warrige 
donkere plek die  veel op een 
vogelnest lijkt     

Maar vogels nestelen niet graag 
in een berkenboom. Het dunne 
bladerdek geeft de vogels te 
weinig bescherming en de takken 
bieden niet veel houvast. Wat 
je ziet worden heksenbezems  
genoemd. Hoe komt zo’n 
heksenbezem in die boom? Iedere 
boom bezit een aantal slapende 

knoppen, die nooit tot ontwikkeling komen. Dat ze er toch niet 
voor niets zijn blijkt bij beschadigingen.  

          Schimmeldraden oefenen invloed uit op de slapende 
knoppen, die op- 

 eens haastig beginnen uit te lopen. Door die haast gaat er soms iets mis en er ontstaat 
een woekering van dunne takjes en ziedaar de heksenbezem is gevormd.  

Bijgelovige mensen beweerden dat de heksen vliegend op hun bezem, wel eens met 
een boom in botsing kwamen en hun bezem daar dan moesten achterlaten.  Eigenlijk vind ik 
zo’n verhaal veel  spannender.  

Als er weer nieuwe blaadjes aan de bomen komen, groeien die niet op de plek waar het 
oude blad gezeten heeft. Op de plek waar het oude blad afgebroken is, wordt een kurklaagje 
gevormd dat de plant beschermt. Vlak bij dat kurklaagje zit de knop die in het voorjaar het 
nieuwe blad gaat geven.        

O.Slot.                                                                             
                        

 

 

Heksenbezem 
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Alsemambrosia 

Aan de melding van plantenvondsten kwam ik vorige keer niet toe. 
Jammer van de spontaan in onze tuin verschenen Alsemambrosia. 
Twee andere inzenders waren ijveriger: Agnes Herweijer  en Els 
Koopmans gaven hem wél door: allebei vonden ze hem ook in hun 
eigen tuin. 

Lang niet alle plantenmensen zullen zich iets kunnen voorstellen bij 
de naam Ambrosia.  

Denk bij de Alsemambrosia aan een flinke, maar wel sierlijke 
rechtopstaande plant met fijn verdeelde bladeren, gekroond door 
een smalle groenige, trosvormige bloeiwijs.  

Wie bij de familie van de Composieten denkt aan Paardenbloem en 
Madeliefje zal ongelovig kijken, maar de Ambrosia’s horen tot 
dezelfde familie. Ze hebben wel een sterk afwijkende wijze van 
bloeien. De lange tros bestaat uitsluitend uit mannelijke bloempjes: 
de vrouwelijke moeten we zoeken in de bladoksels. Allemaal 
ongewoon voor Composieten, waarin tweeslachtige bloemen de 
norm zijn. Lokkende kleuren hebben ze niet nodig: het zijn 
windbestuivers. 

Ik moet bekennen dat ik de vrouwelijke bloempjes nooit heb gezien; 
ik wist ook niet van de eenslachtigheid van de bloempjes. Vaak 
komt hij niet tot vruchtvorming; het is een najaarsbloeier die van 
warmte houdt. Hij moet zich dit jaar bij ons wel lekker hebben 
gevoeld. 

Misschien zaait hij zich uit, dan kan ik nog eens op zoek naar het vrouwelijk geslacht. 

De Ambrosia’s zijn afkomstig uit Noord Amerika. In Europa zijn ze dus adventief. De Alsemambrosia 
wordt meestal gevonden op industrie- en haventerreinen, soms ook in bermen en akkers. Maar ik ken 
hem alleen uit tuinen. Hoe weet hij onze tuinen te vinden? Je gaat haast denken dat de vruchtjes in 
vogelvoer zitten. 

Tongvaren 
Een beschrijving van deze plant is niet nodig: hij was mooi afgebeeld op de omslag van de 

vorige Natuurklanken. Aanleiding om het over deze opvallende varen te hebben is de vondst op 15 
september aan een waterval in de Hartense Molenbeek bij een wasserij in Vaassen. 

De Tongvaren valt op omdat hij, anders dan we van varens gewend zijn, lange gave bladeren heeft. In 
het voorjaar rollen de nieuwe bladeren zich mooi uit; de oude “tongen” blijven trouwens in de winter 
groen. 

Het was de tweede keer dit jaar dat ik de Tongvaren zag. De eerste keer was tijdens onze vakantie op 
Texel. We zaten te picknicken op één van de Wezenputten, tussen Oudeschild en Den Burg. Die putten 
zijn nogal bekend  als cultuurhistorisch monument, omdat ze het drinkwater leverden voor de schepen 
van de VOC, als die op de rede van Texel lagen. Van het deksel van onze put ontbrak een plank en dat 
gaf een mooi kijkje op een Tongvaren die in de putrand groeide.  

Een erg donkere plek, maar daar kan deze varen wel tegen: hij wordt ook af en toe gevonden in 
rioolputten.  Maar ik heb hem ook wel eens gevonden in het volle licht op een kademuur in Dordrecht. 
Hij geldt in Nederland als nogal zeldzaam. Het gaat bij ons vaak om stenige groeiplaatsen. Ik ken hem 
uit Frankrijk en Engeland echter ook van donkere vochtige bossen en ravijnen, waar hij in de volle grond 

Alsemambrosia 



staat. Het kunnen dan forse planten worden van meer dan een halve meter hoog. In elk geval is de 
vondst in Vaassen een aanwinst voor de Flora van Epe. 

Watercrassula 
Een paar keer is de laatste jaren alarm geslagen over uitheemse waterplanten die voor een 

plaag dreigden  te gaan zorgen. De bekendste daarvan zijn de Grote waternavel en de 
Waterteunisbloem. Na de aankondiging, met voorbeelden van dichtgroeiende sloten, heb ik er de laatste 
jaren niet veel meer van gehoord. Valt het mee of is het nieuwtje eraf? 

 

Gorteria, het door vaklui zowel als amateurs gelezen “tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora”, 
maakt in zijn nummer van april van dit jaar (nr 29-1/2) melding van een volgende soort, de 
Watercrassula. Wie nu nieuwsgierig de flora opslaat, komt hem tegen onder de familie van de 
Vetplanten. Bij deze familie denk je niet direct aan waterplanten, maar ze zijn er. 

Watercrassula is een vetplantje, inheems in Australië en Nieuw Zeeland. Hij heeft kruiswijs staande, 
smalle, wat verdikte blaadjes en kleine, stervormig rozewitte bloempjes, die op steeltjes in de bladoksels 
staan. Zijn verschijnen in Europa dateert vermoedelijk van 1914. Toen werd het als vijverplant in 
Engeland ingevoerd.  Intussen is het in andere Westeuropese landen opgedoken en heeft een slechte 
reputatie opgebouwd vanwege zijn dominante aanwezigheid, populairder gezegd zijn verstikkende groei.  

De eerste vondst in Nederland dateert van 1995 in een ven in Oost-Brabant. 

Het verspreidingskaartje bij het artikel in Gorteria geeft nu vijftien vindplaatsen, voor het merendeel in 
Brabant. De beschrijving van een groeiplaats in een grote poel in Noordoost-Twente liegt er niet om: 
“…heeft Watercrassula in de twee meter brede oeverzone een dichte mat ontwikkeld. De geschatte 
oppervlakte met een vrijwel volledige bedekking  van de soort bedraagt ongeveer 15 m2. In het diepere 
water is de mat 15-30 cm dik, op de drogere oever ongeveer 3 cm.” 

Wat hebben we met dit alles op de Noordoost-Veluwe te maken? Eén van de vindplaatsen is een 
weilandpoel in het Pollense Veen bij Schaveren, volgens een mededeling van Peter van Beers van 2002. 
De melder is medewerker van het Waterschap Veluwe. Voor Egbert de Boer en mij was het een 
onbekende groeiplaats. En nu maar afwachten of het plantje ook in Nederland een bedreiging voor de 
inheemse flora gaat vormen. Volgens Gorteria voelt het zich thuis op de onbeschaduwde oevers en 
ondiepe delen van poelen en vennen. Een voorkeur voor natuurontwikkelingsprojecten zou kunnen 
wijzen op het pionierskarakter van de soort. Qua waterstand en voedselrijkdom is het bepaald niet 
kieskeurig. 

Dat blijkt ook uit de vermelding in de vondstenlijst 2003 van de IJsselacademie:  

Eddy Weeda vond de Watercrassula in de Vreugdenrijker Waard: een IJsseluiterwaard. 

Hulst 
We hebben het in deze rubriek vaak over bijzondere vondsten. Maar ook aan gewone 

soorten is soms iets bijzonders te beleven.  
We wandelden begin december op de Tongerense Heide op een koude, heldere zondagochtend. Aardig 
was daar, ver van alle paden, een paar jeugdige, zeer vitale Jeneverbessen aan te treffen. Dichterbij 
pronkte een flinke Hulstboom met massa’s bessen. 

Wat was daar voor bijzonders aan? In de eerste plaats verwacht je geen Hulst midden op de hei. Hij 
hoort thuis in wat rijkere bossen, bijvoorbeeld het bostype dat de vegetatiekundigen het “beuken-
eikenbos” noemen. De Hulst doet het ook erg goed in bosranden en houtwallen. De bovenloop van de 
Tongerense Beek heeft een beekwal die vooral uit fraaie Hulstbomen  

bestaat. Maar die bessen stelden ons voor een  vraag. In de houtwal achter onze tuinen staan 
verscheidene grote Hulsten. Tot voor kort zaten die ook vol met bessen en we bedachten al dat de 
gemeente tegen Kerstmis best een paar takjes kon missen. Toen we een paar weken later nog eens 
keken, was er geen bes, letterlijk geen bes meer te vinden. Komen de vogels die van hulstbessen 
smullen, niet voor op de hei? 



Henk Menke. 

 

 

13 februari:  Muggendans – voor maart een slechte kans. 

24 februari:  Sint Mathijs breekt het ijs, 

 maar wil het ijs niet breken 

 dan vriest het nog zes weken. 

28 februari: Sint Romanus hel en klaar, wijst ons op een 
vruchtbaar jaar. 

 

Een droge maart is goud waard, 
als het in april maar regenen wil. 

Zoveel nevels in maart zich tonen, 
     met zoveel onweer de zomer zal lonen.   

 

 

Vogelweekendje Lac du Der 
Achter de Kranen aan! 
Inleiding 

Het idee voor een nieuwe vogelreis werd op 14 september 2003 geboren 
tijdens een trektelling aan de rand van de boswachterij Nunspeet op de 
Gortelseberg gedurende het verdampen van de morgennevel en het opstijgen 
van de zon die het vogelleven laat ontwaken. 

Veel vogels vielen ons deze morgen niet in de schoot. Blijkbaar waren de vogels nog niet zover voor de 
grote trek naar het zuiden; enkele duizenden kilometers verwijderd van de Gortelseberg.  
Tijdens enige bescheiden trek van Graspieper, Gele kwikstaart en Boerenzwaluw werd besloten om in 
november een tot de verbeelding sprekend gebied te bezoeken voor het beleven van de vogeltrek.  
Onze dromen op die gedenkwaardige veertiende september gingen uit naar de trek van de Kraanvogels, 
aangezien wij meerdere malen de Kranen geobserveerd hebben in Muritz, Rügen, Vorpommern en 
langs de Elbe. Wij werden die morgen gegrepen door de reis van de Kranen van de noordelijke 
broedplaatsen naar het zonnige warme Spanje. Besloten werd om in november 2003 Lac du Der in 
Frankrijk, de vierde pleisterplaats van Kranen in Europa te bezoeken en in 2004 een vogelreis (de zesde 
Kranenplek in West-Europa) naar Spanje te organiseren. 
Wat een klimmende zon, opkomend vanachter de Gortelseberg al niet teweeg kan brengen, als er geen 
grote aantallen vogels overtrekken.   

Aldus geschiedde, het idee was geboren en de werkgroep (VoZoVAR) Vogels, Zoogdieren, 
Vissen, Amfibieën en Reptielen van de KNNV afdeling Epe-Heerde is vindingrijk in het organiseren 
van vogelreizen.   
Zo reisden wij op 21 november in de schemer af naar Lac du Der, waar wij de Kranen verwachten! 



Het aloude gezegde: Die meer begeert dan hem betaamt krijgt minder dan hij heeft geraamd gaat deze 
keer niet op, want het dubbeltje viel op zijn kant. 

 
Lac du Der impressies 

Water is de drijvende kracht voor de aanwezigheid van Kranen in Lac du Der. De ingreep van 
de mens heeft gezorgd voor een miracle voor onze migrateurs. Zo’n vijf en twintig jaar geleden is in 
Noord-Frankrijk een waterpartij gecreëerd van megaformaat. Kunstmatig is een oppervlakte van circa 
5000 ha gemaakt en vervolgens ontdekt door de Kranen en nog veel meer vogelsoorten die de 
aantrekkingskracht van veel vogelaars veroorzaken. Lac du Der is voor liefhebbers van de Kranen een 
soort bedevaartsoord geworden dat een must is voor diegenen die alle pleisterplaatsen van de Kranen in 
Europa willen bezoeken. 
 Programma ingrediënten: 
• Landschap omgeving Lac du Der; 
• Tellingen invallende Kranen; 
• Waarneming overige vogelsoorten; 
• Kennisname van retentie voor de Seine; 
• Cultuurhistorie in relatie tot de aanwezigheid van vogelsoorten. 

De ingrediënten van het programma van deze korte vogelreis lopen naadloos in elkaar over, 
aangezien landschap, retentie en de aanwezigheid van vogels een compilatie van factoren is. Het 
kennisnemen van de ontwikkelingen op het gebied van retentie voor de ontlasting van de Seine bij 
Parijs is bijzonder boeiend in verband met de kunstmatige aanleg van doortrek- en 
overwinteringsgebieden voor Kranen.  

Naast deze interessante ontwikkelingen is ook de cultuurhistorie van het landschap van de 
omgeving van Lac du Der het bestuderen waard. Immers de Grote gele kwikstaarten en IJsvogels 
foerageren in de vele beken die in dit landschap aanwezig zijn. In de gite waar wij overnachtten 
stroomde de beek onder de keuken en foerageerden Grote gele kwikstaarten, en achter de gite 
foerageerden op de akkers Kranen. 
Deelnemers  

Aan deze korte vogelreis namen deel: Rudi Heideveld (Hoorn), Adrie Hottinga (Vorchten), Erik 
Murris (Vaassen) en Gert Prins (Epe.) 
Route 

Wij zijn via Gronsveld, voor een korte koffiestop met onvervalste Limburgse vlaai van bakker 
Lemmens via Maastricht, Luik naar Metz gereden. In Metz zijn wij rechtsaf westafwaarts gereden 
richting Verdun en vervolgens bij afslag 30 naar Bar le Duc en St. Dizier. Vanaf St. Dizier is het nog 
circa 12 km richting Montier en Der waar de gite aan de zuidzijde van het dorp is gevestigd. 
Deze route heeft een lengte van circa 680 km.  

De terugreis hebben wij met een omweg gereden via de afslag Remouchamps in de Ardennen 
om bij de Ambleve Waterspreeuwen te observeren. 



Na onze korte koffiestop in Gronsveld en enig gediscussieer over de toekomst van de boomgaarden in 
Nederland en de relatie tussen de verbouw van fruit en de samenstelling van diverse vlaaien vervolgen 
wij onze weg richting zuiden. 

Aan het eind van een grindpad arriveren wij 
omstreeks 15.00 uur bij de gite, gesitueerd 
aan een beek met een waterval in het midden 
van het inmense gebouw. Gite nummer 120 is 
ingericht voor twaalf personen, en dan te 
bedenken dat wij met vier personen deze gite 
gedurende een weekendje zullen bevolken. 
De situering van deze gite mag uniek 
genoemd worden; aan het eind van een 
doodlopend grindpad moet een betonnen brug 
over een bypass van de hoofdbeek gepasseerd 
worden, voordat de ingang bereikt kan 
worden. Aan de voorzijde van de gite splitst 
de beek zich via een kunstwerk, zodat de 
hoofdbeek met een waterval onder de gite 

doorgaat en een zijbeekje om de gite zich weer voegt in de waterplas achter de gite. De hoofdbeek die 
onder de gite doorstroomt ligt onder de keuken. De beken in dit deel van de Marne geven veel water, in 
vroeger tijden waren hier nog veel onderslagmolens in gebruik. De raderen van dit type watermolen 
waren direct op de beek geplaatst, in tegenstelling tot bij onze Veluwse watermolens die met minder 
water aangedreven werden en waar de mulders alleen bovenslagmolens tot hun beschikking hadden. 
Bovenslagmolens worden gevoed via zogenaamde wijerds; een klein spaarbekken waar het water in 
verzameld wordt voor aandrijving van de bovenslagmolen. Onderslagmolens hebben meer kracht door 
de constante wateraanvoer. 
Evenals in Nederland zijn ook in de Marne niet veel watermolens meer aanwezig; ook in deze 
voormalige watermolen die nu als gite is ingericht, is geen watermolen meer aanwezig evenals het 
binnenwerk dat veelal als graanmolen dienst deed. 
In de omgeving van de gite nr 120 noteerden wij: Grote gele kwikstaart, Appelvink, Vink, Keep, Grote 
lijster, Sijs, Putter, en Grote bonte specht.    

Na onze intrek met uitgebreide toelichting van de beheerster die inpandig is, dumpen wij voor 
dat moment de overtollige bagage in een van de zes slaapkamers en vertrekken zo spoedig mogelijk 
naar Giffaumont om de binnenvallende Kranen te aanschouwen. Net buiten Montier du Der richting 
Giffaumont ligt een interessant beekdalletje waar wij iedere dag circa veertig Kranen foeragerend in het 
grasland aantroffen. Even kijken dus!! 

Aangekomen bij Giffaumont betrekken wij het eerste kijkpunt 
op de dijk, dat overigens niet door medevogelaars wordt 
bezocht. Op kijkafstand bevindt zich een vogelkijkpunt dat door 
enkele tientallen vogelaars wordt bevolkt. Niet getreurd, het is 
onze eerste kennismaking met Lac du Der en wij genieten van 
de luchten en de door trompetterende kranen ingewijde 
ondergaande zon.  
Wij noteren: vele honderden Wilde eenden, zwermen invallende 
Spreeuwen, vijftig invallende Toendrarietganzen, een Sperwer 
die Spreeuwen achtervolgt, een slaapplaats van Rietgorzen en 
Ringmussen in het riet, meer dan honderd Futen, vijf Grote 
Zilverreigers (totaal circa tachtig),  Krakeend, Wintertaling, vele 
honderden Grauwe ganzen, enkele honderden Dwergmeeuwen 
die zich naar de slaapplaats begeven, Smienten, Nonnetjes en 
binnendijks enkele duizenden Houtduiven die in het bos een 
rustplaats opzoeken.  
Wij laten het ons welgevallen en genieten intens, terwijl de 
Kranen in kleine- en grote groepen omstreeks 17.00 uur met 
duizenden invallen. Komend vanuit het niets zien wij de Kranen 

 

 



naderen boven de akkers, over en langs ons vliegen en luid trompetterend de slaapplaatsen in het Lac 
betrekken. De juveniele Kranen maken hoge piepende geluiden en zijn hierdoor in de vlucht goed te 
onderscheiden van de oudervogels die hun karakteristieke roep laten horen.  
In nog geen drie kwartier vergapen wij ons aan het Kranenschouwspel en zijn even stil na dit gebeuren 
dat meteen de eerste avond al onze verwachtingen heeft overtroffen. 
Daarna stilte in de schemer op een dijk op enige afstand van huis, in de wetenschap dat in het Lac vele 
duizenden Kranen op de slaapplaats zijn en morgenvroeg weer zullen opstijgen om in de naburige 
velden te foerageren of te vertrekken naar de winterkwartieren.  

Wat hebben wij nog in petto de volgende morgen; wij spreken verwachtingen uit, terwijl de 
duisternis ons insluit. Wij besluiten naar Montier en Der terug te gaan en een restaurantje te betrekken.  
Zaterdag 22 november 2003    

Om 6.15 reveille en dan op een draf naar de keuken, waar de beek onder 
de voormalige molen doorstroomt. Koffie- en thee zetten, thermoskannen vullen, 
proviand in de lunchkist ordenen en de auto volladen met kledij en optiek.  

Voor 7.30 staan we in de schemer op de 
locatie op de dijk bij de Italiaanse 
populieren (westzijde dijk Giffaumont.) 
Vooralsnog staren we in het donker en 
horen alleen snaterende eenden in de 
nevel. Naarmate de eerste lichtstralen het 
Lac verlichten zien we met onze 
telescopen de langnekken op de 
slaapplaatsen. In de verte zien we ook de 
dode majestueuze Eik; de legende van 
het Lac.  Waarom een legende? Welnu alle internetsites die je bezoekt op het 
onderwerp Lac du Der vertonen deze majestueuze dode Eik die door de retentie 
van water “gedood” is, maar niet om wil vallen. Waarom niet - het antwoord is 
helder: de wortels zijn diep verankerd in de voedzame kleibodem en zijn door 
regelmatige inundaties geconserveerd. Deze Eik is een obsessie voor de 
vogelaars die het Lac na de intersite bezoeken en geobsedeerd zijn door de 
mogelijke aanwezigheid van Zeearenden. De Eik wordt namelijk geassocieerd 
met de winterse aanwezigheid van de Zeearend, zittend op een tak van de enige 
overgebleven oude bomen in het Lac. Vogelaars geloven in mythes; eenmaal  
een Zeearend,  altijd een Zeearend in de oude Eik. Niets is minder waar! Eind 
november, tijdens ons bezoek aan dit paradijselijk gebied voor de Kranen en 
vogelaars was de Eik in bezit genomen door Aalscholvers die graag rusten op 
overzichtelijke locaties Niettemin zonder het silhouet van de Zeearend, die eind 
november nog niet in Lac du Der aanwezig was een geweldig plaatje in je 
telescoop. Nu weer terug naar de werkelijkheid; het observatiepunt in de 
morgenschemer. 

 

 



Gisteravond zagen we dat dit 
observatiepunt beter is dan de 
eerste afslag naar de dijk. Tevens 
verzamelen zich op dit punt 
gaandeweg het oplossen van de 
schemer enkele tientallen vogelaars 
die al dan niet slaperig naar het Lac 
staren en wachten op hetgeen ons 
ongetwijfeld in een keer 
enthousiast maakt; het opstijgen 
van de kranen uit het Lac. Want 
dat is een magnifiek gebeuren! In 
een kort tijdsbestek  – drie kwartier – stijgen de Kranen op en verlaten op 
meerdere punten hun slaapplaats. Wij tellen kleine- en grote groepen, met om 
8.15 uur een totaal van 14.540 Kranen. Hier zijn wij diep van onder de indruk, 
aangezien dit aantal onze verwachtingen heeft overtroffen. Op de intersite grus-
grus. com hadden wij gelezen dat gedurende het weekend van 15/16 november  
17.610 kranen geteld waren. Toen wij enkele dagen na thuiskomst de 
internetsite weer bezochten bleek dat op zondag 23 november 16.200 kranen 
geteld zijn. Dat is iets wat mij nog danig bezighoudt en noopt tot een analyse 
van alle telgegevens die maar voorhanden zijn.  

Na dit openluchtschouwspel noteren wij nog en passant: vele tientallen 
Putters die zich tegoed doen aan de onkruidzaden, enkele vroege Buizerden, vele 
honderden Aalscholvers, Wulpen, Groenlingen en vele tientallen Grauwe ganzen. 

En hier wil ik het bij laten, 
aangezien wij om 
vrijdagmiddag bij het Lac du 
Der arriveerden en ons 
veldboekje de volgende 
morgen voor de koffie al bol 
stond van de waarnemingen 
en wetenswaardigheden. Dit 
is ook niet verwonderlijk 
want in deze omge-ving zijn 
interessante dorpjes met 
vakwerkkerkjes, een aantal 
musea, informatiecentra, veel 

wandelroutes bij de meren en last but not least, je kunt er heerlijk eten in een 
van de vele kleine restaurantjes. 

Ik appelleer aan jullie begrip voor het feit dat de overige twee dagen met veel 
Kraanvogels en ander vliegend gevederte voor ons bijzonder boeiend waren, 
maar niet passen in deze Natuurklanken. Vogelaars die een keer richting Lac du 
Der willen afreizen, hetzij om de retentie voor de Seine te bestuderen dan wel 

 

 



om vogels en het landschap te aanschouwen, melden zich maar; informatie 
genoeg. 

Adrie Hottinga, mede namens 

Rudi Heideveld, Erik Murris en Gert Prins. 
 

 
 

Op een Aalscholver 

Aalscholvers denken allemaal: 
“Kun je nog scholven, scholf dan aal.” 
Doch door de golven diep bedolven 
wil weinig aal zich laten scholven. 
Zo scholft zo’n beest zich uit de naad 
terwijl het woord niet eens bestaat.  

     Kees Stip. 

Het Wisselsche veen zoals ik 

het beleef 

aflevering XX 

Sommige winterdagen hebben een heel bijzondere sfeer. Die 18e februari van 
2003 is er zo één. Het is prachtig stil weer. De paden zijn hard van ijs, nadat 
het de afgelopen nacht vijf graden gevroren heeft. 

De nieuwe beekwal van de Tongerense beek, bij het beekherstel het vorig jaar 
aangelegd, is nog maar schaars begroeid. Er zijn wel wat Jeneverbessen 
aangeplant en er werden enkele grote Berken gespaard. Helaas is zo’n Berk 
omgewaaid bij gebrek aan de vroegere beschuttende struikbegroeiing. De niet 
gerooide maar afgezette Elzen zijn gelukkig al weer aardig uitgelopen. Hier zijn 
die Elzen welkom. Maar hoe zit dat in het natte land dat aan het begin van de 
Verloren beek grenst? Hier wordt al jaren een strijd gevoerd tegen de Elzen die 
uit zaad van de oude Elzen langs het pad opgeslagen zijn. Ze dreigen dit voor 
planten zo interessante veldje in een Elzenbroekbos te veranderen. Er is nu 
een smalle strook langs de beekoever gerooid, maar verder is er niets 
gebeurd. 

De toegang tot wat ik het Paradijsje noem, een open graslandje tegenover het zogenaamde Opoesbosje, 
is nu versperd door oude brandnetels en riet. We moeten ons een doorgang banen door deze wildernis 
om het door houtwallen omgeven terreintje te bereiken. Hier is het riet de bedreiging. Het rukt op vanuit 
de houtwal. 

Dat riet heeft wel een kleine verrassing voor ons in petto. Verscheidene 
rietstengels vertonen een abnormale ontwikkeling. Hun bladeren hebben samen 
een soort langwerpige sigaar gevormd, die uit allemaal korte bladeren bestaat. 
De gewone bloeiwijze, de rietpluim, ontbreekt. Deze Sigaargal, zoals hij 
genoemd wordt, is het gevolg van de activiteit van een klein, dik vliegje. Het 
legt omstreeks mei een eitje in de opgroeiende rietstengel. Tegelijkertijd 
injecteert ze het riet met een stof die de groei van het riet remt, zodat het 
verkorte bladen maakt, dicht op elkaar. Het vliegenlarfje leeft zo beschermd door een paar lagen 
rietblad. Deze rietgalsigaren kenden wij al heel lang. 

 

 
Het dikke galvliegje 
 Ware grootte   



 Toen vrienden van ons, de familie Mook, vanuit Kampen onderzoek deden in de immense 
rietvelden van de zojuist drooggevallen polder Zuidelijke Flevoland was deze Sigaargal (Lipara lucens) 
onderwerp van hun studie. Jaap Mook promoveerde later zelfs op dit nietige vliegje. 

Het is nu bekend dat de mannetjes en vrouwtjes elkaar vinden op kilometers afstand. Dat het riet in de 
modder van de nieuwe polder door middel van vliegtuigjes massaal ingezaaid was om het 
droogwordingsproces te bevorderen, wijst wel op de mobiliteit van deze nietige vliegjes, die het binnen 
een jaar koloniseerden! 

Wij namen enkelen van de verdorde Sigaargallen met een flink stuk stengel mee. Zouden we er 
vliegjes uit kunnen opkweken? Het lukte wonderwel: in mei vlogen er een paar van die dikke 
pietervliegjes in de grote glazen pot met sigaren rond! 

De rest van het veldje met zijn kleurige grassen is niet gemaaid. Wel gemaaid zijn het Land van Jonker 
met het aan de Boerweg grenzende gedeelte. Heel rigoureus zelfs, de randen zijn daardoor van 
boomopslag ontdaan tot de komende zomer. 

De wei aan de andere kant van de Boerweg is gedeeltelijk gemaaid, het deel met veel Pitrus. 

Aan vogels ontmoeten we de gewone soorten. Daar is als meestal de eenzame reiger bij, die aan het 
bevroren plasje staat te mediteren. 

De mest op de akker bij de Veenweg is gaan stinken en heeft kraaien gelokt, die in de viezigheid naar 
insecten zoeken. Het is dus gaan dooien. 

De mooie groene pollen van de Bittere veldkers en de fonteinkruiden staan weer fier rechtop in de 
Verloren beek. 

Zondag 13 april 2003 – Lentefeest 
Door een heupoperatie in mijn bewegingen beperkt loop ik met Dik als zorgzame bewaker het pad af van 
de Berghoeve en bezoek zelfs het bankje bij de Verloren beek. Twee krukken geven genoeg steun om dit 
te volbrengen. 

De 17oC op deze zonnige lentedag maken er een feestelijk uitje van. 

Tjiftjaf en Fitis roepen aan alle kanten, een Geelgors zingt zijn bekende liedje met telkens een lange 
uithaal aan het eind, en er duikelt zelfs een Kievit in het veld ver weg, luid roepend. 

 

De Rietgors zingt als elk jaar in de rietkraag zijn korte liedje. Je moet het kennen om 
het op te merken, zo bescheiden zingt dit mooie vogeltje. Doordat het riet nog heel 
laag is kun je hem goed zien in de kale oude stengels. 

In het plasje ernaast zwemt één eenzame Meerkoet rond. Boomklevers en een Groene 
specht maken lawaai in het bos in de verte … het is echt volop lente! 

Want kijk, op de Paardebloem en laat bloeiende wilgen komen een Dagpauwoog en 
Kleine vossen nectar halen met honingbijen, zweefvliegen en hommels. Op een bloeiend 
Pinksterbloemenweitje fladderen wel twintig Kleine geaderde witjes en wat Oranjetipjes rond, een 
vertrouwd beeld bij het bankje aan de Verloren beek. 
Dan verschijnen er langzamerhand ook mensen die, net als wij, genieten van deze prachtige 
lentezondag. We gunnen ze van harte een zitje op de bank en we gaan voetje voor voetje terug naar de 
auto. 

Zaterdag 7 juni. 

 
Rietgors 



 Een van de fijne dingen van de zomertijd zijn de lange zomeravonden. 

Even met de auto naar de Boerweg op de stille warme avond van de zaterdag 
voor Pinksteren.  

Het riet staat nu al hoog, Holpijp, Pitrus en veel andere biezen en zeggen bloeien. 
De grote pollen Bittere veldkers langs de waterloopjes pronken met witte 
bloemtrossen. 

Het in onze tuinen zo lastige Zevenblad bloeit hier volop met als kant zo fijne 
bloemschermen. Je ziet hier vrij weinig insecten op. 

Hoge brandnetels, al bijna in bloei, versperren nu weer de toegang tot het 
Paradijsje tussen Lage veenweg en Verloren beek. Als elk jaar speuren we langs 
de greppeloever naar de Kleefviooltjes, een streeknaam voor het zeldzame 
Vetblad. Ooit groeide dat hier. Zou het nog eens terugkomen? Hier of op een 
andere plek in het veen? 

 Langs de randen van het paradijselijke veldje staat al een enkele Kale 
jonker in bloei en een enkele braam in de bramenberg langs de rand. De 
grassen, zoals Geknikte vossestaart en Reukgras geven fijne tinten aan het 
geheel. 

 Interessant zijn de vele kleine witte motjes die massaal in het biezenveld 
bij de bank vliegen. Zijn het de motjes waarvan de rupsjes in kokertjes aan de 
Pitrusbloemen hangen? We hebben er stom genoeg geen één gevangen om te 
determineren. Net vergeten! 

 Aan sommige elzenbladeren zijn bladrollers aan het werk geweest. Verwanten van het kevertje 
dat Berkenbladroller heet? Ik zag dit nooit bij elzenblad of merkte het nooit op. 

Voor insecten is er niet veel nectar te halen bij gebrek aan geliefde bloemen. Geen dagvlinders dus. 

Wat er wel zijn? Groene- en Bruine kikkers, Padden en Rugstreeppadjes. Veel van die amfibieën maken 
deze zoele avond zoveel gerucht dat het geen stille zomeravond is te noemen. Wel versterken ze het 
gevoel van alleen te zijn in een rijk gebied. De vogels doen natuurlijk ook een duit in het zakje. Leuk dat 
daar nu ook weer de Grasmus bij is. 

 Als een paartje Wilde eenden invalt in de kwelplas verderop, om daar de nacht door te brengen, 
gaan wij naar huis. 

Zondag 6 juli. Maaien? Begin juli? 
 De vorige week zijn er flinke stortbuien geweest, maar ondanks al dat water is het overal nog 
erg droog. Een voordeel is dat je nu op plekken kunt lopen waar je anders minstens laarzen nodig hebt 
om droge voeten te houden.  
Is dat de reden dat men het terrein grenzend aan het Land van Jonker van voor tot achter en van links 
tot rechts helemaal gemaaid heeft? Begin juli, midden in het hoogseizoen voor de meeste insecten!  

Wat komt er nu terecht van de zeldzame Moerassprinkhaan en de vele vlinders die hier nectar zoeken en 
eitjes afzetten? Kale Jonker en Watermunt zijn geliefde bloemen om honing te verzamelen. Het wemelt 
hier normaal van de vlinders, van dagvlinders tot verscheidene soorten grasmotjes. 

 Ook Frans Bosch, hoorde ik later, heeft zich aan dit maaibeheer geërgerd. Hij hoorde hier nog 
pas een Kwartel roepen, een bijzondere waarneming! Kwartels verschuilen zich graag in hoog gras of 
opschietend koren. En wat blijft er over van de vestiging van de Koningsvarens hier? Draait alles om 
opslagbestrijding en het vrij maken van plekken voor zonnedauw en Moeraswolfsklauw? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bittere veldkers 



 Met een machteloos gevoel gaan we ervandaan om te gaan 
kijken naar veld en plasjes achter de Boerweg, waar deze naar de 
Tongerensche heide, voert. Ten zuidwesten van de bosrand daar is 
het altijd luw. 

De hier ook massaal voorkomende Kleine zonnedauw is nog erg 
klein door de droogte op z’n anders zo natte groeiplaatsen. Maar 
hier bloeit nu de Dopheide nog steeds volop en zelfs een eerste 
toefje Struikhei komt in bloei. 

Overal vliegen Bruine zandoogjes rond en op een plek met bloeiende Kale jonker zitten twee fraaie 
Distelvlinders en een felgele Citroenvlinderman te dringen. 

 Terug langs de Boerweg. 

Merkwaardige planten komen we hier tegen. Ze horen hier helemaal niet thuis. Er liggen nog steeds 
hopen grond die hier eertijds gebruikt zijn voor de verbetering van het pad na allerlei graverij ten 
behoeve van leidingen om water af te voeren. Kennelijk is er toen grond van elders aangevoerd, Van een 
vuilstort of een bouwterrein? Wat te denken van metershoge Bijvoetplanten, brandnetels, Hennepnetels, 
Speerdistels, Zwarte nachtschade en ……… Hartgespan! En dat alles op een zandweg! 

Opruimen die rommel! 

15 augustus 

 Na een interessante vakantie in het hooggebergte van Zwitserland zijn we weer afgedaald naar 
ons eigen land. Het is er nog steeds warm en droog, net als in de Alpen trouwens. 

Het is in ons geliefde veen geen enkel probleem om ver in het veld door te dringen. Je kunt zo maar van 
het terrein achter de Boerweg doorsteken naar het zandpad dat naar de Verloren beek leidt. Het is er erg 
droog. 

 De Moeraswolfsklauw maakt sporenstengeltjes, maar de kruipende stengels zijn heel kort. Van 
de Kleine zonnedauw is op sommige plaatsen helemaal niets terug te vinden. 

Bij wat er nog over is van de plasjes wemelt het nu van de kleine Groene kikkertjes – honderden moeten 
het er zijn. 

Rode heidelibellen en een fraaie Viervlek laten zich bewonderen. 

We zoeken naar holletjes van graafwespen in het zand maar zien niets bijzonders. De Bijenwolven waar 
we op hoopten en waarvan het nesthol vrij goed herkenbaar is zien we ook niet. 

Er bloeit nu wel veel - volop Struikheide, maar ook weer opnieuw Dopheide, Tormentil, Moerasrolklaver, 
Herfstleeuwetand. Een enkele Jacobskruiskruidplant heeft zich hier gevestigd en trekt vlinders. Op de 
kurkdroge bodem liggen toch nog veel blaadjes van onze kleinste schermbloemige, de Waternavel. Hij 
bloeit zelfs, maar je moet wel zoeken naar die kleine bloempjes die helemaal niet op die van een 
schermbloemige lijken. 

Er staat daar Waterpeper te bloeien. Even proeven en dan weten we het. De scherpe smaak is 
onmiskenbaar voor deze verwant van het Perzikkruid. 

Ik vind een polletje Blauwe bosbes aan de bosrand. Die zag ik hier niet eerder. 

 
 
 
 
 
 
Moeraswolfsklauw 



Dik loopt voortdurend met een vlindernet te zwaaien. Doel is het ontdekken 
van Bruine vuurvlinders en misschien zitten er ook wel Heideblauwtjes 
tussen de vele Icarusblauwtjes die hier bij de rolklaver vliegen? De vele 
malen dat we in een potje een vlindertje kunnen determineren gaat het 
echter steeds om Icarusblauwtjes, zowel diepblauwe mannetjes als bruine 
vrouwtjes. 

Wel zit er soms wat bijzonders bij, namelijk een afwijkende kleurvorm van 
het Icarusvrouwtjes. Deze vorm is lichtblauw bovenop de vleugels in plaats 
van bruin. Dat het toch een vrouwtje is toont duidelijk de fraaie rand oranje 
met zwarte oogjes rond de vleugeltjes. Bij de helderblauwe mannetjes 
ontbreekt deze versiering. 

In de vlucht lijkt zo’n bleekblauw vrouwtje wel op het ook bestaande Bleke blauwtje, een vlindertje van 
kalkgebieden. Ondanks het verwoede zwaaien van Dik met ons net wordt er echter geen Bruine 
vuurvlinder ontdekt. Jammer. 

Maaien? Rooien? 
 Een nieuw maai fenomeen heeft zich nu voorgedaan bij de Verloren beek. Het eens zo 
waardevolle natte grasland was – zo het leek – onherstelbaar vol gegroeid met elzenopslag. Nu was er 
geen Els meer over op dit veld. Zelfs geen stobbe of rooigat was er te zien. Gerooid? Heel diep gekapt? 
En dat terwijl wij ons al hadden neergelegd bij het feit dat dit dan maar een Elzenbroekbos zou worden. 
Zonder Ratelaars, gentianen, ogentroost, Ronde zonnedauw en al die andere interessante planten! De 
tijd zal het leren! 

Dinsdag 13 oktober 
 Tijdens een boeiend lang weekeinde in de Vlaamse Ardennen ter hoogte van Oudenaarde keren 
we toch weer even terug naar de Boerweg. In België zagen we nog een Koninginnepage, veel 
Argusvlinders en zelfs een heuse Rouwmantel. 

Hoe zou het – inmiddels half oktober – hier zijn? 

Het is nog steeds warm, zonnig en erg droog. De Mollen hebben hun zwarte hopen tot vlak bij de plasjes 
opgeworpen. Geelbruine plekken markeren nu de plekken met Moeraswolfsklauw, totaal verdroogd! 
Zonnedauw is onvindbaar. 

De opslag van Grove den die van de bosrand oprukt wordt hinderlijk. Die dennen hebben wel hun 
begeleiders meegebracht in de vorm van tientallen fraaie Bruine ringboleten. Hier groeit ook een fors 
exemplaar van de mij tot nu toe onbekende Knolvoettrechterzwam (Clitocybe clavipes) en massa’s zeer 
oranje tonende Fopzwammetjes. 

 Dik doet een leuke vondst: dicht naast de wat vochtige grond bij een plasje staat 
opeengedrongen een groepje wasplaatjes. Hij maakt er een fraaie foto van. 

Menno maakt gewag van een Elfenwasplaat (Hygrocybe strangulata) uit dit gebied, maar ik kwam zelf, 
mede door de groeiwijze in een groepje, uit op Trechterwasplaat (Hygrocybe cantharellus). Volgend jaar 
opletten of ze weer verschijnen. 

 Het is nu echt herfst hoewel de Rode heidelibellen nog heel actief zijn en Dophei en Struikhei ook 
nog steeds bloemetjes produceren. 

Het staat vol met mooie gele composietjes. De herfstkleuren van de Amerikaanse vogelkers versieren de 
bosrand en de Zomereiken gaan nu brons kleuren.  

De Reigersbekjes bij het hek naar de Boerweg bij de heide staan in volle bloei: nieuwe rozetten die zijn 
uitgelopen? Het is daar warm, aan de zuidwestrand van het bos. Tot onze verbazing vliegen er zelfs nu, 
midden oktober, nog tientallen Kleine vuurvlinders en wat verfomfaaide Icarusblauwtjes. 

 
Icarusblauwtje 
vrouwtje lichtblauw 

i.p.v. bruin 



 Maar dan……. de grote verrassing! We zien twee Oranje 
luzernevlinders op de nog bloeiende planten foerageren. Door de kijker 
zijn ze prachtig waar te nemen – vrouwtjes zijn het. De dag kan niet 
meer stuk, vooral niet als er uit de hei nog een Oranje luzerne komt 
aanvliegen; dit keer een mannetje. Hij is zo attent om voor ons op een 
paaltje te gaan zitten zonnen. Daarna volgt hij de twee vrouwtjes die 
naar het zuidoosten wegvliegen. 

Mia en Jeanne hadden er een poos geleden op hun vlinderroute ook al 
twee gezien in dit gebied. Veel lof! 

Als we een paar dagen later, op 18 
oktober, met de deelnemers aan een reünie van een KNNV-kamp (in 
mei van dit jaar in Auvergne gehouden) even een kijkje nemen bij de 
bank aan de Verloren beek, zijn de oh’s! en ah's! niet van de lucht. 
De verwoede mossenmensen bijvoorbeeld juichen over het hier veel 
voorkomende Veenstaartje. Ze vonden dit in Auvergne en meldden dat 
toen in triomf. Op mijn verzoek zochten ze daar later naar de 
sporenkapsels ervan, die in Auvergne gewoon bleken te zijn, maar hier 
zeldzaam voorkomen. 

De slakkenverzamelaar stond meteen bij het watervalletje naar slakken 
te vissen, terwijl insectenfanaten de mooie libellen bewonderden, die op 
deze ook weer oh zo mooie dag kwamen zonnen op de houten paal van 
het informatiebord. Er zat daar zelfs een wesp die hout afschraapte voor 
een nest, en dat in oktober. Die had blijkbaar nog lentekriebels! 

We voldoen aan de ruwhouten paal en merkten dat die heerlijk warm 
was van de zon. Vandaar zeker! “En jullie wonen hier zo dichtbij?” was 

de bewonderende opmerking. 

Een beter compliment kon deze groep deskundigen niet maken. Spijtig dat we door tijdgebrek niet nog 
even de gentianen op de Tongerense hei konden laten zien. 

 Els Koopmans-Grommé, 

november 2003. 

Wespenspin 
Toen ik de afgelopen zomer in de omgeving van het 
Vossenbroek  in Epe liep rond te snuffelen, zoals gewoonlijk op 
zoek naar vlinders, libellen en andere zaken waar een KNNV-er 
bij is geïnteresseerd, viel mijn oog op een ongewoon 
felgekleurde spin. Hoewel ik deze spin zelf nog nooit in natura 
had gezien, wist ik toch onmiddellijk, zonder de precieze naam te 
kennen, om welke soort het ging.  
Uiteraard werd het geelzwart gestreepte exemplaar 
uitgebreid op de foto gezet.  

Thuisgekomen, werd eerst “Thieme’s spinnengids” 
geraadpleegd. Een oorspronkelijk uit het Engels 
vertaald boekwerk (Uitgave 1983), die in 1984 in 

het Nederlands is vertaald en bewerkt naar de Nederlandse situatie. Deze gids 
bracht al snel uitkomst. Het bleek te gaan om de Argiope bruennichi, een  soort 
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die blijkens het boek alleen lokaal voorkomt in Frankrijk, Duitsland, België en 
Zuid-Engeland. “Ontbreekt in Nederland”, was er nog aan de tekst toegevoegd.  

Toen ik echter dezelfde spin op meerdere plaatsen in onze omgeving waarnam, 
soms, zoals in de omgeving van het Vossenbroek in Epe met tientallen 
exemplaren tegelijk, was mijn nieuwsgierigheid gewekt en ik ben op zoek gegaan 
naar meer informatie over deze spin.  

Na de nodige telefoontjes kwam ik erachter dat in de “Nederlandse 
Faunistische Mededelingen”, nummer II, d.d. 1 juli 2000 een artikel over de 
Argiope bruennichi was verschenen, getiteld  “DE OPMARS VAN DE WESPENSPIN 
IN NEDERLAND”. De navolgende bijzonderheden en gegevens zijn voor een 
belangrijk deel ontleend aan dit artikel. 

Het vrouwtje van de Wespenspin is met haar lichaamslengte van bijna 
twee centimeter en haar vrijwel even lange poten een van de grootste Midden-
Europese spinnen. Door de geelzwarte tekening van het achterlijf is het 
bovendien een zeer opvallende soort. Aan dit uiterlijk dankt zij de in Nederland 
afwisselend gebruikte namen Wespenspin, Wespspin en Tijgerspin. Inmiddels 
gaat de voorkeur uit naar de eerstgenoemde naam.  

Het wielweb is vergelijkbaar met dat van de bij iedereen bekende Kruisspin, 
maar dan met een opmerkelijke toevoeging, een eigenaardige van boven naar 
beneden lopende zigzagband van spinseldraden, het zogenaamde stabilimentum, 
waarvan de functie onduidelijk is. 

Het web wordt doorgaans laag bij de grond in gras-, kruid- of struikvegetaties 
aangebracht. De spin leeft voornamelijk van sprinkhanen. Maar ook allerlei 
andere (gevleugelde) insecten worden als prooi aangetroffen. Toevallig is op een 
van de door mij gemaakte dia’s een Gewoon spitskopje - Conocephalus dorsalis 
(een sabelsprinkhaan) – aan de spin ten prooi gevallen.  

Het veel kleinere mannetje, lengte ca. vier millimeter, wordt, vermoedelijk door 
de korte levensduur en het minder opvallende uiterlijk, veel minder 
waargenomen.  

Vanaf half augustus begint het vrouwtje, tussen een aantal naar elkaar 
toegebogen grashalmen, met het spinnen van de zogenaamde spinselmat, het 
deksel van de toekomstige cocon. Binnen een tijdsbestek van slechts enkele 
minuten kleeft het wijfje daarop drie- tot vierhonderd geelachtige eitjes in een 
bolletje bij elkaar en bekleedt dit direct met een dun laagje wit spinsel. 
Vervolgens spint ze een dikke wattenachtige laag van donkerbruine draden om 
de eikamer heen. Tenslotte wordt van dunne lichtgrijze draden de dichte en taaie 
buitenkant van de eicocon gesponnen. Het urnvormige bouwsel met een 
diameter van ca. twintig millimeter wordt ten overvloede met stevige spandraden 
verankerd aan de omringende grashalmen. Enkele dagen later wordt met de 
vervaardiging van een tweede eicocon begonnen. In totaal kunnen er afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de conditie van het vrouwtje per seizoen tot vijf 



cocons worden gemaakt. Ongeveer een maand later, dus nog voor de herfst, 
komen de eitjes uit en de jonge spinnetjes verlaten de eikamer, waarna ze 
overwinteren in het wattenachtige omhulsel rond die eikamer. Pas omstreeks 
eind mei, begin juni van het volgend jaar bijten ze een opening in de coconwand 
en dan komen ze voor het eerst  in de buitenlucht. 

Na twee tot drie maanden zijn de spinnetjes volwassen en in staat zich 
voort te planten. Nadat de jonge spinnetjes, nog maar een milimeter groot, de 
cocon hebben verlaten, verspreiden ze zich door het zogenaamde “ballooning”: 
ze spinnen een lange draad waarna ze zich door de wind en/of andere 
luchtstromingen laten meevoeren. Over de afstanden waarover ze zich hierdoor 
kunnen verplaatsen is weinig bekend, doch enkele kilometers lijkt niet 
onwaarschijnlijk  

De spin is van oorsprong een Zuid-Europese soort, maar breidt zich al vele tientallen 
jaren uit in noordelijke richting. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zijn min of meer 
regelmatige waarnemingen bekend uit België, Luxemburg en het aangrenzende Saar-
Moezelgebied in Duitsland. 

Na 1980 werd de spin ook waargenomen in Noord-Duitsland en Zweden. Met als 
meest noordelijke vindplaats de omgeving van Aarhus in Denemarken. 

Verspreiding in Nederland 

De eerst waarneming in Nederland dateert uit 1982 toen een exemplaar 
werd aangetroffen in het Zuidlimburgse Waterop. Pas drie jaar later werd een 
tweede waarneming gedaan op een spoorwegterrein bij Eijsden in Limburg, waar 
een tiental vrouwtjes met eicocons werd aangetroffen. In 1991 was de soort 
bekend uit acht 5 x 5 km-hokken in Zuid-Limburg. In 1995 kwam, naast een 
gestage uitbreiding in de provincie Limburg, de eerst melding binnen uit het 
oostelijk deel van Noord-Brabant en de vondst van enkele exemplaren in het 
Planken Wambuis aan de zuidrand van de Veluwe. Sindsdien heeft de spin zich in 
ons land min of meer explosief in noordelijke en westelijke richting uitgebreid en 
zijn er na het verschijnen van bovengenoemd artikel o.a  meerdere 
waarnemingen bekend uit het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, 
langs het Veluwemeer in Gelderland en uit de provincies Overijssel, Drente en 
Utrecht. En van recenter datum enkele waarnemingen uit Friesland en 
Groningen, waarmee het oostelijke deel van ons land lijkt te zijn veroverd.  

De uitbreiding van de Wespenspin staat niet op zichzelf; van diverse 
insecten en andere ongewervelden is bekend dat ze zich de laatste jaren naar 
het noorden uitbreiden. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de gunstige 
weersomstandigheden van, vooral, de laatste vijftien jaren hierbij een rol spelen. 
De jaren 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 1998 en 1999 behoren tot de warmste 
van de vorige eeuw. Inmiddels zijn er op dat gebied al weer vele records 
gebroken. In dit rijtje werden ook diverse warme tot zeer warme 
augustusmaanden gemeten. Aangezien augustus de maand is waarin de 
Wespenspinnen het volwassen stadium bereiken en zich gaan voortplanten, valt 
te verwachten dat de warmteminnende spin van deze hoge temperaturen 



profiteert. Maar niet alleen de spin zelf heeft hier voordeel van, ook het 
voedselaanbod zal in droge en zonnige zomers vermoedelijk groter zijn. 
Daarnaast kan het gewijzigd natuurbeheer van de laatste jaren, een rol spelen. 
Te denken valt aan natuurvriendelijk maaibeheer, omvorming van 
landbouwgronden tot extensief begraasde natuurgebieden en vlindervriendelijk 
terreinbeheer. Bovendien is het niet uit te sluiten dat vogels en andere 
predatoren worden afgeschrikt door de opvallende kleuren van de spin, waardoor 
de kans dat ze het volwassen stadium bereiken en zich voortplanten aanzienlijk 
toeneemt.   

Biotoop 

De Wespenspin lijkt weinig kieskeurig te zijn wat betreft de 
vochtigheidsgraad van het terrein. Veel waarnemingen zijn bekend van ruderale 
terreinen, wegkanten en droge graslanden met middelhoge planten, die 
noodzakelijk zijn voor het ophangen van de webben. Daarnaast komt de soort 
ook voor in de oevervegetatie van meren, sloten, greppels en in vegetatie van 
o.a. pitrus op natte terreinen. 

 Toekomstige ontwikkeling 

Naar het zich laat aanzien zal het areaal van de Argiope Bruennichi zich de 
komende jaren verder uitbreiden, zodat we ook meerdere waarnemingen 
tegemoet kunnen zien uit de noordelijke provincies. Opvallend is het ontbreken 
van waarnemingen uit de kustgebieden van Zeeland en Zuid- en Noord Holland. 
Vermoedelijk zullen we op korte termijn ook meldingen uit deze gebieden 
tegemoet kunnen zien. Vervolgens lijkt een overstap naar de Waddeneilanden, 
gezien de afstanden die naar de Deense eilanden zijn overbrugd, een logisch 
vervolg voor deze immigrant. 

Oproep 

Het is zeker de moeite waard om de ontwikkeling van de Wespenspin in Nederland de 
komende jaren te blijven volgen. Vandaar de oproep om waarnemingen van de Wespenspin 
die nog niet zijn gemeld en toekomstige waarnemingen door te geven aan de 
Insectenwerkgroep (0578 572713), het bestuur van onze afdeling ( 0578 694762) en/of 
aan Bureau EIS-Nederland, Postus 9517, 2300  RA Leiden. 

 
Henk van Woerden. 
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 DE TWEE REUZEN 



De afgelopen zomer van 2003 heb ik twee reuzen ontmoet. Ik wil ze jullie 
even voorstellen: het zijn de Stadsreus en de Witte reus. 

Bij het woord Stadsreus denk je misschien aan een reus die in de stad woont. 
Van zo’n stadsreus staat een standbeeld op Het Steen in Antwerpen. Hij heet 
Lange Wapper. Vroeger, toen het ’s nachts nog echt donker was in de stad, 
liep hij na zonsondergang met zijn lange benen door de stad Antwerpen. Hij 
stapte moeiteloos over de huizen van de ene straat in de andere. Moeders 
waarschuwden hun kinderen: “Pas op, vóór donker thuis, anders komt Lange 
Wapper en neemt je mee.” 

Bij het woord Witte reus denk je aan een destijds via de televisiereclame 
geïntroduceerd wasmiddel. Beter was niet denkbaar. 

En nu vind ik de Stadsreus en de Witte Reus in mijn aantekeningen van 
2003. Ik heb ze zelfs op één dag tegelijk ontmoet en nog wel vlakbij huis op 
de Buddleja! 
Het zijn namelijk zweefvliegen en wel twee van Nederlands grootste soorten. 
Ze likten braaf nectar uit de bloemen waarop ik van de tweede augustusweek 
af dagelijks de vlinders telde. 

Dit brave nectar halen staat in tegenstelling tot de manier waarop ze als jonge larfjes leven, namelijk als 
predatoren in wespennesten. 

De namen Stadsreus en Witte reus hebben ze onlangs gekregen. Ze zijn bedacht om het voor amateurs 
wat gemakkelijker te maken ze te onthouden. Nu vind ik de Latijnse namen in dit geval veel mooier: 
Volucella zonaria voor de Stadsreus en Volucella pellucens voor de Witte reus. Er is ook nog een 
Aardhommelreus, Volucella bombylans, die op een hommel lijkt. 

 De Stadsreus heeft wespenkleuren. Doordat het eerste segment van het achterlijf wat rossig 
van tint is en de andere gele banden echt geel zijn, doet hij aan de Hoornaarwesp denken, onze grootste 
wesp. Men meent ook dat het vrouwtje haar eitjes bij voorkeur in Hoornaarnesten legt. 

Totaal meet de Stadsreus 18-20 mm. Deze forse zweefvlieg werd eerder geacht niet echt inheems te zijn 
in ons land. Alleen in de kustgebieden kwam hij wel voor, maar dan nog alleen als trekker uit zuidelijker 
gebieden. 

 In Z. Limburg staat hij vanouds als echt inheems te boek, maar dat is ook veel zuidelijker. In 
Zeeland zou hij de laatste jaren nu ook inheems kunnen zijn (voorlopige atlas Nederlandse 
zweefvliegen.) Daar zagen we in september 2002 ook twee exemplaren op een Vlinderstruik in 
Brouwershaven. 

Maar al in augustus 2001 zat er een Stadsreus in Epe op een Vlinderstruik. Trekker? Vaste bewoner? 

In de Zweefvliegentabel van A. Barendrecht uit 2001 veronderstelt de schrijver dat de soort nu inheems 
kan zijn in parken en tuinen. Dat kan verband houden met het oprukken naar het oosten van de 
Hoornaarwesp. Bob van Aartsen veronderstelde dat in 2001 al. 

 De Witte reus kwam ook dit jaar zelfs op de Vlinderstruiken op ons plein voor. Je ziet deze 
fraaie zweefvlieg – duidelijk herkenbaar aan de witte band vooraan op het achterlijf – niet vaak in de 
dorpen. Het is veel meer een soort van de bosranden, waar we hem meermalen op de bloemen van 
bramen en schermbloemigen zagen. Is de soort door de droogte gedwongen in 2003 naar de tuinen 
gekomen? Ook Heivlinders wisten de verdroogde heide in te ruilen voor bloeiende tuinen. 

Er werden ook larven van de Witte reus gevonden in nesten van wespen.  

Deze Volucella pellucens meet 13-18 mm. 

 De Aardhommelreus vliegt al wat vroeger in het jaar. Het is een moeilijker soort door zijn 
variabele kleuren, maar de grootte (11-15 mm verraadt hem als Volucellasoort. Hij lijkt echter sprekend 
op een hommelkoningin, maar vliegt anders. 

 



 Waarom zo vroeg in het jaar al een Reuzenzweefvliegenartikel? Als dit blad uitkomt kunnen de 
eerste exemplaren al gezien zijn. En een gewaarschuwd mens ……… 

 

Els Koopmans-Grommé. 
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Hoe vlinders de winter overleven 
   Vorig jaar was er een bericht dat door de vroeg invallende kou en sneeuw van oktober, het jaar 
2004 jaar een slecht vlinderjaar zou worden. Maar zo’n bericht veronderstelt dat alle vlinders dezelfde 
strategie gebruiken om voor een volgende generatie te zorgen. De laatste dagvlinder die we zagen was 
een Kleine Vos op de campus van Windesheim op 5 november. Deze soort overwintert als vlinder en 
zoekt een droog beschut hoekje voor zijn winterslaap, bijvoorbeeld bij een schuur. Half maart, begin 
april worden de diertjes weer actief, paren en leggen eieren voor de volgende generatie.  

Ook de Dagpauwoog overwintert als vlinder; als je er één tegenkomt op zolder of in de garage is het 
belangrijk om hem in een onverwarmde ruimte te laten.  

Een andere zeer opvallende vlinder die soms ’s winters en in het vroege voorjaar te zien is, is de 
Citroenvlinder. Het mannetje is groot en helder geel. Ook Citroenvlinders overwinteren als vlinder, vaak 
in bossen onder groepjes bosbessen. Dus de vroegste vlinders in het voorjaar hebben overwinterd als 
vlinder. 

    Het Oranjetipje gebruikt een andere strategie; hij vliegt in één generatie van laat in april tot 
begin juni. Hij gebruikt daarna de hele zomer om zich te ontwikkelen van ei tot rups en uiteindelijk 
overwintert hij als pop. Het Bont Zandoogje, een vlinder van half-beschaduwde plaatsen heeft wel twee 
of drie generaties in de zomer, maar overwintert ook als pop. Andere vlinders overleven als rups, 
bijvoorbeeld de Kleine Vuurvlinder, of als ei zoals het Heideblauwtje. Waarschijnlijk is een natte 
kwakkelwinter erger voor de vlinders dan een koude winter. De vlinders kunnen te vroeg actief worden 
vóór dat hun voedselplanten er zijn, of ze kunnen last hebben van schimmels en andere infecties. Maar 
waar onze vlinders het meest last van hebben is het rigoureuze maaibeleid langs de wegen in de zomer. 
Een klein ongemaaid strookje zou ze meer overlevingskansen geven. 

   Er zijn overigens vlinders die ook hartje winter vliegen! Dit 
zijn nachtvlinders die beter tegen de kou kunnen dan dagvlinders. 
Ze hebben ook verschillende manieren om te overwinteren. Op een 
milde, misschien ietsje vochtige avond zie je op een verlicht raam 
vaak kleine en wat grotere bruingrijze vlinders. Dat zijn de Kleine 
en de Grote Wintervlinder. Het zijn allemaal mannetjes. De 
vrouwtjes hebben geen vleugels en zijn eigenlijk alleen 
eiermachines die wachten tot ze ontdekt worden door een mannetje en bevrucht, waarna zij hun eieren 
leggen. Die komen in het voorjaar uit als de bladeren beginnen te groeien.  

   Zo valt elke tijd van het jaar wel wat met vlinders te beleven. 

Voor verdere informatie tel: (0578-) 694762 

 



 

 

Piepklein vriendje 
Het is een snikhete dag. Op de stenen van het terras kun je denk ik een ei bakken. 
De platen in de border daarnaast houden het wonderbaarlijk. In deze tuin staan 
wilde en gekweekte planten naast elkaar. Ook komen er vrij veel vlinders voor. 
Planten, vogels en vlinders zijn voor mij bekenden: vriendjes naar wier komst je 
uitkijkt. 

Zo heeft deze dag een Kleine vuurvlinder een Heleniumbloem (Moerheim beauty) betrokken. Urenlang zit 
hij op de bloem te waken. De vleugels zijn natuurlijk opgeklapt; de zon schijnt op de achterkant. Die 
achterkant is in deze houding een streepje – de kleinst mogelijke oppervlakte. Slim, piepklein vriendje. 

 Dit kleine beestje kan me erg laten schrikken door als het ware rechtstandig omhoog te springen 
naar mijn gezicht. “Weg uit mijn territorium!” is de boodschap. Gauw trek ik dan mijn nieuwsgierige 
hoofd terug. 

 Het bezetten van de bloem duurt één of twee dagen, dan is het vlindertje verdwenen. Met een 
vrouw mee? Of was er misschien helemaal geen vrouwtje en moest er elders uitgekeken worden? Ik 
weet het niet. 

Af en toe doet hij de tuin weer aan en hoe dan ook: het vuurvlindertje blijft hier heel welkom. 

 

Louk Witkamp. 

 

 

 

Onze bibliotheek is met twee nieuwe boeken verrijkt: 
• Atlas van de Flora van Oost Gelderland, van te Linde en v.d. Berg – code P 127 
• Natuur compendium 2003 van RIVM – code P 128. 

In de bibliotheek ligt weer een geheel bijgewerkte lijst van alle boeken. 

 

 

Een vers uit 2003? Nee, gepubliceerd in een Natura van december 1947 

INDIAN SUMMER (een faenologische verzuchting.) 

Het jaar is in de war. Het voorjaar stottert. 

De zomer schuift zich op de lange baan. 



Met de regels van de flora wordt geflodderd. 

Met de jaargetijden is ’t gedaan. 

Wel jaagt de herfst de blaren langs de wegen. 

Maar ‘k heb weer verse aardbei en radijs genoten. 

Aan de straatweg bloeit een gouden regen. 

Dotterbloemen prijken bij de sloten. 

Witte dovenetel siert de bermen. 

Thijm en viooltjes tooien ’t groene duin. 

Een jonge bereklauw ontplooit zijn schermen. 

De toorts staat weer te bloeien in mijn tuin. 

Een roze anjelier geurt delicaat. 

(Dat gaat zo niet als dat zo verder gaat.) 

J.H. van Wijk. 

Zwarte honing uit De Dellen 

Dat de heide in 2003 weinig honing opleverde voor de imkers is niet verwonderlijk. Toen ik naar zijn 
honingoogst vroeg aan een kennis uit Hilversum, die jaarlijks zijn kasten op de heide van De Dellen zet, 
vertelde hij dat daar dit jaar praktisch geen heidehoning  was geoogst door de droogte. 
Wat zijn bijen wél deden was hoog de Eiken invliegen om honingdauw te verzamelen. Dat is het zoete 
spul dat bladluizen afscheiden doordat het blad voor hen te veel suikers bevat. De bijen likken die 
zoetigheid van de bladeren en hun honingmaagjes maken daar een soort honing van: luizenhoning dus! 
Het heet dan ook “eikenhoning”. 

 In gebieden met grote sparrenwouden oogsten de bijenhouders wat men noemt “Tannenhonig”. 
Imkers plaatsen hun kasten speciaal daarvoor in die bossen. 

Onze imker had op de Dellen dus eikenhoning gewonnen. Ik mocht een theelepeltje ervan proeven. Deze 
bijna zwarte honing smaakt prima, nog sterker dan heidehoning. Toch een vreemd idee, een soort 
uitwerpselen van luizen te eten! 

 Van een kennis uit Zwolle, die beroepshalve veel van bijen weet, hoorde ik dat die donkere kleur 
van de eikenhoning veroorzaakt zou zijn door de zwarte schimmels die zich al snel op de zoete 
honingdauw vestigen. 

 Toch smaakte die eikenhoning erg lekker!  

Els Koopmans-Grommé. 



 

 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS.=Agnès Herweijer-Smit, EvdT.=Evelien van Dalfsen-Tukker; FB.=Frans Bosch; HJdH=Henk en 
Joke de Heer; HT.=Hugo Trimp; HvW.=Henk van Woerden; JvW.=Mevrouw J. van Wageningen; 
MAB.=Matthijs Bootsma; MD.=Marga Dekker; MM.=Micky Marsman; MS=Margriet Snel; 
En verder: mevrouw Brink, mevrouw Lidy Kraamer, mevrouw Margriet te Velde, de heer 
G. van Vemde, de heer Vis, mevrouw Ilse Vuyk, 

 

Vogels 



Aalscholver 

13/09 5 ex. Bij 
vm. visvijver  

 langs Viskweekweg in  
 Emst. HvW.  
29/10 1 ex. Bij vm. visvijver 

langs Viskweekweg in Emst. . HvW. 
02/11 2 ex. Bij vm. visvijver 

langs Viskweekweg in Emst. HvW. 
Boomklever 
24/10  Vaste gast op voer, 

tuin Bongerdplein, Epe. 
 EKG.  

30/11  2 exx. Langs Dorpschebeek op 
het Hoge Land, Epe. HJdH. 

Bosuil 

04/09 Roept rond ons huis. 
Bongerdplein, Epe. 
EKG. 

05/10 Zijn roep over de 
Tongeren- 

 sche heide, Epe. EvDT. 

19/10 Een groot deel van de nacht zeer 
rumoerig; meerdere exx. Tuin 
Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

Brandgans 

20/10 5 exx. De Zande. 
EKG. 

Glanskop  

14/11 Vaste gast op 

voer. Tuin 

Bongerdplein 1, Epe. 

EKG. 

Goudhaantje     

18/10 2 exx. Tongerensche  

heide, Epe. HJdH. 

Goudvink 

nov/dec. Regelmatig ♂ in  de tu in .  

Pelzerpark 3, Epe. AHS. 

29/11 2 exx. langs Dorpschebeek op het 
Hoge Land, Epe. HJdH. 

Groene specht 

02/11 1 ex. Hoge Land, Epe. HJdH. 

Grote bonte specht 

08/09 Geregeld in tuinen Centrum Epe. 
EKG. 

07/10  Tuin Pelzerpark 7, Epe. MS. 

08/10 ♂ Tuin Pelzerpark 3, Epe. AHS. 

nov/dec. ♂ Gereg eld  in  de tu in ,  

Pelzerpark 3, Epe. AHS. 

30/11 1 ex. Hoge Land, Epe. HJdH. 

Kauw 

24/08 Groepen van meer dan 100 exx. 
dagelijks boven het dorp. EKG. 

Klapekster 

29/09 1 ex. Oldebroekse Heide t.h.v. Nieuwe 
Zuidweg, Heerde. MAB. 

21/10 1e ex. in top van dennetje. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT.  

Kleine zwaan 

21/10 4 exx. overvliegend. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT.  

Kramsvogel 

v.a. 13/10 Vaak grote groepen boven de 
Tongerensche heide, Epe. EvDT.  

Kuifeend 

13/09 9 ex. Kievitsveld, 
Westelijke grote plas 
in Emst. HvW.  

29/10 29 ex. Kievitsveld, Westelijke 
grote plas in Emst. HvW.  

02/11 8 ex. Kievitsveld, Westelijke grote 
plas in Emst. HvW.  

Kuifmees 

17/10 1 ex. dat uitgebreid bad neemt in 
plasje op de Tongerensche heide, 
Epe. EvDT. 



Mandarijneend 

02/11 8 ex. Bij vm. Visvijver langs Viskweekweg 
in Emst. HvW. 

Merel  

20/11 1 ♂ zachtjes zingend in 
Vuurdoorn tegen voorpui 
van huis aan de Hoge Hagt, 
Epe. MM. 

25/11 1 ♂ zach tj es zin g end  ondanks 

druilerig herfstweer. Van 
Meurspark, Heerde. MAB. 

Nachtzwaluw 

22/06 Tongerensche heide, Epe. FB. 

Nijlgans 

04/08 Ouderpaar met 7 jongen in plas in 
uiterwaarden IJssel nabij Houtweg, Oene. 
HvW. 

28/10 Meer dan 20 exx. De Zande. EKG.  
02/11 2 ex. Bij vm. visvijver langs 

Viskweekweg in Emst. HvW. 
07/12 5 exx. Fietspad lang 

Weetering van Heerde naar 
Ooster-Oene. HJdH. 

Ransuil 

v.a. 30/11 Verschillende dagen uilenbal 
op dezelfde plek gevonden. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

 

Ringmus 

22/11 Paartje op voer, Tuin 
Bongerdplein, Epe. EKG.  

dec.  Dagelijks groepje van ± 8 exx. in 
de tuin. Pelzerpark 3, Epe. AHS. 

Roodborsttapuit 

29/09 1  ♂ m an ,  Oldeb roekse Heide 

t.h.v. Nieuwe Zuidweg, Heerde. 
MAB.  

Smient 

13/09 3 ex. Bij vm. 
visvijver langs 
Viskweekweg in Emst. HvW.  

29/10 7 ex. Bij vm. visvijver langs 
Viskweekweg in Emst. HvW. 

02/11 15 ex. Bij vm. visvijver langs 
Viskweekweg in Emst.  HvW.  

Tapuit 

11/09 3 exx. op landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Tjiftjaf 

14/09  Roep in het bos bij de 
sprengen, Epe. MM.  

15/09 Na heel lang stilte toch weer 
even roepend in de tuin 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

18/09 Op universeelvoer in de tuin. Pelzerpark 3, 
Epe. AHS. 

18/09 Nog 1 ex. in Berk. Tongerensche heide, 
Epe.  

 EvDT.  
Torenvalk 
16/07 2 exx. boven de Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Veldleeuwerik 

08/07 Neemt uitgebreid stofbad op Tongerensche heide, Epe. 

EvDT.  

Witte kwikstaart 

01/10 2 exx. op zandpad Tongeren-
sche heide, Epe.  EvDT.  

03/10 Idem. EvDT.  

 

Vlinders 

Atalanta  Vanessa atalanta 

07/07 In tuin Papenstraat 1, Epe. JvW.  
16/07  In tuin Papenstraat 1, Epe. JvW.  

30/07 5 exx. Tuin Papenstraat 1, Epe. 
JvW.  

Bont zandoogje  Pararge aegeria 

16/07 In tuin Papenstraat 1, Epe. JvW.  
30/07 Idem. JvW.  

Bonte bessenvlinder  Abraxas 
grossulariata 

20/06 2 exx. In tuin Papenstraat 1, Epe. JvW.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

18/101 ex. Tongerensche heide, 
Epe. Voor ons de laatste in 2003. 
HJdH.  

Dagpauwoog  Inachis io 



16/07 In tuin Papenstraat 1, Epe. JvW.  

30/07 Tuin Papenstraat, 
Epe. JvW. 

Distelvlinder  Vanessa cardui 

11/09 3 exx. op Struikheide. Landgoed Welna, 
Epe. EvDT. 

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-
album 

07/07  In tuin Papenstraat 1, Epe.  JvW.  

27/10  Tuin Bongerdplein, Epe, op rotte 
appel. EKG.  

Glasvleugelpijlstaart  Hemaris 
fuciformis 

12/08 Tuin Pelzerpark 3, E     

Groot koolwitje  Pieris brassica 

29/06  In tuin Papenstraat     

30/07 Tuin Papenstraat 1,    

Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 

30/07  Tuin Papenstraat 1, Epe.  JvW. 

29/07  Tuin Papenstraat 1, Epe.  JvW. 

14/10  ± 10 exx. vliegen nog in Wisselsche veen, 
Epe. Ook enkele lichtblauw getinte vrouw-
tjes – een kleurvariant. EKG. 

Jeneverbesspanner Thera juniperata 
09/11 Tuin Bongerdplein 1, Epe. EKG.  
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
17/09 4 exx. waarvan één zwaar 

gehavend en flets van kleur. 
Een stukje verderop 3 exx. 
prachtig gaaf en oranje van 
kleur. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  

Koevinkje Aphantopus hyperantus 
16/07  In tuin Papenstraat 1, Epe. JvW.  
Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 

25/08 2 x Eekhoornweg, Epe. Mevrouw 
Brink. 

26/08  Vegtelarij, Epe. G. van Vemde.  
28/08 tot 27/09: Heerde Oost,  
  geregeld gezien. Ilse Vuyk.  
05/09  Centrum Epe op 

Buddleja. EKG.  
20/09  Centrum Epe op Buddleja. 

EKG.  
Landkaartje  Araschnia levana 

30/07  Tuin Papenstraat 1, Epe.  JvW. 

02/09  Tuin Epe Z.  J. van Dalen. 

Oranje luzernevlinder Colias crocea 

14/09             

Populierenpijlstaart Laothoe populi 

24/07  rups op wilg. Tuin Bongerdplein, 
Epe. EKG. 

Sleedoornpage Thecla betulae 

04/09  ♂ Tu in  Bong e       

05/09  idem.  EKG.  

Walstropijlstaart  Hyles gallii 

05/09 In september 2002 als rups laten 
verpoppen. 

 Nu pas uitgekomen! EKG. 
Windepijlstaart  Agrius convolvuli 
20/8 t/m 26/8  In tuin Papenstraat 1, Epe.  JvW. 
26/08  1 ex. Groeneweg, Wapenveld.  Margriet te 

Velde. 
14/09  Dood ex. Hoofdstraat Epe-Z. Hr. 
Vis. 

 

Andere insecten 

Bijenwolf Philanthus triangulum 

09/09  Op Sedum in tuin 
Bongerdplein, Epe. 
Gebrek aan bijen op 
de heide?  EKG. 

Gewone wesp Vespula vulgaris 

18/10  Schraapt hout van paal in 
Wisselsche veen, Epe.  Voor 
nestbouw! Half oktober!  EKG. 

Gewone doodgraver  Nicrophorus 
vespilloides 

23/06 Op deurmat, Van Manenspad, 
Emst. EvDT.  

Penseelkever  Trichius fasciatus 

16/07 In bloem van winde. Tongerensche heide, 
Epe. EvDT.  



Stadsreus  Volucella zonaria 
15/07  Grote zweefvlieg. Epe, op Buddleja.  EKG. 
Witte reus  Volucella pellucens 

24/07  Grote zweefvlieg. Epe, op 
Buddleja. EKG. 

Tweestippelig lieveheersbeestje  Adalia 
  bipunctata   
04/09  1 ex. zwart met rode stippen. Tongerensche 

heide, Epe.  EvDT. 
 
Spinnen 

Wespenspin Argiope bruennichi 

13/09 2 ex. Kievitsveld, 
droogstaande vijvers aan 
de zijde van het kanaal. 

 Hugo Trimp. 

18/09 3 ex. Kievitsveld, droogstaande 
vijvers aan de zijde van het kanaal. 
Hugo Trimp. 

18/09 ca. 50 exx. Wiemanstraat Epe, 
omg. Vossenbroek. Hugo Trimp. 

20/09 1 ex. Wisselsche veen, Epe. 
Tijdens Gewestelijke Excursie. Lidy 
Kraamer. 

 

Zoogdieren 

Edelhert 

20/09 1 ex (bok) Oldebroekse Heide 
t.h.v. Nieuwe Zuidweg, Heerde. 
MAB. 

29/09 1 groep van 6 ex (hinde, kalf en 4 
jonge bokken), 1 
groep van 4 ex (1 
bok (burlend) en 3 
hinden) en 1 ex bok 
apart. Jammer genoeg geen 
confrontatie tussen de twee 
bokken. Oldebroekse Heide t.h.v. 
Nieuwe Zuidweg, Heerde. MAB. 

 Eekhoorn  

22/10 1 ex. met walnoot in zijn bek. 
Pelzerpark, Epe, in de berm. EvDT.  

sedert november: Komt elke morgen op 
het fruit voor de vogels af, en laat 
er niet veel van over. Heeft ook al 
zoveel vetbollen- en pindanetjes 
verpulverd dat hij een serieuze 
schadepost gaat worden! Vogelvoer 
hangt nu tegen mijn ruiten, 
hetgeen hem niet verhindert – 
klimt langs ijzerdraadje met de kop 
omlaag om nootjes te pakken. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

14/11 Van deze datum af tot in 
december vaste gast in de tuin. 
Bongerdplein 1, Epe. EKG. 

Egel  

14/11 Nog actief. tuinen Epe-C. EKG.
  

Wild konijn  

14/11 2 exx. geregeld in tuinen rond 
Bongerdplein, Epe. EKG. 

 

Amfibieën  

Rugstreeppad  

16/10 1 mooi ex. op zandpad, 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Paddestoelen 
Bruine ringboleet  Suillus luteus 

14/09 Veel exx. Wisselsche 
veen, Epe bij bosrand 
met Grove den. EKG.  

Bruine trilzwam  Tremella foliacea 

29/11 Mooie groep op liggende berkenstam langs 
Woldbergweg tussen Gele korstzwammen. 
Op dezelfde stam ook veel grote exemplaren 
van de Groene schelpzwam. HJdH. 

Donzige melkzwam  Lactarius 
pubescens 

13/10 2 exx. Tepelbergweg, Epe. HJdH. 

Eekhoorntjesbrood  Boletus edulis s.l. 

11/09 10 schitterende gave exemplaren. Helaas de 
volgende dag allemaal verdwenen. 
Tongerenseweg, Epe. HJdH. 

Eikhaas Grifola frondosa 



eind oktober  2 exx aan de voet van een Eik. 
Verbindingsstraatje Wildforst- en 
Heuvellaan. MD. 

Elfenwasplaat  Hygrocybe ceracea ? 
14/09 Twijfelgeval. Wisselsche veen, Epe bij 

Boerweg. EKG. 
Elzenbundelzwam Pholiota alnicola 

30/09  Eén bundel. Veenweg, Epe. HJdH. 

Gele korstzwam  Stereum hirsutum 

29/11 Op liggende berkenstam langs 
Woldbergweg, Epe. HJdH. 

Gewoon fluweelpootje  Flammulina 
velutipes  

05/12 Twee kleine bundels op Beuk. 
Chevalierlaan, Epe. HJdH. 

Goudvliesbundelzwam Pholiota 
aurivella  

21/09 Schitterende bundel. 
Chevalierlaan, Epe. HJdH. 

09/10 Twee bundels op ieder op een 
eigen Beuk in de Beukenlaan, Epe. 
MM. 

Groene schelpzwam  Panellus 
serotinus 

06/11 Norelbos nabij begraafplaats, Epe. 
MM. 

29/11 Grote exemplaren op berkenstam 

langs Woldbergweg, Epe. HJdH. 

Grote bloedsteelmycena  Mycena 
haematopus 

13/10 ’t Hul, Tongeren, Epe. Mooie 
groep. HJdH. 

Grote sponszwam  Sparassis crispa 

19/09 Groene Zee, Epe, tijdens 
onderzoek van de 
Paddestoelenwerkgroep. MD. 

05/10 Tuin aan de Huttenbosweg, Oene 
(bij Jan Warnaar.) EKG. 

02/11  Groene Zee, Epe (Natuurpad 
richting Sprengenbos.) MM. 

25/11 Groene Zee richting onverharde 
Belvédèreweg, Epe. MM. 

Kerntrilzwam  Tremella encephalla 

20/10  Op omgevallen Douglas, Norelbos 
nabij fietspad Hertenkamp  
Renderklippen, Epe. 
Paddestoelenwerkgroep.  

Knolparasolzwam  Lepiota rhacodes 
var. hortensis 

vanaf half oktober Steeds weer 
nieuwkomers het gewoel van de 
varkens ten spijt. Langs fietspad 
Belvédèreweg dichtbij de hei 
(Renderklippen), Epe. MM.  

Knotsvoettrechterzwam Clitocybe 
clavipes 

14/09 Wisselsche veen, Epe. 
Boerweg. EKG.  

Koeienboleet  Suillus bovinus 

21/09  Enkele exx. samen met Roze spijkerzwam. 
Buys Ballotweg, Tongeren, Epe.  HJdH. 

Koningsmantel Tricholomopsis rutilans  
09/10  Naast fietspad op onverhard gedeelte 

Belvédèreweg, Epe. 
MM. 

Ongesteelde krulzoom  
Tapin
ella 
(Paxi
llus )     panuoides 

18/10 Op stronk op kaalslag Tongerensche heide, 
Epe (kant van de Boerweg). In 2000 en 2002 
ook al hier gevonden op dezelfde stronk, 
maar toen veel mooier. HJdH.   

Roodporiehoutzwam  Daedaliopsis confragosa 
24/10  Natuurpad tussen het 

Norelbos en de 
onverharde Belvédèreweg, 
bosrand langs de hei, bij 
ruiterpad. Epe. MM. 

Roze spijkerzwam  Gomphidius roseus 
21/09  Enkele exemplaren, samen met 

Koeienboleet. Buys Ballotweg, Tongeren, 
Epe. HJdH. 

Schubbige bundelzwam  Pholiota squarrosa 
14/10 Aan de voet van oude Beuk in Tongeren. 

HJdH. 
Tranende franjehoed  Psathyrella velutina 
27/09 Groepje Vossenbroek-Emst (een traantje 

hielp bij het determineren.) HJdH. 
Vermiljoenhoutzwam  Pycnoporus cinnebarinus 



06/12 1 ex. Gortelseweg, Epe. HJdH.  
Winterhoutzwam  Polyporus brumalis 
24/10  Langs fietspad Belvédèreweg vlak voor 

Renderklippen, Epe. MM. 
Witte kluifzwam  Helvella crispa 
30/10 Groep van minstens tien exx. overdekt met 

afgevallen blad in kuil langs de Norelbosweg 
(bij slagboom), Epe. MM.  

 
Planten 

Alsemambrosia Ambrosia artemisiifolia  

10/10  Meer dan 12 planten maken rijp 
zaad in tuin Bongerdplein 1, Epe. 
EKG. 

Grondster  Illecebrum verticillatum 

09/10 Massaal bodembedekkend. 
Infiltratieterrein Koekenbergweg, 
Epe. EKG. 

Veenpluis  Eriophorum angustifolium 

10/06  Veroorzaakt “sneeuwbuien” over de 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Wilgenroosje  Chamerion angustifolium 

04/07 Op verschillende plaatsen kleine polletjes 
midden in de heide. Tongerensche 
heide,Epe. EvDT. 



 
 

Toen de waarnemingen al helemaal in vorm gegoten waren 

kwamen er nog plantenwaarnemingen van Henk Menke binnen, 

die we u niet willen onthouden. 

 

Alsemambrosia Ambrosia artemisiifolia 

Sept.  1 groot ex. Tuin Schotakker 38 Epe. Zie Groenpraat. HM 

 

Muursla  Mycelis muralis 

0 9/09 Cannenburcher Bos, langs Julianalaan Vaassen, langs Rode Beek. Groeit vaak op     

           beekwallen. Km 27.53.25 HM 

 

Klimopwaterranonkel Ranunculus hederaceus 

09/09 Kortebroek, Vaassen. De zeer rijke groeiplaats van enkele jaren geleden is geheel   

          verdwenen. Km 27.53.44 HM  

 

Tongvaren   Asplenium scolopendrium 

15/09 Oosterhof Vaassen. Aan waterval in Hartense Molenbeek. 

          Nieuw voor Gemeente Epe.  Zie Groenpraat. Km 27.54.21 HM 

 

Hemelsleutel Sedum telephium 

Aug.  Rauwenhoffweg Epe bij kruising Vlasbeek.Een zeldzamer wordende bermplant. 

          Km 27.33.53 HM                      

 

 

 De kopij voor het volgende nummer verwachten wij op of vóór 

10 maart 2004 
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