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VOORWOORD 
 Het laatste nummer alweer van het “zo kort geleden” nog nieuwe jaar. Het is of de tijd je uit de 
handen gegrist wordt nog voordat je hem goed hebt kunnen bekijken. Of zou dat liggen aan een 
verkeerde aanpak?  

’t Is toch altijd weer wat triest, het afscheid van de zomer – of wat daar dit keer voor moest 
doorgaan. De eens zo stralende bloei in de bloembakken laat steeds meer stengels zien en ook de vaste 
planten ogen veelal klam en terneergeslagen, als ze tenminste niet echt plat liggen.  

En och, die meelijwekkende totaal vergrijsde hommels en bijen die nog maar steeds doorgaan met 
nectar peuren, alsof ze nog een heel leven voor zich hebben… 

Maar de paddestoelen doen het lekker, dus laten we ons dáár maar op richten. 



 Ofschoon het er dit keer lang op heeft geleken dat praktisch niemand zich geroepen voelde een 
bijdrage aan deze Natuurklanken te leveren, is het toch nog aardig wat geworden. Inspiraties komen 
meestal op laatste nippers, naar ’t schijnt. 

 Een treffend zinnetje kunt u vinden in de “LB Nieuwsbrief” op bladzijde 21. Het betreft het 
tanend aantal KNNV-ers en de oplossing die u aangereikt wordt lijkt verrassend simpel.  

Het moet toch inderdaad zo zijn dat wij allemaal in onze kennissenkring mensen hebben die misschien 
alleen maar geen lid van de KNNV zijn omdat ze er nog nooit van gehoord hadden? 

 U zult ook een artikel tegenkomen van Jan Leemburg dat handelt over de waarnemingen-
rubriek. Die laatste bladzijden van Natuurklanken weten – naar ons vaker is gebleken – nogal wat 
korzeligheid op te roepen, bij mensen die vinden dat er veel te veel onbelangrijks of zelfs klinkklare 
onzin in wordt opgenomen. Ja, er zitten nu eenmaal geen veldbiologische wetenschappers in de redactie, 
dus die kan er geen doorwrochte mening over hebben….. Maar achteraf horen we graag wat er niet 
klopte – je leert tenslotte het best van je fouten. 

De waarde van het insturen van individuele observaties wordt door Jan Leemburg voldoende 
verklaard, maar wij willen er – ter geruststelling – nog aan toevoegen dat vermelding van “onzin” of 
“overbodigheid” nooit ten koste gaat van iets belangrijks of meer wetenswaards wat op die plek had 
kunnen staan. De waarnemingenrubriek is namelijk een uiterst handig instrument om de lay-out van een 
blad te laten kloppen, juist omdat er zo lekker in gesnoeid en geplakt mag worden.  

Als u niet meteen begrijpt hoe dat zit, kom dan onze redactionele gelederen versterken, dan laten we het 
u zien! 

 Van alle werkgroepen wordt als gebruikelijk verwacht dat ze voor het volgende nummer hun 
jaarverslag hebben ingeleverd. Mogen wij u vragen u daar vast op te gaan bezinnen, want de praktijk 
heeft uitgewezen dat dat ook heel vaak laatste-nipper-werk wordt. 

 Er wordt ook nog gewag gemaakt van een desillusie. Daarvoor moet u wezen op pagina 15. 

Dit alles gedacht en geschreven hebbend rest ons niet anders meer dan u een mooie en prettige herfst 
toe te wensen, en we hopen dat dit blad voldoet aan de eis “tot een iegelijks leringh ende vermaeck”. 

 

Redactie. 

Terzijde: doen de slakken het bij u ook zo goed? 

 

 

 

 

 

Op twee slakken 

Twee slakken waren al sinds jaren 

op weg van Groningen naar Haren. 



Tenslotte kwam geheel ontdaan 

de oudste aan het eindpunt aan. 

Hij slikte en sprak diep bewogen: 

“Mijn broer is uit de bocht gevlogen.” 

         Kees Stip. 
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De bladeren beginnen te vallen, een eerste teken dat de herfst er aan zit te komen, maar toch is 
de temperatuur de afgelopen dagen weer lekker opgelopen, zodat het voor natuurliefhebbers nog goed 
toeven was buiten. 

Het weer is deze zomer zeer wispelturig geweest, zowel heel warm als zeer nat, wij zijn dan ook 
benieuwd of er nog bijzondere waarnemingen zijn geweest. 

Nu de meeste leden de zomervakantie weer achter de rug hebben is het opnieuw tijd voor 
allerlei excursies. Nogmaals willen wij een ieder oproepen om af en toe eens deel te nemen aan een 
excursie of aanwezig te zijn bij een lezing. Met name voor degene die het organiseert of de lezing 
verzorgt is dit een blijk van waardering.  

Het programma staat in Natuurklanken.  

Wij zouden het als bestuur zeer op prijs stellen als wij u allen kunnen begroeten op onze 
nieuwjaarswandeling die dit jaar zal plaatsvinden op 9 januari 2005. 

 De inventarisatie van het Vossenbroek verloopt voorspoedig. Inmiddels hebben alle werkgroepen 
een schrijven ontvangen, waarin is aangegeven wanneer de gegevens aangeleverd moeten zijn, zodat 
het rapport kan worden samengesteld. 

Wij vragen alle werkgroepen met klem om deze termijn niet te overschrijden, want anders loopt de 
samenstelling en de presentatie van het rapport vertraging op. 

 Onze afdeling beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek. Deze bevindt zich in de Eper 
Gemeentewoning, en is geopend tijdens de bijeenkomsten van de werkgroepen.  

Mocht u er buiten deze tijden gebruik van willen maken dan kunt u contact opnemen met één van de 
bestuursleden. 

Met de maand december in zicht willen wij u nogmaals wijzen op onze fraaie 
Natuurkalender. Om de verkoop te ondersteunen hebben wij het aantal verkooppunten 
uitgebreid. U kunt vanaf heden terecht bij alle bestuursleden, en daarnaast heeft Bertus 



Hilberink zich beschikbaar gesteld om als verkooppunt in Vaassen te functioneren. De 
adressen kunt u vinden in Natuurklanken .  
In deze Natuurklanken treft u een bestelformulier aan, waarmee u de Natuurkalender kan bestellen, het 
is en blijft tenslotte een leuk nieuwjaarsgeschenk. Let op! want bij een bestelling van vijf  kalenders 
ontvangt u de zesde geheel gratis. 

 Tot slot willen wij nog graag een oproep doen voor leiders van onze “Groencursus” die wij in 
2005 willen gaan starten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bauke Terpstra. 

 En helemaal tenslotte willen wij alle leden - ook al is het misschien wat vroeg - mooie 
waarnemingen en een voorspoedig 2005 toewensen. 

Het bestuur. 

 

 

  

 

UITERSTE INZENDDATUM VAN KOPIJ VOOR HET 

VOLGENDE BLAD: 

10 DECEMBER 2004. 

DENKT U AAN DE JAARVERSLAGEN? 
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VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



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

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,  

               of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

De excursies gaan vaak niet door omdat niemand zich aanmeldt!  

Ook gebeurt het dat men op het laatste moment niet op komt dagen en anderen onnodig laat wachten. 

De activiteiten worden zorgvuldig voorbereid en zijn voor alle leden en niet-leden toegankelijk. 

Tip: Noteer direct als de natuurklanken uitkomt in uw agenda wanneer de activiteiten plaatsvinden! 

 

Zaterdag  

16 oktober 

 

 

 

 

 
GEWESTELIJKE EXCURSIE “RIVIERDYNAMIEK IN DE 

MILLINGERWAARD” 
Het gewest IJsselstreek organiseert de excursie, over een route die ongeveer tien 
kilometer lang is. Hij staat onder leiding van Tjallling van der Meer en Hans 
Grotenhuis. Omdat de Millingerwaard in de binnenbocht van de Waal ligt, is het 
landschap voortdurend in beweging. De rivierduinen zijn uniek voor Nederland. Een 
kudde halfwilde Poolse Konikspaarden en een kudde Schotse Galloway-runderen 
grazen langs de oevers. Er komen Bevers en bijzondere planten voor, waaronder 
zeldzame stroomdalplanten zoals Cipreswolfsmelk, Kruisdistel, Sikkelklaver, Zeepkruid, 
Kleine ruit en Veldsalie (maar deze zijn niet in dit jaargetijde te vinden.) 

Verder heeft dit gebied veel vogelrijkdom te bieden, vooral in deze tijd van het jaar. 

Voldoende ingrediënten voor een boeiende excursie. 

Eten en drinken meenemen, er wordt geen horecagelegenheid aangedaan. 

  Verzamelen: parkeerplaats onderaan de dijk tegenover de kerk van 
Kekerdom   (zie kaartje op bladzijde 8 van de vorige 
Natuurklanken.) 
 Tijd:  10.uur. 

Zondag 

17 oktober 

 

 

PADDESTOELENEXCURSIE door de Paddestoelenwerkgroep 
De paddestoelenwerkgroep verzorgt jaarlijks een excursie op 
“ons” natuurpad Epe/Heerde. Dit jaar is het Heerder gedeelte 
aan de beurt. Een deel van dit pad zal gelopen worden onder 
leiding van de familie Crum en Menno Boomsluiter. 
 Verzamelen: Parkeerplaats t/o de Kiosk van Heerde. 



 Tijd: 14.00 uur.  

Voor deze wandeling rondom de herfstvakantie is altijd heel veel belangstelling en  

aanmelden is dus niet nodig. 

Donderdag 

28 oktober 

 

 

 

 

“BRITISH COLUMBIA EN DE ROCKY MOUNTAINS” door Gerard Plat 

Een dialezing die de route volgt die Gerard in 2002 heeft afgelegd door British  

Columbia en de Rockies. Beginnend in Vancouver via Fraser Canyon naar het warme 
Okanagan Valley. Het warme klimaat is uitstekend geschikt voor fruitteelt en 
wijnbouw. Vervolgens nemen we een kijkje op Mount Revelstoke (National Park) en 
belanden in Clacier National Park. Daarna gaan we dwars Canadese Rockies naar het  

National Park Wells Gray. Via het mondaine skioord Whistler weer terug naar  

Vancouver voor de overtocht naar Vancouver Island met Pacific Rim N.P. Hier  

gaan we ook nog kijken naar walvissen. Voor Orka's was het helaas te laat. Tenslotte 
maken we nog een tocht langs de Sunshine Coast. 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe.  

 Aanvang: 20.00 uur. 
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Zondag 

7 november 

 

 

GEOLOGIE-EXCURSIE NAAR HAVELTE o.l.v. Bauke 
Terpstra 
We hebben het afgelopen seizoen al een lezing meegemaakt over dit onderwerp en nu 
gaan we het veld in. 

We vertrekken vroeg en komen waarschijnlijk pas om 16.00 uur terug in Epe. 

Lunch meenemen. We zullen zoveel mogelijk met elkaar meerijden. 

 Verzamelen:  VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 

 Tijd:  09.00 uur 

Aanmelden noodzakelijk! Opgave Francien Surink. 

Woensdag 

10 november 

DIALEZING GEORGANISEERD DOOR DE VOGELWERKGROEP 

Stef van Rijn vertelt met dia's over zijn reis naar de binnenlanden van Kroatië en over 
het onderzoek dat hij daar deed naar Schreeuwarenden.  

We hebben Stef al leren kennen als een rasverteller over zijn zeer interessante 
onderzoeken, dus u zult deze avond bijzonder kunnen waarderen. 

 Plaats: Huiskamer van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe. 



 Aanvang: 20 00 uur 

Donderdag 

25 november 

 

PRESENTATIE OVER VLEERMUIZEN door Frans Bosch 
Frans vertelt over vleermuizen in het algemeen en over de vleermuiskelder in de 
Pelzerkamp in het bijzonder. Het verhaal wordt ondersteund door een power-point-
presentatie. Naast plaatjes van vleermuizen zal ook een aantal van hun geluiden te 
horen zijn. 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

 Tijd   : 20.00 – 22.00 uur. 

Donderdag 

9 december 

 

 

LEDEN VOOR LEDEN 
Geeft u spontaan op om een stukje van de avond te vullen. Alles is welkom! 

Foto’s of dia’s, een gedicht, verhaal of tekeningen. Al een tipje van de sluier oplichten  
over het Vossenbroek? 

Een beamer met laptop of een diaprojector staat tot uw beschikking. 

Verzamelt u nu alvast leuke en bijzondere dingen om elkaar deze avond te tonen. 

 Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

 Tijd: 20.00 – 22.00 uur. 

 

 

 

Programma’s van de werkgroepen 
 

Paddestoelenwerkgroep 
Wergroepavonden: 

dinsdag 12 oktober Tijd 20.00 uur - plaats: Belvédèreweg 3, Epe (graag bellen of je komt.) 

dinsdag 30 november Tijd 20.00 uur - plaats: Belvédèreweg 3, Epe (graag bellen of je komt.) 

Verder: 

zaterdag 16 oktober Voorbereiding afdelingsexcursie langs het Natuurpad Heerde. 

  Tijd 09.30 uur – plaats beginpunt van de route (Elburgerweg, Heerde.) 

zondag  17 oktober Afdelingsexcursie Natuurpad Heerde. 

zaterdag 23 oktober 09.30 uur “Vossenbroek”. 

zondag 31 oktober 14.00 uur “Vossenbroek”. 

zaterdag 6 november 09.30 uur “Vossenbroek”. 

zondag 14 november 14.00 uur “Vossenbroek”. 



zaterdag 27 november 09.30 uur “Vossenbroek”. 
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Plantenwerkgroep 
Maandagavondprogramma op de laatste maandag van de maand van 20.00 - 22.00 uur:  

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. 

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

 

Insectenwerkgroep  

Werkgroepbijeenkomsten 
Maandag 

18 oktober 

Aan de orde zullen komen:  

1. Bijzondere waarnemingen van het afgelopen seizoen. 

2. Verslagen monitoringroutes. 

3. Inleveren waarnemingsformulieren. 

4. Bespreking inventarisatie Vossenbroek. 

5. Discussie over invulling programma voor jan.,febr. en maart. 

6. Diapresentatie leden over waarnemingen van het afgelopen seizoen. 

 Plaats: huiskamer Eper Gemeentewoning. Tijd: 14.30 uur. 

Maandag 

15 novenber 

Aan de orde zullen komen:  

1. Huishoudelijke mededelingen 

2. Slideshow verzorgd door Henk Gremmer 



 Plaats: alkoof Eper Gemeentewoning. Tijd: 20.00 uur. 

Maandag 

17 januari 

Programma nog niet bekend. 

 Plaats: alkoof Eper Gemeentewoning. Tijd: 14.30 uur. 

Maandag 

14 februari 

Programma nog niet bekend.  

 Plaats: suite Eper Gemeentewoning. Tijd: 20.00 uur.  

Maandag  

14 maart 

Programma nog niet bekend.   

 Plaats: alkoof Eper Gemeentewoning. Tijd: 14.30 uur. 

                                                                                              Contactpersonen: 

                                                                                              Els Koopmans  tel. 0578-612083. 

                                                                                              Etienne van Dissel tel. 038 4479616. 

                                                                                              Bertus Hilberink tel. 0578 572713.

  

 
 

VoZoVAR  
Algemeen Vossenbroek 
In 2004 wordt het Vossenbroek door alle werkgroepen geïnventariseerd. Nadere informatie bij Adrie 
Hottinga (vogels), F. Bosch (zoogdieren) en/of G.J. van Dijk (vissen, amfibieën en reptielen.)  

Voor de vogels zijn vaste data gepland. Voor de andere taxa zijn inventarisatieronden onder meer 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 

Zaterdag  

10 oktober 

Vogeltrek De Duintjes en Polsmaten. Excursieleider W. van Waveren Hogervorst. 
Vertrek 7.00 uur VVV Epe. 

Woensdag  

10 november 

Lezing over reisverslag Petsjora-delta met name over vogels. Stef van Rijn. 

20.00 uur, Huiskamer, Eper Gemeentewoning. 

Zondag  

19 december 

Jaarlijkse PTT-telling en stamppottenbuffet. Organisatie R. Heideveld. 

Coördinator Vogelwerkgroep: Gert A.H. Prins 

De Wildkamp 21, 8162 GH EPE 

 0578-627016 – e-mail gah.prins@wxs.nl 
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Werkgroep Landschap en Natuur ( WLN)  

Programma voor het seizoen 2004/2005 – de locaties zijn op dit moment nog niet bekend. 
De begintijden zijn telkens om 8.30 . Eindtijden tussen 12.00 en 12.30. 

1. Cursus motorkettingzagen:         
zaterdag 30 oktober theorieochtend 

zaterdag 20 november praktijkochtend 

2. Snoeien hoogstamfruitbomen: 
zaterdag 11 december    

zaterdag 22 januari 2005 

3. Heggenleggen: 
zaterdag 19 februari 

zaterdag 19 maart 

4. Wilgen knotten                                   

Bertus Hilberink -  0578 – 572713 
Stationsstraat 28, 8171 BX  Vaassen. 

 

Excursies en lezingen buitengaats 

 Via de website van de KNNV kunt u zich op de hoogte stellen van excursies en 
lezingen die door andere KNNV-afdelingen zijn georganiseerd. 
Interessant is het om onder deskundige leiding van KNNV-ers een excursiegebied buiten ons 
eigen werkterrein te bezoeken. We hebben er twee voor u geslecteerd: 
zondag 

7 november 

EXCURSIE NAAR DE DELTA VAN DE SCHUITENBEEK  
(uitmondend bij Strand Nulde) 
Dit gebied is inmiddels zeer bekend en gewaardeerd als vogelreservaat. De eerste 
wintergasten komen al naar Nederland en juist vanwege bijzondere en zeldzame 
vogelsoorten heeft de Schuitenbeekdelta een grote faam verworven. 
 Vertrektijd: ± 14.00 uur van de parkeerplaats “Mercure Motel”, Nulde. 

 Inlichtingen bij Marjolein Pijl,  0341 553314 

zondag 

28 november 

AFDELING NOORD-WEST VELUWE  
Grote winterwandeling over Staverden en het Houtdorperveld. 
De tocht voert ons langs allerlei onbekende paden en paadjes 
over delen van het landgoed en de heide. De wandeling is 
ongeveer 14 km lang en voor de echte natuurwandelaars zeer 
aan te bevelen. 
 Vertrektijd 13.30 uur, van parkeerplaats bij Kasteel Staverden. 

 
 

 

NATURA 



 In Natura 2004/3 is aangekondigd dat geprobeerd zou worden alle jaargangen van 
Natura en de voorgangers daarvan vanaf 1901 tot en met 2003 uit te brengen op DVD. 
De reacties hierop waren zo positief dat het Landelijk Bestuur heeft besloten het plan in daden 
om te zetten. 

Tot 1 november 2004 is er gelegenheid voor intekening. 
Kosten: € 42,-  (inclusief verzendkosten.) 

Opgave bij: Jelle Schuurmans   0499 399429 
e-mail: penningmeester@knnv.nl 
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PROJECT VOSSENBROEK HALVERWEGE 
(Wij schrijven 2 september 2004.) 

 
De vakanties zijn grotendeels voorbij, de zomer gaat het laatste deel in, 

tijd om eens te kijken hoe de stand van zaken is in het Vossenbroek en de 
verhoogde activiteiten van diverse KNNV leden  dit jaar in dit gebied. 

Na een besneeuwde start in het vroege voorjaar hebben we tot nu toe zo ongeveer alle 
weertypen gehad. Enkele warme zonnige dagen, koude en kille natte perioden, hagel en onweer en 
slechts een ruim twee weken durende zomerse periode, kortom heel veel ingrediënten die ons terug 
doen verlangen naar de bijna immer voortdurende heerlijke warmte van een jaar geleden. 

Mogelijk speelt dit weer ook de KNNV onderzoekers parten, doch waar de 
één er geen last van heeft kan het de resultaten van de ander danig beïnvloeden. 
We zullen echter in het eindrapport gewaar worden hoe het een en ander er 
definitief uit zal gaan zien en vooral  benieuwd ben ik naar het resultaat dat 
vergeleken gaat worden met het rapport van 1975. Dat er verschuivingen en 
veranderingen op zullen treden staat buiten elke discussie, de vraag is alleen, 
waar en hoe. De situatie in het Vossenbroek zal zeker niet veel afwijken van de 
huidige landelijke trends. 

Zonder ons te verliezen in details die volgend jaar bekend zullen worden 
gemaakt, maken we een rondje langs de verschillende werkgroepactiviteiten en 
individuele bezoeken om iets van de sfeer te proeven en een tipje van de sluier 
op te lichten. 

Het begon al in het vroege voorjaar tijdens een kennismakingsrondje. 
Door de zachte winter bleek een aantal paddestoelen verrassend goed te gedijen, 
wat o.a. resulteerde in de vondst van een Blauwgroen trechtertje, een naar later 
bleek heel bijzonder paddestoeltje. Maar ook een Vermiljoenhoutzwam liet zich 
bewonderen. Al eerder dit jaar in januari en februari werden diverse exemplaren 
van de Gele trilzwam op dode takjes loofhout gezien. En het werk door de 

mailto:penningmeester@knnv.nl


Paddestoelenwerkgroep moet traditioneel nog beginnen. Mogelijk gaat het 
paddestoelenseizoen al eerder van start door de nogal vochtige 
weersomstandigheden van de laatste weken. 

De vogelaars echter, hebben hun werkzaamheden er nagenoeg op zitten 
en zullen zich op dit moment al buigen over de vele waarnemingen die ze hebben 
gedaan. Volgens de laatste gegevens is er een 90-tal soorten waargenomen, een 
aantal dat de waarnemingen van de Bonenburg nadert, hoewel hieruit absoluut 
geen conclusie  mag worden getrokken, omdat het Vossenbroek een totaal ander 
gebied is.  

Ik ben wel benieuwd naar de samenstelling van de waarnemingen en de diverse 
vogelgroepen die meer inzicht zullen geven over het Vossenbroek als 
natuurgebied. Het IJsvogeltje dat vandaag mijn bezoek verraste als een blauwe 
pijl, op zoek naar een nieuwe zitplaats doet vermoeden dat er toch wel de nodige 
verrassingen zullen volgen maar wellicht zullen ook deze anders zijn dan die van 
1975. 

De inventarisaties naar de flora van het Vossenbroek hebben naar ik 
begreep nog niet tot veel spectaculaire vondsten geleid. Wel is de Koningsvaren 
er gevonden – of  moet ik zeggen weer teruggevonden?  

Maar er zijn ook planten waarvan de namen na 1975 niet meer in de 
soortenlijsten te vinden zullen zijn. Daartegenover staat: er komen mogelijk 
anderen bij.  

Dit laatste zal naar verwachting het geval zijn op de open terreingedeelten langs 
de Wiemanstraat die jaren geleden zijn geplagd en nu verschillende schrale 
pioniervegetaties te zien geven. Deze tonen ons inmiddels enkele tientallen 
bloeiende planten van de Struikheide; een aantal jonge Grove dennen ziet er 
eveneens het licht, en ook zijn er verschillende exemplaren Liggend hertshooi 
gevonden alsmede een pol Stekelbrem, die meestal alleen op heidevelden wordt 
gezien.  

Bij een gegraven poel staan veel Grote boterbloemen – die overigens door de 
plaatselijke Reeënpopulatie nauwelijks aan bloeien toekomen.  

In het oude gedeelte van het Vossenbroek zou de flora wel eens een 
minder florissant beeld te zien kunnen geven. Vele zich snel uitbreidende 
brandnetel- en braamvegetaties nemen de plaats in van voormalige kruidenrijke 
begroeiing, mogelijk als gevolg van de vermesting door droge en natte neerslag 
van onder andere stikstof en andere belastende stoffen. 

De nieuwe natuur van het Vossenbroek zou nog wel eens voor een verrassing  
kunnen zorgen. Misschien wel bij de insecten, ware het niet dat hier de natte 
weersomstandigheden wel degelijk bijzondere waarnemingen in de weg kunnen 
staan. 
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Vooral de vlinders hebben er sterk onder te lijden: van diverse soorten worden 
soms maar enkele exemplaren gezien, hoewel ik zelf, wonend pal naast het 
Vossenbroek, er bijna elke zonnige en warme dag toch wel de meest algemene 
soorten heb gevonden. Blauwtjes vlogen er soms bij tientallen rond boven de 
schrale grassen, en ook later in de zomer werden Bruine- en Bonte zandoogjes 
heel veel gezien. Kleine vos, Dagpauwoog en Distelvlinder vertoonden zich maar 
matig. De nachtvlinders geven een ander beeld, vele tientallen soorten zijn 
gevangen en op naam gebracht, maar omdat het mij ontbreekt aan 
vergelijkende gegevens kan ik er nog niet zoveel over zeggen. 

Van de andere insecten wil ik speciaal de Hoornaar nog vermelden, 
hiervan vond ik vorig jaar een nest in een oude Knotwilg, maar ook dit jaar 
werden weer verschillende exemplaren gesignaleerd.  

Van de spinnen, is de Wespenspin (Argiope bruennichi) op dit 
moment de meest opvallende verschijning. Het grote gele wijfje 
met de kenmerkende zwarte streping dat bij tientallen te vinden 
is, toont op dit moment haar mooie wielweb met daarin 
gevlochten het zigzaggende stabilimentum ter versteviging van 
het web. De 2-3 cm grote urnvormige cocons worden nu overal 
volop gebouwd. 

De korte warme periode die we gehad hebben bracht nog een andere situatie 
aan de oppervlakte die het vermelden waard is. De snelheid waarmee het water 
daardoor uit dit gebied verdween verraste mij enigszins. Alle watergangen vielen 
droog met uitzondering van een klein deel aan de oostzijde van het gebied. Hier 
bleken zich kort daarna duizenden stekelbaarsjes op te houden die happend naar 
zuurstof probeerden te overleven. 

Echter tussen al deze baarsjes deden diverse roofzuchtige larven van de 
Geelgerande waterroofkever evenals de kevers zelf  zich overdadig te goed aan 
de zieltogende vissenlijfjes. De één z’n dood is de ander z’n brood is een 
natuurlijke wetmatigheid die ook voor het Vossenbroek van toepassing is. Kort 
daarna is echter alles weer goed gekomen. (Maar toch niet voor de visjes! Red.MM.) 

Met dit verslag wil ik graag deze tussentijdse stand van zaken in het 
Vossenbroek afsluiten in de verwachting volgend voorjaar het derde rapport op 
rij af te kunnen ronden. 

Bauke Terpstra. 



 

 

 

Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 
bestaat 25 jaar 

Van actiegroep naar gewaardeerde belangenbehartiger. 

Op 9 oktober viert de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken haar 25-jarig 
bestaan met fiets- en wandeltochten in- en rond het Renkums beekdal (vanaf 09.30u) en een lezingen- 
en discussiemiddag ("sprengposium") over water op en onder de Veluwe.   
Dit alles vindt plaats in het Everwijnsgoed, gelegen aan de weg Bennekom-Renkum, middenin het 
Renkums beekdal.  
's Ochtends is iedereen welkom, voor het middag-symposium gaarne even aanmelden bij Zwier 
Hottinga (0578-631459 of info@sprengenbeken.nl.  Kosten € 5,- /dagdeel voor niet-donateurs). 

Toen in 1979 in Epe een handjevol mensen  besloot een stichting in het leven te roepen om te  
proberen de dreigende teloorgang van de Veluwse sprengen en beken een halt toe te roepen, hebben zij 
niet kunnen vermoeden dat 25 jaar na dato de stichting aan haar aanvankelijke doelstelling zou 
beantwoorden. De sprengen en beken zijn uit de dreigende vergetelheid gehaald, de provincie is zich 
bewust van het culturele erfgoed dat zij binnen haar grenzen heeft en de betrokken waterschappen 
vervullen hun in 1984 door de provincie opgelegde taak de rond 500 km sprengen en beken te 
herstellen en te onderhouden, met enthousiasme.  
 Van de Bekenstichting, zoals zij kortweg genoemd wordt, mag gezegd worden dat zij met 
grote inzet ervoor gezorgd heeft dat de sprengen en beken letterlijk “op de kaart” zijn gezet. Zij zijn 
het onderwerp geworden van vele studies en publicaties naar- en over de herkomst, de industrieabele 
betekenis en de ecologische en recreatieve waarden van deze in de wereld unieke watersystemen. 
Uniek omdat nergens anders de mens zo inventief gebruik heeft weten te maken van “het naar boven 
halen” van ondergrondse waterstroompjes om bovengronds waterkracht te krijgen voor ca. 
tweehonderd watermolens.  
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De Bekenstichting nam en neemt het initiatief om deze geschiedenis in beeld te brengen via het 
kwartaalblad De Wijerd, informatieborden, boeken, video's, lesmateriaal voor scholen, excursies, 
presentaties, een website (www.sprengenbeken.nl)  en tal van wandelgidsjes. 
 Het grootste project van de laatste jaren heeft zich gericht op de cultuurhistorie. De 
Bekenstichting kon voldoende middelen vinden voor een onderzoek naar nog aanwezige sporen van 
het historische industrielandschap en de cultuurhistorische waarde van de sprengen en beken. Het 
onderzoek heeft geleid tot het in 1999 uitbrengen van het wetenschappelijk rapport “Het Veluwse 
Sprengenlandschap een cultuurmonument”. Dit rapport wordt momenteel omgewerkt tot een boek 
voor een breder publiek. 
 Drijvende krachten in het bestuur zijn op dit moment voorzitster Joke Vink-Kuiper en 
secretaris Peter Stork. Naast het bestuur en dertien regionale contactpersonen, die ieder een groep 
beken in de gaten houden, zijn er ca. vijfhonderd vaste donateurs. 
 Gezegd kan worden dat de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken veel van 
haar doelstelling heeft bereikt. Samen met de waterschappen werkt zij nu aan een nieuwe doelstelling: 
het water van de Veluwe op de nationale kaart te zetten. De Veluwe is meer dan hei, zand en 
uitgestrekte dennenbossen, de Veluwe heeft prachtige waterlopen met helder water, met IJsvogels, 
Beekprikken, Goudveil, Waterranonkels, waterraderen en wijerds. 

mailto:info@sprengenbeken.nl
http://www.sprengenbeken.nl/


De sprengen en beken zijn al deze moeite waard!! 
Meer informatie: 
Joke Vink-Kuiper, voorzitster, 0578-631493,=20 
Peter Smits, locale organisatie, 0317-416706, smits684@wxs.nl  
 
 
Meer details over het programma: 

Er zijn diverse mogelijkheden om het Renkums beekdal beter te gaan bekijken. Zo zijn er 
begeleide wandelingen: 

• Een lange wandeling van ongeveer anderhalfuur. Deze begint om 09.30 u.en om 10.30 uur. De 
wandeling brengt u langs de Quadenoordse molen en door het prachtige sprengengebied in 
“Het Paradijs”. 

• Korte wandelingen van ongeveer drie kwartier Deze beginnen om 09.30-, 10.30 en 11.30 uur. 
en gaan richting Industriegebied Beukenlaan, het gebied dat gaat wijken voor natuur.    

          U kunt ze ook ze zelfstandig lopen met behulp van een kaartje, routebeschrijving en uitleg van 
wat er is te zien. 
Verder kunt u (met uw zelf mee te nemen fiets) een beschreven fietstocht van ruim een uur 

fietsen. De route komt bij de verste sprengen van de Molenbeek en vlak hierbij het fossiele beekdal, 
langs diverse  
grafheuvels en de Quadenoordse molen. 
 Vanaf 10 uur wordt er ieder uur een dialezing gegeven over het Renkums beekdal. 
In het Everwijnsgoed is een grote fototentoonstelling over het Renkums beekdal, een uitgebreide 
literatuurtafel en verkoop van wandel- en fietsroutes van de omgeving (onder meer van IVN, KNNV 
en de Bekenstichting). De gelegenheid kennis te maken met het Renkums beekdalen met de Stichting  
tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. 

Sprekers op het sprengposium zijn: 
• De heer Keereweer, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland.  
• De heer van den Langemheen, Dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Eem. 
• De heer van Winkelen, Bestuurder Waterbedrijf Vitens. 
• De heer IJzerman, Bestuurslid van de Bekenstichting. 

Zij zullen ieder hun visie geven op de toekomst van het water op en onder de Veluwe.  
De middag wordt afgesloten met een discussie tussen zaal en sprekerspanel. 
 
 
 

oktobermaand met groene blaân 

duidt een strenge winter aan 
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Oost Ravenweg 8 – 8162 PJ 
Epe 

Telefoon (0578) 61 29 91 

Fax (0578) 61 34 73 

E-mail: 
dewitteberken@hollandhotel

s.nl 

Internet: 
www.geo.nl/witteberken 

 

 

 

 

Een gemoedelijk en sfeervol  

familiehotel, waar u zich als 
gast  echt thuis voelt 

Er is veel mogelijk bij 
“DE WITTE BERKEN”  

van een knus diner, een barbecue en  
een koud/warm buffet tot een 

receptie,  
familiefeest of conferentie. 

Wij zorgen ervoor dat uw verblijf hier onvergetelijk wordt! Onze prachtige tuin met 
vijverpartijen nodigt u uit: 

• voor een kop koffie met heerlijk appelgebak 
• voor een drankje met een hapje 
• voor een met zorg samengest eld diner. 

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

mailto:dewitteberken@hollandhotels.nl
mailto:dewitteberken@hollandhotels.nl


 

U VRAAGT PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN MAATWERK? 

NU OOK IN EPE 
 

 

Heerde, Dorpsstraat 16, tel. 0578-692532 Epe, Parkweg 14, tel. 0578-614105 

www.riphagen-pul.nl 

UW VERTROUWEN MEER DAN WAARD! 
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Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld: 

* een besloten familiediner, 

* een receptie en/of feestavond van uw leven, 

* een romantisch diner voor “2” en/of met uw vrienden, 

* party service, * of wanneer u geen zin heeft om te koken. 

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

Hotel restaurant brasserie Dennenheuvel 
Heerderweg 27, 8161 BK  Epe 

tel. 0578-612326, fax 0578-677699 

 

 

 

 

 

   DELIKATESSEN
- 
 EN 
REFORMHUIS 

 W. ROEST 
 PARKWEG 10 – EPE 

 TEL.: 0578-612218                             

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

   ETC. ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEEM OOK EENS EEN 

KIJKJE OP 
 WWW.WELKOOP.NL 

 

 

 

 

                 Speciaalzaak in: 

                                                                                                        *   tuinartikelen 

                                                                                                                        *  diervoeders en benodigdheden 

                                                                                                                           *  ijzerwaren en gereedschappen 

                  *  werkkleding en schoeisel 

                        *  agrarische artikelen 
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Margriet Maan stelde ons in het bezit van een brief, waarvan we de essentiële punten gemakshalve 
maar gewoon hebben overgenomen. We gaven het artikel de mooie naam: 
  



Intergenerationeel 
   

Geachte mevrouw Margriet Maan 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een “intergenerationeel” project dat we in samenwerking 
met Spectrum Gelderland/de ouderenbonden uitwerken. Doel van het project is het actief stimuleren van 
een wisselwerking tussen ouderen en jongeren aan de hand van het thema natuur in de eigen 
omgeving. Het project speelt zich af in Gelderland. Daarvoor zijn door Spectrum drie regio’s 
aangegeven:  Rheden/Achterhoek, Tiel/Rivierenland, Epe/Heerde maar dat kan “ruim” opgevat worden. 
SWO’s, NME-centra en afdelingen van IVN en KNNV in de regio’s worden hiervoor aangeschreven.  

Heel kort door de bocht zoeken we naar senioren die in staat/bereid zijn op scholen in hun buurt 
natuurlessen te geven of -activiteiten te (bege-)leiden.  

  Een stukje uit het projectplan: 

 Dat betekent dat: 

o       Ouderen gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan de uitwisseling van 
kennis en ervaring met andere generaties. 

o       Ouderen toegerust worden om hun kennis en ervaring op een didactisch 
verantwoorde manier over te dragen. 

o       Ouderen ondersteuning krijgen om deze overdracht na afloop van het project 
zelfstandig te blijven voortzetten 

Afgeleide doelen: 

o       In het verlengde hiervan worden ouderen actief betrokken bij activiteiten in het 
onderwijs, worden de kennis en ervaring van hen gebruikt voor overdracht naar 
toekomstige generaties en wordt, via samenwerking en uitwisseling, invulling 
gegeven aan onderlinge relaties tussen ouderen. 

o       Ouderen worden aangesproken op hun ervaring en kennis, waardoor ze vanuit hun 
sterke kanten een actieve maatschappelijke rol (kunnen) blijven vervullen. 

De uitdaging is om binnen een tijdsbestek van achttien maanden minstens vijftig 
gemotiveerde en geïnteresseerde senioren te bereiken en toe te rusten voor een actieve 
inbreng als gastdocent op een basisschool in de directe woonomgeving. Hiermee worden ze “ 
senior- Master in Nature”. 1[1] 

Deze kring van vijftig wordt in het verlengde van dit project vanuit het gegroeide 
enthousiasme autonoom uitgebreid. 

 

Tot zover. 

Met name de laatste zin is o.i. niet helemaal  vanzelfsprekend en we vragen om uw hulp en/of mening. 
“Koppeling” aan een groep vrijwilligers van een nme-centrum, aan een werkgroep van IVN of KNNV e.d. 
zal de activiteit waarschijnlijk een veel duurzamer karakter kunnen geven.  

  De opzet is dat Veldwerk Nederland de welwillende/enthousiaste senioren “makelen” aan scholen 
in de buurt of gemeente. Dat kunnen voor de senioren volstrekt nieuwe contacten zijn maar er kan ook 
ingespeeld worden op bestaande relaties.  

                                                 
 



Binnenkort wil ik u benaderen met de vraag of jullie bereid/in staat etc. zijn om senioren 
hiervoor te vragen, of er interesse is een werkgroepje te starten (of een bestaand werkgroepje hiervoor 
te benaderen). Daarna nemen wij het over, inventariseren bij de senioren wat hun wensen, ideeen, 
kennisniveau, expertise e.d. zijn, brengen ze met scholen bij elkaar etc. 

  Per telefoon of mail kan ook rechtsreeks gereageerd worden. Mijn gegevens staan hieronder. 

 Herman de Jongh 

(overdag); 055 3684015  

055 5421350/06 53949821 

herman@veldwerknederland.nl 
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LB  Nieuwsbrief nr. 1 
De KNNV heeft een nieuw, voortvarend bestuur. Vroeger noemde dit 
zich “Hoofdbestuur” – afgekort HB. Het huidige bestuur vindt de 
naam Landelijk Bestuur beter passen; vandaar de titel “LB 
Nieuwsbrief”.  
We laten hieronder iets uit de inhoud ervan volgen met wat toevoegingen 
van onszelf. 
 

Ledenwerving 
 Het LB – en zij niet alleen – maakt zich zorgen over het teruglopende ledenaantal. 
Dat kunnen we toch niet laten gebeuren! Wij zijn er toch van overtuigd dat we lid zijn van een vereniging 
die zinvolle en heerlijke activiteiten mogelijk maakt. En dat we lid zijn van een vereniging die al honderd 
jaar bestaat en met dezelfde doelstellingen zeker nog honderd jaar voortbestaat. 

 Daarom het verzoek aan u  - en daarmee wordt echt ieder lid bedoeld – om in het komende jaar 
een nieuw lid aan te brengen. U kent toch wel iemand in uw naaste omgeving, iemand die u over de 
streep kunt trekken? Tenslotte bent u de beste ambassadeur. 

Het LB werkt aan een landelijk Promotieplan. Ze wordt daarbij geholpen door een stagiaire van 
de Universiteit van Wageningen, een 4e-jaars, die Bos- en natuurbeheer studeert, richting communicatie. 

NATUUREDUCATIE 

 Kinderen kunnen al jong kennismaken met de natuur. Al dichtbij huis begint het met vogels, 
slakken, mieren, enz. Nog leuker is het om hier met soortgenootjes mee bezig te zijn. 
 Laat de school van uw kinderen/kleinkinderen weten dat u belang hecht aan natuuronderwijs! Op 
ouderavonden of bij elke andere gelegenheid die zich voordoet. 

De kinderen kunnen er zelf ook om vragen. 

 Helemaal mooi is het als u zelf als KNNV-er iets te bieden heeft: een spinnenverhaal, een 
excursie (of combinatie daarvan), een vlinderkast……. enz. 

Hopelijk kunt u hier eens wat tijd voor maken. 

Het bestuur. 

 

 

mailto:herman@veldwerknederland.nl


Zomaar een vraag van Micky Marsman  
 Hoe ik aan onderstaand epistel gekomen ben ----- geen idee! Misschien een e-mailtje?  
Op 15 december 2000 heb ik het opgeslagen in de vergaarbak “Natuurklanken Algemeen”, en pas 
een paar dagen geleden viel het er weer uit, bij een schoonmaakbeurt. 
 Wat me intrigeert is: Zit er nog een vervolg aan dit verhaal? Er wordt zo ontzettend veel 
gepraat en gepubliceerd over maatregelen en ontheffingen op het gebied van de jacht en de visserij 
en weet ik hoeveel meer andersoortige beheersmaatregelen, dat ik het niet eens zou kúnnen 
bijbenen, zelfs al wilde ik het. 
Maarrrr… we hebben wel een heel doorwrochte bundel vogelaars en ik ben gewoon nieuwsgierig of 
de voorspelling van meneer Gerard Ouweneel is uitgekomen. 
Hieronder het citaat van ene heer Ruud Vlek: 

Gerard Ouweneel schreef: 
"Niet uit te sluiten valt dat nu de jacht op ganzen gesloten is en van de boeren verwacht wordt 
dat ze de ganzen van hun territorium moeten verjagen, er een beroep op sportvliegers wordt 
gedaan dit te doen. Dit zo zijnde, dan staat de ganzen nog wat te wachten. In ieder geval is 
het nuttig eventuele ontwikkelingen vast te leggen, altijd te proberen de registratienummers 
op  te nemen en deze door te leiden naar luchthavenautoriteiten." 

Betekent dat nu, dat het eigenlijk legaal is, als je maar kapitaalkrachtig  genoeg bent 
om een piloot met vliegtuig te huren? 
Wat een boer vroeger met een vogelverschrikker, een hondje of met  knalbuksen deed, doe je 
nu per vliegtuig, en je bestrijkt een veel groter  oppervlak, met winstgevend effect. Want in 
plaats van omslachtig ganzenschade te claimen, huur je voor ƒ 250  p.u. een sportvliegtuigje. 
Als de boeren dat gezamenlijk bekostigen, kunnen ze op één ochtend alle ganzen Zeeland en 
de Zuid-Hollandse eilanden  uitpesten. Vanuit de boeren dus heel rationeel. Als dit toegestaan 
is, mag Vogelbescherming Nederland wel stevige politieke actie ondernemen.  

Wat kunnen luchtvaart-autoriteiten beboeten als het niet verboden is wanneer  boeren ter 
voorkoming van ganzenschade ganzen op deze manier verjagen? 

  Ruud Vlek -  Amsterdam. 
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Door computertechnisch ongemak is onderstaande aflevering niet in het vorige blad opgenomen. 
Daardoor is het geheel wel wat gedateerd, maar we willen u de belevenissen in 

des voorziters hof en gaard toch niet onthouden 
 

Uit de tuin van de voorzitter 

Om met het slechte nieuws te beginnen: het zieke lammetje waar ik 
eerder over schreef is dood. Gelukkig hebben we er weer twee en ze groeien als 
kool. Ze eten al lang gras en brokken maar oh wee, als ik een fles laat zien….. 

In de tuin is de natuur ontploft. De bloemen worden druk bezocht, maar 
eigenlijk alleen door heel veel soorten hommels. Ik heb nog maar een paar keer 
een bij gezien.  

De grote hoeveelheid kikkers zorgt er waarschijnlijk voor dat we weinig slakken 
hebben. Luizen hebben we genoeg. De meeste zitten de rozen te pesten, maar 
het dieptepunt was een dik bewegend tapijt van enorme grote zwarte glanzende 
luizen onderaan de stam van een zilverspar. Het leek wel een mierenhoop. Ook 
alle takken zaten onder een dikke laag van deze sapzuigers. We hebben ze niet-
diplomatiek verwijderd… 



Bij het maaien van de grote weide bleek dat er zich een haas in had verstopt. Hij 
(of zij…) rende uit alle macht over het veld om een nieuw stekkie te vinden.  

In een omgeving als deze is het natuurlijk goed eieren leggen en de jonge vogels vliegen ons dan ook 
om de oren. Huismussen, Ringmussen, Spreeuwen, Pimpelmezen, Heggenmussen, Koolmezen en één 
keer zes jonge Staartmezen. De Merels hebben minder geluk, er zijn al vijf nesten leeggehaald.  
De Kerkuilen zijn laat met leggen. In de nestkast bleken wel muizen te liggen 
van een versierpoging maar het resultaat was nog niet zichtbaar.  

Wel hebben we jonge Boomkruipertjes gehad. Het duurde erg lang voor ik dat nest had gevonden. Pa 
en ma vlogen al een tijdje rond het huis en kropen al kwetterend tegen elkaar tegen het huis op en 
achter de luiken. Toen werd het een tijdje stil en daarna begonnen ze te slepen met kleine insecten. 
Een tijdje geleden hoorde ik de jongen ineens toen ik bij het open raam zat te werken. Gelijk naar 
buiten, overal zoeken. Bleken ze nog in het nest te zitten, nota bene achter het luik naast mijn open 
raam. Drie dagen later vlogen ze wel uit. Ze deden dat zo onbeholpen dat ik gelijk de katten heb 
opgesloten. Zes stuks zaten na een half uur paniek half over elkaar tegen de stam van een berk. Net zes 
bruine grote vlinders, want ze hadden nog amper staartjes. Ik heb een half uur geluisterd en gekeken 
naar al dat gepiep en gescharrel, toen moest ik helaas weg. Weer thuis heb ik overal geluisterd en 
gezocht, maar ze waren allemaal gevlogen.  
 

 
Nu is het al weer september en als ik rondkijk in de tuin ziet het er een beetje triest uit. De 

regen heeft veel bruin gemaakt en het onkruid heeft duidelijk meer van de vele neerslag geprofiteerd, 
vooral in twee nieuwe borders. Dat komt dit jaar niet meer goed.  
Volgens de paddestoelen is de herfst al begonnen. Ik vind ze overal, maar vooral 
in het gras. Dunne steeltjes en hoge hoedjes, kleine witte bolletjes zonder 
steeltjes en veel bruine. Soms kan ik er één determineren (denk ik dan)…. 

Toen ik vandaag in de boomgaard liep heb ik me verbaasd over de  mogelijkheden in de 
natuur om op te ruimen. Een paar weken geleden hing één boom vol met melige handperen. De boom 
is een echte hoogstam, redelijk onderhouden maar de peren vinden we vies en daarom laten we ze 
hangen voor de vogels. Maar het meeste valfruit is dit jaar weggewerkt door de wespen. Er zijn dagen 
geweest dat ik niet bij de schapen kon komen door de enorme hoeveelheid van die felle beesten. Ik ben 
heus geen bangerd, maar als er geen plek is waar je je voeten kunt neerzetten zonder op die beesten te 
gaan staan dan wil ik dat ook niet. En nu, waar ik ook zoek, er is niets meer terug te vinden van die 
kilo’s fruit. Nee, geef mij dan maar Hoornaars. Vorig jaar hadden we maar liefst drie nesten op ons 
terrein. Eentje in een mussenkast vlakbij de schommels van de kinderen en eentje onder het dak van de 
garage. Omdat de aanvliegroutes van die twee nesten voor de kinderen gevaarlijk waren en omdat de 
Hoornaars in de garage met bekken vol het isolatiemateriaal aan het slopen waren, zijn die 
weggehaald. Vlak daarvoor heb ik nog zitten kijken naar twee vechtende exemplaren. Ongelofelijk. Ze 
hadden zich aan elkaar vastgebeten en zwaar zoemend draaiden ze als vroeg vuurwerk over het terras 
om hun as, ondertussen verwoed prikkend met hun angel om de ander aan te rijgen. Het gevecht heeft 
minuten lang geduurd tot er ineens eentje met een soort gil wegvloog.  
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Het laatste nest kon gelukkig wel blijven zitten. Het hing in onze nestkast 
voor Steenuilen. Aan het eind van het seizoen staken de raten zelfs naar buiten. 
Bij de ingang hingen twee waakwespen die bij warm weer de vleugels constant 



bewogen voor ventilatie en alleen even stopten wanneer er wespen naar binnen 
wilden. Even stoppen, ruiken, doorlaten en weer ventileren. Prachtig.  

In de vijvers is het ook nog druk. Bij het uitdunnen van het groen in de 
ene vijver, waar ook al een prachtige Zwartkopman is wezen baden, kwam ik 
een onvoorstelbaar grote padden- of kikkerlarve tegen, zo lang als mijn 
wijsvinger. Internet meldt mij dat het de Grote groene kikker of de Knoflookpad 
moet zijn. Kijk, het zal wel de kikker wezen, maar het idee dat het een zeldzame 
Knoflookpad is, is natuurlijk veel leuker……… 

In de andere vijver dreven ineens allemaal helder groene, knikkergrote 
geleibolletjes. Ik heb het er gedeeltelijk uitgevist, maar wie vertelt me wat dit is? 

Ach, we mogen natuurlijk niet klagen. Want hoeveel mensen kunnen in 
Nederland zeggen dat ze op één avond een Steenuil en een Das zien (op vijftien 
meter afstand!) en daarna in bed de Kerkuilen horen.  

Die hebben trouwens, veel later dan anders en in de andere kast in de schuur, 
toch jongen gekregen. Waarschijnlijk is er een ander vrouwtje gevonden. We 
telden vijf bolletjes, maar na al die regen ben ik benieuwd hoeveel het er gered 
hebben. Ik hoorde er vanavond nog twee sissen. Volgende week worden ze 
geringd. Duimen maar… 

Rob van de Burgt. 

 

 

 

 

Het moest van Karel. 

 Tevreden kijk ik de tuin rond. Tuinieren in een bos valt niet mee, maar dit 
jaar (wij schrijven 2003) gaat het niet slecht. Er wordt redelijk goed gebloeid en 
de paar regen- en donderbuien richten niet veel schade aan. Zelfs de rozen doen 
het wel goed. 

Ik kijk naar de Scharlei. Wat is dat toch een 
mooie plant. Zo krachtig. De bloemen prachtig van 
kleur: zachtlila schutbladen en een lichtblauwe 
bovenlijp, de onderlip wit. Salvia clarea. De naam doet 
denken aan klaroengeschal.  

In mijn plantenboek staat dat het een heel oude 
culuurplant is: twaalfhonderd jaar geleden bloeide 
Salvia sclarea in de keizerlijke tuinen – dat moest van 



Karel de Grote. 

Wat moet dat een bijzondere man geweest zijn. Zeer fors van gestalte en 
heel sterk naar lichaam en geest. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door 
in het zadel om zijn rijk in alle uithoeken te bezoeken. Er waren veel 
“onderwerpingen” en met harde hand werden mensen tot het Christendom 
gedwongen, maar dezelfde man liet ook kloosterscholen oprichten en zelfs 
bibliotheken opzetten.  

Er zijn verordeningen bewaard gebleven voor administratie en onderhoud van de 
keizerlijke eigendommen, tuinen inbegrepen. Ook is nog een grote lijst bekend 
met namen van planten die in de keizerlijke tuinen gekweekt moesten worden. 
Daar zijn rozen en leliën, een menigte groente- en kruidenplanten, verfplanten 
en vruchtbomen. En Salvia sclarea – Scharlei – is van de partij. 

Tenslotte is er nog een dringende aanbeveling: De tuinier zal Huislook 
(Sempervivum sectorum) op het dak van zijn woning hebben om de bliksem af 
te voeren. Huislook schijnt ook wel “Donderblad” genoemd te worden. 

 Nog steeds zijn wij met dezelfde planten bezig. Nog steeds genieten we 
van hun schoonheid, hun geur en hun troost. 

Heel bijzonder om op deze manier met zo’n ver verleden verbonden te zijn. 

 

Louk Witkamp. 
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De dans van de onbekenden 
De laatste dag van onze Eifelvakantie 2004 is van een 
vrijwel zonloze ochtend in de middag overgegaan in 
een grauwe regenmiddag.  
We hadden in het Lamperstal, een befaamd planten- en 
insectengebied, willen rondkijken, maar het werd 
tenslotte alleen een autorit met zwiepende 
ruitenwissers. 
Na het eten in de verwarmde caravan was het droog 
geworden en zelfs de zon kwam nog even door de wol-
ken piepen voor hij achter de donkere sparrenheuvel 

aan de andere kant van ons dal verdwijnen zou. 

“Zullen we nog even een wandelingetje maken voor het donker wordt?” 

We kiezen voor een verkenningstochtje beekopwaarts langs “onze beek”, de Oberpretherbach. Aan het 
begin van de vorige eeuw moet dit stroompje, dat over verspreide stenen langs onze camping loopt, een 
watermolen hebben aangedreven. Er is niets meer van deze activiteiten te zien aan- of bij het fraaie 

 



grote watermolengebouw, de Oberprethermühle, waar ons kampeerterrein bij hoort. Hoe heeft deze lieve 
kleine beek ooit een rad in beweging kunnen brengen? Men vertelde ons dat de beek opgeleid is 
geweest, een eind stroomopwaarts en zo via aan “wieher” (ons woord wijerd of molenvijver) zijn water 
op het rad liet vallen. Het was dan ook - net als in onze streek - een bovenslagrad. 

Van dit alles is niets meer over: de molenvijver is gedempt en er staat daar nu een zomerhuisje. De 
molenmuur is overgroeid met planten en daardoor is zelfs de plek van het vroegere rad onzichtbaar. Een 
afbeelding van de oude situatie had men er niet. 

Zou er bovenstrooms nog iets te zien zijn van die vroegere situatie? De plek waar de beek opgeleid werd 
misschien? De zoektocht in de stille avond levert niets op wat de oude toestand illustreren kan. 

Maar we ontdekken wel dat dit beekdal van een ongekende schoonheid is.  

We dalen van de omhooglopende weg af naar een brug en bereiken zo de overzijde van “onze” beek. 
Enorme bladen van het Groot hoefblad bedekken de bermen en grote stukken beekweide. Ze reiken hier 
en daar tot aan de meanderende beek. De hagelbui van de vorige week heeft er fikse gaten in geslagen.  

Links van ons rijst dezelfde hoge helling als naast onze kampeerplaats op, een donkere wand vol geplant 
met sparren, zoals helaas zoveel hellingen in dit deel van de Eifel. 

Bosbessen en varens groeien op de lichtere plekken. Het is 4 juli dus de dag is heel lang. Het avondlicht 
maakt dat er een unieke sfeer in het dal heerst, hoewel helaas geen zomeravondtemperatuur. 

Het licht beschijnt de wilgen en elzen in de zeer weelderig begroeide dalweiden en de hazelaars langs de 
bosrand. Wat zullen hier met zonnig weer veel vlinders vliegen! Vlinders waar we al deze Eifelweken naar 
uitgekeken hebben en die zich door het bar slechte weer maar heel weinig vertoonden. 

In de beekweiden komen nu Kale jonker en Moerasspirea in bloei. Het kletsnatte hoge gras weerhoudt 
ons ervan daar een kijkje te gaan nemen. 

 We keren terug omdat het nu toch duisterder gaat worden. Dan zien we naast ons in de 
hazelaarstruiken een wonderlijk verschijnsel. Het is heel fascinerend om te zien hoe hier tientallen 
insecten in het laatste daglicht op en neer dansen. Zijn het kevers, vliegen, vlindertjes? Ze lijken licht 
van kleur. Als ze gaan zitten doen ze dat steeds onder een blad en dan kan je ze niet bekijken. 

Dik grijpt zo’n blad waar juist eentje onder verdwenen is en houdt het gesloten vast. Ik heb toevallig nog 
een klein insectenpotje in mijn zak, waar het bladknoedeltje net inpast.  

In de caravan bij goed licht maar even bekijken. Daar gaat het over in een grotere jampot en kijk, daar 
is de geheimzinnige danser. Tot onze verbazing is die niet licht maar juist nogal donker van tint. Licht 
van kleur is alleen het dikke lijfje. Het is een van de wortelboorders, de Phymotopus hecta. Speciaal 
vermeld in de vlindergids is dit zwermgedrag tegen de schemering! 

De rupsjes leven in wortels van bosbes en verschillende varens, vooral Adelaarsvaren. Nu die staan in 
onze sparrenplantages op alle lichte plekken! 

 Het is een leuk besluit van drie door koud en nat weer geteisterde vakantieweken. De wind was 
en bleef west en was tijdens zijn reis over de Hautes Fagnes behoorlijk afgekoeld en buiig. Jammer! 

Els Koopmans-Grommé. 
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SOVON Landelijke Dag 2004 

Zaterdag 27 november in de Vereeniging te Nijmegen  
 De Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland komt er weer aan! Het evenement, 
georganiseerd i.s.m. Vogelbescherming en de NOU, vindt plaats op zaterdag 27 november in 
Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen (5 minuten lopen van het station.) 



 De dag is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen met hart voor vogels (tellen) en natuur in 
het algemeen. Naast een uitgebreide info- en boekenmarkt zijn er lezingen van gerenommeerde 
vogelonderzoekers. Voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar is er een speciaal Vrije Vogel Club-programma (van 
de te voren opgeven noodzakelijk.) 

Naast het SOVON-programma verzorgt de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, de VOFF, een 
parallelprogramma met lezingen over diverse andere plant- en diergroepen.  

Onderwerpen uit het SOVON-Programma: 

• Waarom blijven we tellen?  door Arco van Strien (CBS). 
• 25 jaar wintervogelmonitoring: lang leve het ptt! Door SOVON. 
• Monitoring van vogelziekten door Ab Osterhaus (viroloog bij het Erasmusziekenhuis, o.v.b.) 
• Kanoetstrandlopers ofwel het huiveringwekkende verhaal achter de indexcijfers door Theunis 

Piersma (NIOZ) (o.v.b.). 
• Naar één monitoringnetwerk in Europa door Petr Vorisek (EBCC). 
• Van trend naar alert naar Rode Lijst door Chris van Turnhout (SOVON). 
• Nederland ganzenland: bespiegelingen rondom het gedogen van ganzen door 

Vogelbescherming Nederland. 
• Oehoe’s in de Achterhoek door Gejo Wassink (VWG Zuidoost-Achterhoek). 
• Uitreiking Zeiss-prijs  

Dagvoorzitter: Peter van den Akker,  actief vogelaar en SOVON-ledenraadslid. 

 SOVON- en VOFF-waarnemers en relaties ontvangen begin oktober een uitnodiging met het 
definitieve programma. Dit staat  t.z.t. ook vermeld op de SOVON-homepage www.sovon.nl. Ook 
kan men die aanvragen op info@sovon.nl of tel. 024 - 68 48 111.   

 
 
 

 

 Kleine vangertjes 
Eind juni zag ik ineens de Grauwe vliegenvanger weer.  
In het voorjaar was er een geweest, maar blijkbaar kwam het 
niet tot broeden dichtbij het huis. 
In juni was er weer zo’n heel klein nestje op een richel onder 
de overstekende dakrand. Je zou denken dat de zaak daar 
makkelijk af kan vallen. Misschien wordt de boel met kleverig 
spinrag bij elkaar gehouden. 

Je snapt niet dat er vier, vijf vogeltjes in zo’n klein nestje 
volwassen kunnen worden.  

Af en toe kijk ik in het nest. Er is niet zo makkelijk wat te zien en bovendien hebben het nest en de 
vogeltjes dezelfde kleur. Nog eens voorzichtig gekeken. Naast het nestje ligt wat rommel: iets van een 
veertje, een blaadje, wat spinrag. Het nestje is leeg! Jammer – zo vlakbij en toch niets van het 
uitvliegen gezien. 
De beide ouders zitten dichtbij en gedragen zich eigenlijk net zoals toen ze nog kwamen voeren Zou er 
misschien nog een jong zijn achtergebleven? 

Nauwkeurig gekeken en wat blijkt? De kleintjes zijn inderdaad uit het nest, maar zitten nu als “rommel” 
vermomd met z’n vijven op een rijtje heel dicht naast elkaar. Ze houden zich doodstil. In het nest passen 
ze letterlijk niet meer, maar ze zijn blijkbaar nog niet klaar om uit te vliegen. 

Wat een waarneming! 

Louk Witkamp. 

http://www.sovon.nl./
mailto:info@sovon.nl
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gevonnist 

 

 

 

een gifgroene stip 

op zijn rijzige stam 

teken des oordeels 

 

beschermend strekken 

de vrijgesprokenen 

hun ritselende armen 

 

maar langs het pad 

komen de voltrekkers 

en leggen de ketting aan 

 

jankende monsters 



overmeesteren alle 

bosgeluiden 

 

tot uren later 

de verhakselde  

prooi is afgevoerd 

 

het naaktgelegde hart 

toont zijn vierenvijftig 

levensringen 

 

 

 

 

 

Lenny Stelwagen 

2004 
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DE VERLOREN BEEK 
   HET IS ALLES GOUD WAT ER BLINKT. 

  



Eind juli, voordat de regentijd begon, maakte ik een 
toertje met de scootmobiel  in het gebied van de Verloren 
Beek. 
De Verloren Beek is voor mij altijd een naam geweest omgeven 
door romantiek. Zo’n gebied moet je bezoeken in een door de 
wind bewogen gewaad  met goud en zilver doorweven.  

Het was warm genoeg voor een dergelijk ijl kledingstuk maar ik 
had mij aangepast bij het realistische relaas op het 
voorlichtingsbord van het Waterschap Veluwe. T-shirt en 
spijkershort dus. 

De Verloren Beek heeft nooit een economische functie 
gehad staat op het bord te lezen. Het Waterschap heeft 
een aantal maatregelen getroffen om de natuurwaarden 
van dit gebied te behouden. De verontreinigde bagger is 
verwijderd en natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. 
De beek kreeg meer bochten en flauwere oevers. Het is 

op de Veluwe de beek met de hoogste natuurwaarden. IJsvogel, Wateraardbei, 
Duizendknoopfonteinkruid en Argusvlinder zijn voor de komende twintig jaar verzekerd van 
een adequaat leefgebied. 
Opvallend waren de vele goudgeel bloeiende planten in de bermen. Paardebloemen knikten mij hautain 
toe. Weet je wel dat er een heel boek over ons geschreven is? fluisterden ze mij toe. Enkele pluisjes 
hechtten zich aan mijn mouw. Als je beroemd bent heb je een extra plicht  om je voort te planten! 

Langs het pad de zilvergrijze blaadjes van zilverschoon met een enkel geel bloemetje. Tormentil 
en moerasrolklaver iets verderop. Guldenroede en Boerenwormkruid schudden misprijzend hun 
bloemhoofdjes naar een man die langs de rand van het weiland bramen aan het bestrijden was. 

Koolzaad, Hopklaver, Gewone wederik ---- het goud blonk hoog en laag.  

Bertram, wild van jaloezie staarde omhoog naar Gewoon en Stijf  havikskruid. De Gewone en de 
Kruipende boterbloem maakten een tapijtje van prachtige bladvormen en glimmend goud om de Wilde 
bertram heen. 

Dan was er nog een overvloedig aanbod van Jakobskruiskruid. Een omstreden plant. Het 
Jakobskruiskruid rukt op. Per plant kunnen er wel 200.000 zaden wegzweven op de wind. Zo wordt de 
plant verspreid over een groot gebied. Veehouders, hobbyboeren en paardenhouders in het noorden 
hebben alarm geslagen. In hooi met Jakobskruiskruid zitten giftige alkaloïden. Deze stoffen kunnen bij 
dieren die hooi eten, dat meer dan 1% van deze plant bevat, leververgiftiging veroorzaken. De 
bestrijding van de plant is een teer punt. De rups van de Sint-jacobsvlinder leeft van het blad van deze 
plant. Verdwijnt de plant dan verdwijnt ook de vlinder. Aan de andere kant als vele rupsen de plant kaal 
vreten dan is er een natuurlijke bestrijding. In het NRC Handelsblad van 13 augustus stond een aardig 
artikel over het dilemma van het Jakobskruiskruid. 

Maar terug naar de Verloren Beek. Hier vond ik geen kaalgevroten Jakobskruiskruid; wat ik wel vond was 
een exemplaar van de Breedbladig Wespenorchis.Een gouden vondst. 

Aan het eind van het pad was een bankje van waaruit je helemaal tot aan de Boerweg kon 
kijken. Een dorstige labrador deed zich tegoed aan het zuivere beekwater. De IJsvogel had zich bij dit 
slobberende geweld snel uit de vleugels gemaakt. 

        Inecka Stuve. 

 

  

 
Boerenwormkruid 



Sfeertje 
 …. Ik sta op het midden van de dijk bij het oude gemaal – de zon kleurt rood. 

Onderaan de dijk 5000 kollen, 150 brandganzen, 100 grauwe ganzen, knobbelzwanen, kleine 
zwanen, meer buizerds dan ik in de telling had gezien, veel zilverreigers en blauwe 
reigers, torenvalken, bijna alle eenden. Wat een schitterend gezicht tegen het roder 
kleurend riet. 

(zomaar een notitie van iemand die waarnemingen instuurde. 

Je waant je toch zó ter plekke!)  
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MAAK EENS EEN ZATERDAG VRIJ ! ! ! 

Trek de natuur in en stroop de mouwen op om de natuur een handje te helpen 
en ons landschap mooi te houden. Zaterdag, 6 november a.s. is het weer 
NATUURWERKDAG. 

De werkzaamheden zijn op elke locatie weer anders: van wilgen knotten en vogelschermen maken tot 
bomen planten en poelen schonen. Samen met anderen in de buitenlucht een klus klaren is nuttig en 
vooral gezellig! Er zijn speciale ESSENT gezinslocaties. Daar is extra begeleiding aanwezig zodat 
ouders en kinderen aan het werk kunnen. Zo kunnen kinderen helpen takken opruimen of Harry Potter 
bezems maken. 
Locaties waar u aan het werk kunt, staan op www.natuurwerkdag.nl. U kunt ook 
opbellen naar de coördinator van de provincie Gelderland: Charlotte Krabben, 
026 3537444 of e-mailen naar gelderland@natuurwerkdag.nl 

KOM! EN WERK MEE. 

 

 

Over waarnemen …. 

Veel KNNV-ers trekken regelmatig de natuur in en kijken goed rond. 
Ze zien dan verschijnselen die de moeite waard zijn om opgeschreven te 
worden. Zo staat achter in elke Natuurklanken een lijst van 
waarnemingen.  

Op de landelijke themadag over de Flora en Faunawet kwam hierover een 
uitgesproken reactie naar voren: dergelijke lijsten van “lukrake” 
waarnemingen zijn zinloos. Deze opmerking is bij mij blijven hangen en 
geeft mij aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen. 

http://www.natuurwerkdag.nl/
mailto:gelderland@natuurwerkdag.nl


Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het doen van 
waarnemingen onmisbaar: alle wetenschap begint met waarnemen. 
Hierbij moet het volgende bedacht worden: 

- De waarnemingen staan in dienst van het onderzoek en elk goed 
onderzoek begint met een onderzoeksvraag. Dus alleen waarnemingen 
die in dienst van de onderzoeksvraag staan zijn van belang 

- De waarnemingen moeten op een van tevoren afgesproken manier 
uitgevoerd worden  en vervolgens vastgelegd worden. Hiervoor worden 
in de regel protocollen gebruikt. 

- De verwerking van de waarnemingen moet leiden tot een antwoord op 
de onderzoeksvraag. Het gehele onderzoek wordt vervolgens verwerkt 
tot een rapport dat door anderen te gebruiken is. 

Op de landelijke themadag kwam hierbij het standpunt naar voren als KNNV alleen 
onderzoek te doen, als daarvoor een opdracht wordt gegeven en waar dan ook een vergoeding 
tegenover staat. Anderen zien de KNNV nog steeds als een club van hobbyisten en wijzen een 
dergelijke commerciële houding af. Bovendien zien zij het als een aantasting  van de 
onafhankelijkheid van de KNNV. De vraag of je geld moet vragen voor een onderzoek en zo 
ja hoeveel is ook al een aantal keren gesteld binnen onze afdeling. 

En wat nu met de “losse” waarnemingen? Duidelijk is dat ze niet 
voldoen aan de bovengestelde eisen van wetenschappelijkheid. Ze worden 
niet systematisch uitgevoerd en ook een protocol ontbreekt meestal. 
Bovendien is de betrouwbaarheid soms een vraag.  

Is het nuttig om te weten dat een zekere PQR in zijn tuin op 12 juni de 
Blauwe rioolvink heeft zien baltsen?  

De KNNV is een vereniging voor natuurstudie en natuurbeleving. 
Van dit laatste doet iemand verslag als hij/zij een waarneming noteert. Ik 
denk dat dit zeer waardevol is. Bovendien kan het anderen stimuleren om 
ook op bepaalde verschijnselen te letten. Kortom de waarnemingen 
hebben een stimulerende functie, waarvoor binnen de KNNV altijd ruimte 
moet blijven. Bovendien is er nog iets meer: soms leiden toevallige 
waarnemingen wèl tot belangwekkende resultaten. De geschiedenis van 
de wetenschap laat hiervan vele voorbeelden zien.  

Jan Leemburg. 
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“Vogelaar redt Lannervalk” 

Onder dit kopje beschrijft Harry van Diepen in het vorige nummer van 
Natuurklanken een intrigerende belevenis over een uit de handen van een 
valkenier ontsnapte en – via een melding aan Harry – weer terugbezorgde 
jachtvalk. De vogel bleek uitgehongerd. 



Na dit zakelijke verslag van de gebeurtenis volgt een zeer emotionele uitval naar 
de valkeniers in het algemeen. Ze “rotzooien” allemaal met soms de zeldzaamste 
roofvogels. Harry heeft de Lannervalk moeten overleveren aan haar “folteraars”. 
De valkenier “zwaait met een koffer vol Citesformulieren” (vergunningen? HM) 
die je van internet kunt downloaden. Valkeniers, “net als bijvoorbeeld jagers, 
sportvissers en eierzoekers controleren  zichzelf”. Dat kan blijkbaar niet deugen. 
“Kennelijk zijn er altijd weer mensen die wat mooi en weerloos is, moeten 
beheersen en vernietigen. Zou het (dan toch) iets met afwijkend seksueel gedrag 
te maken hebben?” 

 Nu waarschuwt Harry gelukkig zelf dat hij zich helaas weer niet aan de 
feiten heeft kunnen houden en (in zijn artikel)  weer een stukje emotie heeft 
gelegd. 

Dierenliefde is natuurlijk een emotie. Maar het gaat te ver om uit dierenliefde 
een hele groep beoefenaars van een oude sport te verketteren en daarbij van 
allerlei over hun gedrag te suggereren en generaliseren. Dat ontsiert de schrijver 
en Natuurklanken. 

Stom toevallig kreeg ik dezer dagen een oude krant in handen met een 
artikel van Koos van Zomeren over een valkenier. Die moest in Yerseke de 
meeuwenplaag bestrijden die de mosseloogst bedreigde. De valkenier 
onderhoudt drie Haviken en twee Slechtvalken.”Alle vijf gekweekt in 
gevangenschap. Geen banden dus met de illegale handel waarvan een bedreiging 
uitgaat voor de roofvogelstand in de natuur”.  De vogels van de valkenier slaan 
maar zo af en toe een meeuw : het silhouet van de roofvogels is voldoende om 
de meeuwen te verjagen.  

De valkenier “ziet liever iemand met een havik op zijn vuist dan met een geweer 
op zijn rug”. 

 Natuurlijk is het goed dat in Natuurklanken  een KNNV-lid  zijn bezwaren 
kan uiten tegen de vorm van jacht, die de valkerij is. Maar dan niet in de vorm 
van een scheldpartij, die de argumenten overwoekert. 

Henk Menke. 

 

 

 

Reactie uit de redactie: 

Toen we de – noem ’t hartenkreet– van Harry van Diepen “doorlieten” hebben we ’t er met 
elkaar al over gehad dat het mogelijk bij sommige mensen in ’t verkeerde keelgat zou 
schieten.  

In het algemeen komt er bitter weinig respons op oproepen, of opiniepeilingen, of op 
vragen van minder wetenden inzake veldbiologische details, of… noem maar op. 



Gevoelige redacteuren zouden er zelfs gefrustreerd door kunnen raken, vanwege de 
conclusie "wie leest ons nou eigenlijk?" - maar wij hebben dat overstegen en we gaan 
gewoon door met waar we mee bezig zijn. 

Henks eerlijke mening dat Natuurklanken ontsierd zou zijn geraakt door de 
eerlijke mening van Harry van Diepen slaat bij mij persoonlijk niet aan. Toegegeven, 
Harry is niet erg genuanceerd te noemen, maar zo kennen we hem toch allemaal, en gaat 
het nu om woorden of om daden? 
In vertrouwen: ik doe waarschijnlijk  niet voor hem onder als ze mij het heil van de drijfjacht of 
van het bijvoeren van wilde varkens of van het zalige van zes weken "oude" geblutste kuikentjes 
op de barbecue verkondigen. 

De huidige Natuurklankensituatie is niet echt ideaal, omdat de redactie te miniem is voor 
zelfs maar één meerderheid van stem, maar zo lang als daar geen verandering in is gekomen, is 
het voor mij nogal problematisch om een soort externe ballotagecommissie te erkennen die bepaalt 
wat al of niet welvoeglijk of toelaatbaar is - te meer omdat die alleen maar achteraf werkzaam kan 
zijn. 

Tenzij wij, redactie, getweeën dus, unaniem uitroepen: “NEEN!!!” kan in principe 
datgene wat u instuurt gewoon een plek krijgen in ons aller orgaan. En als u 
onjuistheden of andere storende elementen tegenkomt, dan pakt u pen en papier…………  

Voor ons is dat ook best stimulerend. 

Het antwoord op de vraag hoe wij, redactie, over het onderhavig gegeven denken 
laat ik in het midden. 

Per definitie zijn we natuurlijk neutraal.........of.........een beetje van allebei…. of 
zoiets....? 

Micky Marsman. 
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Paradijs voor plantenmensen 
Nabij Staverden ligt tussen de Staverdense Beek en de Flevoweg een 
bijzonder terrein. Bij natuurliefhebbers staat het bekend als de kleiputten 
en dat zoveel natuurliefhebbers het kennen heeft te maken met de - voor 
de Veluwe - heel aparte flora. 

Vegetatie wordt sterk bepaald door de bodem en je kunt voor de rijke 
plantengroei van de Staverdense kleiputten dus een direct verband leggen 
met de voor de Veluwe al even bijzondere plantengroei. Klei is een, voor de 
Veluwe tenminste, aan de oppervlakte unieke grondsoort. De Veluwe kent 
wel leemgroeven en er ligt lösss op de hellingen van de zuidelijke Veluwe, 
maar leem en löss zijn geen klei. 

De zware Staverdense klei is, net als de stuwwallen en de erosiedalen een 
nalatenschap van de ijstijdperiode. Aan het eind van de voorlaatste ijstijd, 
het Saalien, konden het smeltwater en de neerslag die van de westelijke 
stuwwal (Harderwijk-Garderen) en de oostelijke (Hattem-Apeldoorn) niet 
door de laagte Uddel-Elspeet-Leuvenum afstromen omdat het dal aan de 

noordkant afgesloten was - mogelijk door een ijsdam. Het dal was toen een flink meer, waarin ook de 
fijnste gronddeeltjes bezonken. Die vormden de kleilaag. 

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, kwam het ijs hier niet. Wel was de bodem diep 
bevroren Tijdens dooiperioden en na afloop van deze ijstijd stroomden zand en grind van de stuwwallen 
het dal in en bedekten de kleilaag. Maar hier en daar bleef de klei dicht onder of aan de oppervlakte. 

 

Parnassia 



Daardoor werd deze nuttige grondstof bereikbaar en door het graafwerk ontstonden de "kleiputten" van 
Staverden. 

Die waterdichte kleibodem, afgewisseld met grind en zand stond vaak gedeeltelijk onder water 
en was niet geschikt voor ontginning. Het gebied bleef dus een grotendeels moerassige heide. Er werd in 
gegraven en er graasde vee. Er ontstond een milieu met veel kleinschalige afwisseling. 

Een groot deel is eigendom van de gemeente Ermelo - wellicht nog stammend uit de overdracht 
van de rekenkamergronden medio 19e eeuw. Een ander deel is van Geldersch Landschap, als deel van 
haar Staverdense bezitting. Maar het gebied wordt qua beheer als eenheid beschouwd. 

Dat geldt ook voor excursies. Het terrein is niet toegankelijk maar één keer per jaar maakt Het 
Geldersch Landschap een uitzondering en laat donateurs kennismaken met de natuurlijke rijkdommen 
van de kleigaten. 

Aan zo'n excursie nam ik begin augustus deel. Het was voor mij na veel jaren ook een weerzien. 
Decennia geleden, toen de kleiputten nog geen beschermd gebied waren, breidde ik er m'n 
plantenkennis uit. Later is onze plantenwerkgroep er ook eens te gast geweest. 

Een aantal uren zwierf het gezelschap door het reservaat onder de enthousiaste leiding van 
Frans Buurmeijer, die heel veel gidswerk doet voor Het Geldersch Landschap.  

Wat voor indruk krijgt een bezoeker nu van het gebied? Het is in de eerste plaats een 
heideterrein. Vooral langs de randen staat vrij veel naaldbos. De heide is hier en daar wat 
geaccidenteerd. Hoofdkenmerk zijn de vele plassen en moerassen in de heide. Hadden de 
oorspronkelijke kleigaten vaak steile oevers, de beheerders hebben die taludjes afgevlakt, wat de 
natuurlijkheid en de plantenrijkdom ten goede kwam. Wat verder naar het zuiden is niet overal 
gegraven, hoewel de klei dicht onder de oppervlakte lag. Daar liggen natuurlijk ogende vennen. Maar in 
tegenstelling tot wat we op de Oost-Veluwe gewend zijn bestaat de ondoorlatende laag hier dus niet uit 
een oerlaag. 

 Lezers gaan zich langzamerhand afvragen: interessant allemaal, maar wat groeit er nu eigenlijk? 
Een kleur waar iedereen meteen op afgaat: ongewoon intens voor een inheemse plant, is het blauw van 
de Klokjesgentianen. We hoefden niet lang te zoeken naar de witte stipjes van de eitjes van het 
Gentiaanblauwtje - een vlindertje met een bijzondere levenswijze. We vonden nog een paar 
Moeraswespenorchissen in bloei, maar van de Gevlekte orchis en de Welriekende nachtorchis restten 
alleen de dorre stengels. Daarentegen straalde, tenminste in het noordelijke deel, overal het heldere wit 
van de fijngebouwde bloempjes van de Parnassia ons tegemoet. 

We zagen ook de laatste bloeiende Beenbreek. Die kan ook later in de tijd met z'n dichte aren 
oranje vruchten nog veel kleur aan zijn biotoop geven. Ook met de Geelhartjes een mini-vlas, was het 
haast afgelopen. Met geelhartjes komen we terecht bij een gezelschap van heel kleine plantjes gebonden 
aan een speciaal milieu: open, vochtig tot nat, mineraalrijk, min of meer kalkrijk. Geelhartje is daarvan 
niet de kleinste. Andere "miezepieters"zijn het dwergvlas - een exemplaar van drie  
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centimeter is al flink groot - en draadgentiaan. Die laatste leerde ik hier veertig jaar geleden 
kennen en hij staat nog steeds op vrijwel dezelfde plek. Ook klein, maar veel algemener komt in het 
terrein de stijve ogentroost voor. 



Zuidelijker groeit op open natte grond overal de combinatie van Kleine zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw. Dat beeld, aangevuld met Dophei, kennen we van een paar plaatsen in het 
Wisselsche veen. Maar hier, in Staverden, vinden we ze op minstens honderden vierkante meters. 

Veel minder komt hier de Ronde zonnedauw voor. Excursieleider Frans wees op het kleine verschil in 
groeiplaats; tussen de heide-zonnedauwtjes: de ronde staat net iets hoger en droger. 

Het behoud van al dat kleine grut van natte heidegronden vraagt een gericht beheer. Niets doen 
zou betekenen dat de open terreinen snel dichtgroeien en de kleintjes hun biotoop kwijt zijn. Het beheer 
is even gevarieerd als het terrein: er wordt geplagd (juist voor die miezepieters) en gemaaid op 
verschillende tijden en plaatsen. Verder moeten natuurlijk de altijd opslaande zaailingen van bomen 
worden geruimd. Er zijn ook nieuwe poelen gegraven. Als de afgestoken taluds nog niet begroeid zijn zie 
je soms het grove, fluvioglaciale zand met flinke stenen, dat in de laatste ijstijd op de kleiige meerbodem 
is afgezet. 

Om terug te keren naar de planten: de soortenrijkdom is, zoals gezegd, voor de Veluwe 
bijzonder groot. Het ook landelijk gezien speciale milieu brengt met zich mee, dat er ook vele 
zeldzaamheden groeien. Ik maakte later uit m'n hoofd een lijstje van alle vondsten, ook de gewone. Ik 
kwam op ongeveer zestig soorten en en daarvan waren er zestien rode lijst soorten!  

Mijn lijstje was natuurlijk niet volledig en we waren ook niet overal in het gebied geweest. Het aantal 
zeldzaamheden is dus beslist nog groter. Wat mij boeiden waren het Moerashertshooi en het 
Heidekartelblad. Mooie plantjes, erg zeldzaam op de Veluwe en allebei voorbeelden van de vele soorten 
waarvan het aantal groeiplaatsen sterk is verminderd. Dat geldt ook voor een minder opvallende 
soort: de Vlottende bies. Dat is in ons land de enige echte waterplant onder de biezen. De Atlas van 
de Nederlandse Flora geeft aan dat bij voor 1950 in 293 uurhokken werd gevonden en na 1950 in 
146. Voor de Veluwe waren dat + 18 uurhokken tegen 5 nu! Daarmee is ook de betekenis van 
"Staverden" als refugium voor bedreigde soorten aangestipt. Belangrijk in dit verband is ook de 
uitgestrektheid van het terrein. 

 Wat de gewone plantenliefhebber het meest zal verbazen en waar hij ook het meest van zal 
genieten is de massaliteit waarin allerlei niet-alledaagse soorten hier voorkomen. Klokjesgentiaan, 
Beenbreek, Parnassia, Ogentroost, Orchideeënsoorten, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw vind je hier 
bij honderden of zelfs duizenden. 

Een raaf kraste in een boom. Frans zag het silhouet van een overvliegende Wespendief en 
iemand zag een Roodborsttapuit. Met die vogels en de laatste twee plantensoorten kunnen we ons weer 
even in het Wisselsche veen wanen. Maar de vergelijking gaat mank. Nog afgezien van de kleinere 
oppervlakte van het veen zijn de verschillen groot. Het Wisselsche veen is bij uitstek een kwelgebied; 
Staverden moet het bijna helemaal hebben van de regenval. En - voornaamste verschil - het Wisselsche 
veen is ontgonnen en bijna een eeuw lang cultuurland geweest, terwijl Staverden nooit agrarisch is 
gebruikt. 

Henk Menke. 

 

 

Nu wordt het herfst. De bladeren  

bruinen al wat aan de bomen, 

langzaam, blad na blad.  

Het wordt al koud en nat. 

Nog even kleurt het goud; nog even 

hoor ik vogels zingen. Maar in dat  

 



“even” gaat het wringen, want vogels, 

bomen worden eigenlijk niet oud. 

                               Ze zijn zoals ze waren in mijn 

kinderjaren; zoals ze in mijn laatste  

herfst weer zullen zijn. 

Ze keren telkens weer, terwijl ik 

meer en meer in een decor van  

mist en bladeren verdwijn. 

Ria Zifkamp. 
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EEN GEWAARSCHUWD MENS ...... 

DEEL II 

Het is half juni, onze forse Eik zit vol in het blad. Er vliegen geregeld 
meesjes in en uit. Daar moet wat te halen zijn voor hun jongen. Bij nadere 
beschouwing blijkt het blad ongewoon glimmend: een kleverige laag meldt de 
aanwezigheid van zeer veel bladluizen. Ze zijn van de soort, die witte vlieg 
genoemd wordt. Nu herinner ik mij veel van die minutieuze “vliegjes” te hebben 
zien rondvliegen in mei! De eik reageert op zijn eigen wijze op de luizenaanval: 
hij produceert bijzonder veel St. Janslot, nieuwe lichtgroene loten. 

   Juli telde mooie dagen. Ontbijtend aan de tuintafel ontdekt Dik een hoopje 
zaagsel aan de voet van de brandhoutstapel naast ons. Er kwam af en toe een 
vrij grote wesp te voorschijn, die wat zaagsel naar buiten duwde. Ze groef in de 
kopse kant van het halfvermolmde elzenhout een gang. Vangen om te 
determineren lukte niet. Ze bleef nog dagen bezig. Het moet een Ectemnius-
soort geweest zijn. Opvallend was de dikke kop en de zwartgele tekening. 
Ectemnius continues misschien? Later was het holletje gesloten met zaagsel. Het 
is in elk geval een graafwesp. 

   Een ander insect dat opviel was de Wolbij. Elk jaar kijk ik naar deze 
mooie grote zwart-gele bijen uit. Ze lijken wat op dikke zweefvliegen. Tot nu toe 
zag ik ze vooral op Hartgespan, een lipbloemige plant met lange trossen van roze 
bloempjes. Vorig jaar miste ik deze wolbijen, nu waren ze er weer. De grote 
mannetjes zijn nogal agressief tegen andere bloembezoekers, ja zelfs hun eigen 
wijfjes jagen ze weg. Die  wijfjes bekleden hun nestholtes met “wol”, pluizige 
“schraapsels” van bijvoorbeeld toortsbladeren. De toortsen met viltige bladeren 
stonden dit jaar weer volop te bloeien in onze tuin, terwijl ze vorig jaar in juli 

 



alleen kleine rozetjes gevormd hadden. Ontbrak daardoor toen de wolbij? Geen 
“wol” genoeg? Er zijn verschillende soorten van in ons land. Eens zag ik toevallig 
een wolbijvrouwtje telkens een plukje wol in haar nestje brengen, een gat in de 
muur naast mij, waarnaast ik zat te tekenen. 

 De Honingbijen waren aanvankelijk schaars dit jaar, maar wel waren er 
kleine wilde bijtjes, vooral op het Jakobskruiskruid. Meestal zijn ze glimmend 
zwart. Ook miniatuurwespjes waren van de partij met echte wespenkleuren. 
Het determineren hiervan is specialistenwerk. 

 Jakobskruiskruid in je tuin is niet alleen een kleurige bloeier, maar deze 
bloemen zijn ook ware insectentrekkers. Alle hommelsoorten bijvoorbeeld, die 
in onze tuin vliegen, bezoeken de gele schermen. In de late zomer zijn dat vooral 
Akkerhommels, maar ook een enkele dikke Aardhommelkoningin profiteert 
van het stuifmeel.  

De kroon spannen de verschillende zweefvliegen. Daar zijn ook weer hele 
kleine bij, slank als muggen: de Menuetzweefvlieg en het vliegje Langlijf dat 
er veel op lijkt. Maar ook de vele grotere soorten zijn er bezig te zien, zoals veel 
Blinde bijen.  

De meest spectaculaire zweefvlieg dit jaar was de Aardhommelreus, die op een 
harige hommel lijkt en door deze mimicry kans ziet haar eieren in wespen- en 
hommelnesten te leggen.  

De twee soorten Pendelzweefvliegen (Pyjamavliegen) zwerven van ons 
modderige vijvertje uit naar de tuinbloemen. Zij leefden als “rotjes”, larven met 
een soort staart als adembuis, in het water.  

En laat ik vooral de prachtig groen- en goude Keizervliegen niet vergeten. 

Een herkenbaar bijtje is het Wormkruidbijtje. Ik zie er elk jaar wel 
enkele op het Boerenwormkruid. Het zijn kleine bijtjes met lichte groefjes op het 
achterlijf. Je moet wel verdacht zijn op hun komst, anders zie je ze over het 
hoofd. Je vindt er een foto van in Natura 2004 nr.4 op bladzijde 107 in een 
leerzaam artikel. 

De meest boeiende ervaring leverde een Behangersbijtje op. Dat kwam 
telkens een rondje of een ovaaltje knippen uit de roze bloemblaadjes van een 
Stokroos. Ze ging haar nestholte bekleden met een lichtroze behangetje! Een 
paar maal zag ik haar terugkomen. Het uitknippen, telkens van de rand van een 
blaadje, gaat razend snel. Terwijl ze vordert, vouwt ze het “behangetje” tussen 
de pootjes samen om het zo te vervoeren. Er waren zuiver ronde, maar ook 
meer ovale knipsels bij, al naar de functie: wandbekleding of afsluiting van een 
kamertje met ei en larvenvoedsel. Ik vond ook rondjes uitgesneden in Noorse 
esdoorn en Moeraseik, die dun blad hebben.  
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Later zag ik haar op de bloemen van de Grote klis stuifmeel verzamelen, dat ze tussen de haren aan de 
onderzijde van het achterlijfje vervoert. In de vlucht steekt ze dat achterlijf wat omhoog, waardoor ze 
ook in de vlucht herkenbaar is. (Zie foto in Natura 2004 nr 4 van de Latyrusbij, ook een behangersbij.) 
Evenwijdig lopende vraatsporen in het blad van de Lelietjes van Dalen, verraden 
de aanwezigheid van een bladwespensoort (Phymatora aterrima), die ik echter 
nooit zag, maar die kennelijk elk jaar aanwezig is.  

Een bladwesp. die zich wel altijd vertoont is de Helmkruidbladwesp. Je herkent 
haar aan de slungelige poten, de wespenkleuren en het trage vliegen. Op Toorts 
en Helmkruid worden eitjes gelegd. Ook dit jaar vreten haar bepoederde larfjes 
(Bastaardrupsen!) gaten in het toortsenblad.  

Dit blad was al eerder in de zomer aangetast door heel kleine zwarte kevertjes, 
bladvlooien genoemd. Ze springen met hun duidelijk dik gespierde 
achterpootjes meters ver! Je vindt ze ook aan de achterkant van de bladeren. 

 Een echt wespje vindt bijna haar einde door in een met regenwater gevuld 
bakje te landen. Het is een schitterend beestje; een van de juweelwespjes. De 
kleuren zijn iriserend rood, groen en goud. Deze schoonheid is overigens wel een 
parasiet, die eitjes aan de rand van de holletjes van o.a. Metselbijtjes legt. Het 
wespenlarfje kruipt naar binnen en leeft van het broed van de bijtjes. Ik zie elke 
zomer wel eentje rondscharrelen bij de gaatjes in onze muur, die door de 
metselbijtjes gebruikt worden. 

In hetzelfde waterbakje bewoog nog meer. Binnen even in een potje 
bekijken leverde een massa muggenlarven en poppen op. Beide stadia moeten 
aan de oppervlakte van het water zuurstof bijladen en dat werk konden we zo 
mooi observeren met een loep. 

 Op een ochtend in juni ontdekte ik een mooie dikke rups op het 
Voorjaarshelmkruid. De plant was al vergeeld, maar de nog groene vruchtjes 
werden door de kaken van de Helmkruidvlinderrups (Cucullia scrophulariae) 
vakkundig afgevreten. Op het Jakobskruiskruid er pal naast bleken nog wat 
zebrarupsjes te zitten van de Sint-jacobsvlinder.  



De ligusterheg, waarin Seringenmotjes hun jeugd doorbrengen, vertoont 
opgerolde blaadjes. En kijk, daar zit een volwassen vlindertje van de 
Vijfvingerige vedermot.  “Rups leeft op Windeblad” vond ik in een boek. Klopt, 
onze hele tuin bevat veel meer van deze grote "Piespotjes" dan ons lief is. 

 Nog meer vlinders: Witjes die Damastbloem prefereren en 
Boomblauwtjes, die eitjes leggen op onze Klimop en Hulst. Op een ochtend zit 
er een Vliervlinder, een forse spannersoort, op het grasveld (geveld door de 
vele regens?). Onze Klimop zorgt elk jaar wel voor Vliervlinders om huis; 
voedselplanten voor hun spanrupsen. 

Bonte zandoogjes zonnen tegen de heg. Leggen ze eitjes in de verwilderde 
hoek vol gras? 

 Eind augustus zien we een Gehakkelde aurelia van de kamer uit bij de 
Hop rondscharrelen. Net uitgekomen? Het blad van de plant zit vol met 
vreetgaten van de rupsen. Dan vliegt het vlindertje pardoes in een spinnenweb 
van een dikke Kruisspin. Die overmeestert het wild fladderende vlindertje snel en 
spuit met z'n gifkaken dodelijk gif in het lijfje van het slachtoffer. Meteen begint 
ze met het inwikkelen van haar prooi. Door fotografeeractiviteiten van Dik raakt 
hij een belangrijke draad van het web en dan vlucht de spin, haar prooi 
achterlatend. De dode vlinder hing er twee dagen lang. 

 Een gevolg van een oproep in Natura 2004 nr 3 om te letten op een nieuw 
Lieveheersbeestje doet me een vreemd exemplaar determineren. En ja hoor, het 
is het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, een immigrant! (Zie de foto in 
Natura 2004 nr 3.)  

Meer kevertjes? Aspergehaantjes produceren wel drie generaties, bemerkte ik. 
De kale Asperge loopt telkens weer uit in deze natte zomer. Is dat ook zo met 
Leliehaantjes? Zo'n fraai lakrood kevertje vond ik eind augustus nog. Ook een 
Munthaantje, staalblauw, zat toen weer op de Munt. 

Als elk jaar zijn de Rododendrons goed voor talloze heel kleine cicades, 
zogenaamde Cicadelles. Ze kunnen heel goed vliegen en grote sprongen maken. 
Deze Rododendroncicadelles zijn ware schoonheden met lichtgele, groene en 
roze tinten. Ze komen uit Amerika (Graphocephala fennahi) melden de boeken.  
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Al bladerend in een Wantsen- en Cicadenboekje kom ik de wantsen tegen, 
die ik in de tuin zie. Het is een heel gepuzzel om naam en levenswijze te vinden. 
Ik noem er nog twee: Elasmucha ferrugata (bij bramen) en Palomena prasina 
(als groene “punaises” op planten. 

 Tussen de lamellen van een forse Weidechampignon blijken een soort 
Paddestoelmuggen te zitten, een pot met Rietsigaargallen levert deze zomer 
de kleine bultige vliegjes op, die erin opgroeiden. Aan de Kleine klaproos (nooit 
een andere klaprozensoort!) zitten dit jaar weer talloze vreemd opgezwollen 
vruchten. Een klein galwespje veroorzaakt deze galvorming: Aylax papaveris laat 
er haar larven opgroeien. 

 Een raadsel vormen nog steeds de schuimpropjes, later verhardend tot witte “plastic” bolletjes 
in de bloempjes van het Jakobskruiskruid. Ze ontstaan in de zomer op de buisbloempjes. In de 
overgang tussen bloembodem en stengel huist dan een klein groenig larfje. Van een vlieg? Ondanks 
vele naspeuringen weet ik nog niet, wat voor soort het is.  
Is dat erg? Nee natuurlijk niet, maar het houdt me toch bezig. 
 In het mooie boek van de gebroeders Sepp over Dag- en Nachtvlinders 
(18e en 19e eeuw) kwam ik de uitspraak tegen bij het Kleine geaderde witje: 
"Laat ons nu overgaan tot de Beschouwing van ons tegenwoordig voorwerp, den 
kleinen gestreepten Witjes-Vlinder. Maar is het ook wel der moeite waard, dat 
men zich met zulk beuzelwerk ophoud? 

Past het wel, dat een mensch werk maakt van het onderzoek der 
ongedierten?" 

 

       Els Koopmans-Grommé. 

       1 september 2004. 

 

Geraadpleegde werken: Elseviers Nieuwe Insektengids (ook Tirionuitgave) 

   Wanzen und Zikaden (Sauers Naturführer 

   De Graafwespen van de Benelux (Wim Klein) 



   De Zweefvliegen van NoordWest Europa (etc) V.S.v.d.Goot 

   Flieger und Mücken (Sauers Naturführer) 

   Thiemes rupsengids 

 

P.S. Het beloofde verhaal over Mineerders komt later. EKG. 

 

 

 

 

Nog een citaat uit “Sepp”: 

………….. 

Dat eindelijk ook veelen een Middel ter Kastijding in 
de hand Gods moeten zijn om een zondig Land met 
wolken van Sprinkhanen te bedekken, en door 
heirlegers van Rupsen, Kalander- en Paal Wormen, 
enz. te verwoesten? 

Zouden alleen tot deze Eindens, hebbe ik dikwijls gedacht, de 
Insecten voorgebracht zijn, of zoude wel een zeer groot Gedeelte 
dier merkwaardige Schepselen ons nog tot een ander algemeen Nut 
verstrekken? 
 

Uit: Dag- en Nachtvlinders van 

Gebr. Sepp (18e en 19e eeuw.) 
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VACATURES EN OPROEPEN 
De winterdag breekt aan, het buitenwerk zit erop. 

Wellicht kunt u wat tijd vrij maken voor de volgende belangrijke verenigingsactiviteiten! 

Commissie Vossenbroek: onder leiding van Bauke Terpstra gaat de commissie zich inzetten voor de 
voortgang van het inventarisatieproject Vossenbroek: 

• Voor het organiseren van de feestelijke presentatie van het rapport in mei 2005: 



Gevraagd: twee of drie commissieleden 

Groencursus 2005. 

Voor de Groencursus vragen we leden, die willen meehelpen met de organisatie van de cursus. U hoeft 
niet zelf les te geven, maar het mag wel.  

De Groencursus wordt een publiekscursus om mensen te enthousiasmeren voor de veldbiologie; een 
brede cursus met verschillende natuuronderwerpen. We denken aan drie of vier avonden en twee of drie 
excursies. 

• Voor het organiseren van de Groencursus: 
Gevraagd: drie of vier  leden voor het organisatieteam. Bauke Terpstra heeft al een 
projectvoorstel geschreven. 

VACATURES VOOR DE WAT LANGERE DUUR. 

Bibliothecaris. Na het aftreden van Els Koopmans hebben Oeti Slot en Jan Sterenberg ons uit de brand 
geholpen. Graag willen zij nu hun functie neerleggen.  

De bibliothecaris zorgt voor het catalogiseren van nieuwe boeken, waarvoor een eenvoudig systeem is 
bedacht. Zij/hij houdt de boekenlijst bij en zorgt ervoor dat mensen die te lang een boek in hun bezit 
hebben een telefoontje krijgen. Bij lezingen is de bibliothecaris zo veel mogelijk aanwezig om te 
assisteren bij de uitleen aan de algemene en de nieuwe leden. Leden van de werkgroepen redden 
zichzelf.  

Veel tijd zal deze functie u niet kosten, want de bibliotheek is keurig op orde gebracht door de vorige 
bibliothecaris en heel overzichtelijk 

PR- commissie: deze commissie schrijft twee/drie maal per jaar een persbericht over één van onze 
activiteiten bijv. een verslag van een excursie of lezing en over het inventarisatieproject en promoten de 
jaarlijkse KNNV publieksactie zoals de Hommelactie, Wintervogeltelling……en wat dies meer zij. Zij neemt 
initiatieven en zorgt voor meer naamsbekendheid van onze afdeling in ons werkgebied! 

Gevraagd: twee commissieleden. 

De Natuur dichtbij. 

Voor onze rubriek in Heerde Huis aan huis: gevraagd twee schrijvers die eens in de acht weken een 
artikeltje schrijven van iets meer dan een half A4-tje over een natuurbelevenis of -wetenswaardigheid in 
de omgeving of in de tuin. Soms worden de artikelen ook in Veluws Nieuws gepubliceerd. 

Voor meer informatie en reacties kunt u terecht bij 
het bestuur. 

 

Bomen vellen 
 Vorig jaar voor het eerst. In het voorjaar – of was het nog winter? – zag ik in het bos dat iemand 
had geprobeerd om jonge boompjes uit te graven. Een Beukje, een Lijsterbes…. Stammetjes van 
ongeveer twee meter hoog met een doorsnee van vijf à zes centimeter. 

Bozig dacht ik dat het hoe langer hoe gekker wordt. Wie doet nu zoiets?  

“Maar het is niet gelukt,” dacht ik nog met leedvermaak. 

 Toen, verbazingwekkend genoeg, waren elders op deze wandeling dezelfde verschijnselen te 
zien. Veerschillende keren!  



Dat was te gek. Ik keek nauwkeuriger. De grond was ook naast de gaten omgewoeld. Geen mensenwerk 
dus, maar de Wilde varkens waren bezig geweest. 

Weten doe ik het niet, maar ik veronderstel dat door de extreme droogte die vorig jaar heerste 
de wormen en insecten zich veel dieper in de grond teruggetrokken hadden en alleen nog tussen de 
koele boomwortels voor de dieren te bereiken zijn. 

 Op een andere wandeling zag ik een uitgegraven Krent, ongeveer tien meter hoog, doorsnee 
negen à tien centimeter. Deze lag over een pad. Letterlijk geveld door een Wild zwijn. 

 

 Louk Witkamp. 

 
ZAADVERSPREIDING 

 

De herfst is begonnen. Bladval al aan de gang. Maar voordat de bomen zich helemaal 
op de winter in gaan stellen, valt er meer te doen: er moet voor nageslacht gezorgd worden. 
Stel je voor dat ze slechte tijden niet overleven. En dus zorgt de Eik voor eikels, de 
Paardekastanje en de Tamme kastanje voor kastanjes, de Hazelaar voor hazelnoten, de Beuk 
voor beukennootjes, en ga zo maar door. 
Al deze boomvruchten zijn zaden die in gunstige omstandigheden kunnen uitgroeien tot een nieuwe 
boom. Wie kent niet de vochtig bewaarde- of in de tuin geplante kastanje. Na verloop van tijd, meestal 
het volgende voorjaar, verschijnt er een wit stengeltje, de kiem, die zich ontwikkelt tot twee blaadjes, 
vervolgens een stengeltje produceert, waaraan weer blaadjes tot ontwikkeling komen. 

Kijk maar eens onder een Kastanje of een Beuk. U vindt er massaal jonge plantjes. Toch is het niet zo 
goed dat die jonge plantjes allemaal onder dezelfde boom groeien. Op een andere plek hebben ze meer 
ruimte. Verschillende dieren helpen daarbij een handje. Wilde zwijnen eten de vruchten. Vlaamse 
gaaien en Eekhoorns verzamelen ze, om de plek in de winter weer op te kunnen zoeken en ze op te 
eten. Maar ze worden ook wel eens vergeten. Dan kunnen ze kiemen, tot ontwikkeling komen op een 
plek waar voorheen nooit een Eik of Kastanje stond. En zie, als het goed gaat, komt er op de 
verzamelplek een nieuwe boom. Dit verschijnsel noemen we zaadverspreiding.  

Maar niet elke boom laat zijn zaden door dieren verspreiden.  

 Een van de beste zaadverspreiders is de wind. Denk maar eens aan een wilgenboom. Na de 
bloei van de katjes in het voorjaar ontstaat pluis, met daaraan een piepklein zaadje. Als de vruchten 
openbarsten, wordt het dankzij het pluis opgepakt door de wind en soms over grote afstanden 
verspreid.  

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Linde Esdoorn Es 

 

 

   Ook Linde, Esdoorn en Es en zijn voor hun zaadverspreiding afhankelijk van de wind. Het 
mechaniekje dat ze gebruiken lijkt bij alle drie wel wat op elkaar. De Linde heeft een langwerpig 
tongvormig blad en daaraan een steeltje met zaden. Bij de Es zit aan het zaad een papierachtig blad dat 
wel een beetje doet denken aan het rotorblad van een moderne windmolen. De Esdoorn heeft twee aan 
elkaar gekoppelde zaden, elk met een vleugel, samen lijken ze nog het meest op een vleugelmoer. Als 
u er een vindt, moet u hem eens omhoog gooien. U zult dan zien dat hij wentelend neerdwarrelt.  

In gunstige omstandigheden krijgt de wind er vat op en dan komt hij een heel eind van de ouder-boom 
terecht. Een voorbeeld van zaadverspreiding door de wind. En nu maar hopen dat zo’n zaadje de 
winter doorkomt, ontkiemt en uitgroeit tot een nieuwe boom! 

 

Uit “De natuur nabij.” 

 

 

 

      

 

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, DK.=Dik Koopmans, EKG.=Els Koopmans-Grommé, FB.=Frans 
Bosch, HG.=Henk Gremmer, HJdH.=Henk en Joke de Heer, IS.=Inecka Stuve,  JvD.=J van Dalen, 
HM.=Henk Menke, LW.=Louk Witkamp, MM.=Micky Marsman, 
En verder: Ilse Vuyk, Marjolein Koopmans,  

 



Vogels  

Brandgans 
19/07 Enkele exx. Zalk, uiterwaarden van De 

Zande. EKG. 
Fazant 
11/08 1 ex. Veenweg, Epe. HJdH. 
Geelgors 
01/08  O-rand Gortelse heide, 

Epe. EKG.  
Goudvink 
24/08 Omgeving Bongerdplein, Epe. EKG.  
Graspieper 
30/05 Langs Wetering Oene naar Heerde. HJdH.  
Groene specht 
25/06 3 exx. Hoge Land, Epe. HJdH.   
Huismus 
29/08 30 exx. in troepje. DK. (In zomer 

eerst afwezig; nu ineens veel exx. in 
Epe-C.) 

Kolgans 
19/07 Verscheidene exx. Zalk, uiterwaarden van 

De Zande. EKG.  
Patrijs 
06/08 4 exx. Veenweg, Epe. HJdH.  
Steenuil 
07/08 1 ex. Veessen. HJdH.  
03/09 Roepend boven centrum Epe. EKG.  
Tapuit  
17/09 Op zandpad heide Renderklippen, 

Heerde. Vliegend van paaltje naar 
paaltje. MM.  

Tjiftjaf 
16/08 Roept nog steeds. Epe-C. EKG.  
24/09 Enigszins bedrukt door storm en 

gietende regen maar nog duidelijk 
aanwezig. Norel-bos nabij heitje 
Renderklippen, Epe. MM.  

Vlaamse gaai 
04/08 Broedde in Epe-C. EKG.  
Witgatje 

 28/07 Wisselsche veen, Epe. 
EKG.  

 Wulp 
30/05 1 ex. Kavelweg,  

Heerde. HJdH.  
 
 

Vlinders 

Argusvlinder  Lasiommata megera 

15/08 Wellerweg, Beemte Broekland. 
HJdH.  

Atalanta  Vanessa atalanta 

06/07 Voor mij 1e ex. van dit jaar! Tuin 
Epe-C. EKG.  

08/08 1e ex. Tuin Belvédèreweg 
3, Epe. MM. (Vooralsnog t/m 
26 sept. weliswaar 
sporadisch maar nog wel in de tuin. 
MM.) 

29/08 Tuin Wendhorst, Heerde. JvD. 

Avondrood  Deilephila elpenor 

04/09 Op Reuzenspringbalsemien. 
Hanendorperweg bij Gortel. IS. 
Blauwgevlekte houtboorder  Zeuzera 

pyrina 

21/08 Rups op (sponzige?) kaaszwam. ’t Hul, 
Tongeren, Epe. HJdH.  

Bont zandoogje Pararge aegeria 
24/07  In de Klimop. Tuin Belvé-

dèreweg 3, Epe. Eerste 
waarneming voor MM. 

21/09 Vooralsnog laatste waar-neming. Tuin 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Boomblauwtje  Celastrina argiolus 

17/09 Laatste keer. Renderklippen, Heerde. MM.  
Dagpauwoog Inachis io 
11/08  Op Buddleja, tuin Belvédèreweg. 3, Epe. 

Voor ’t eerst sedert april. MM.  
22/08 Op Buddleja, tuin Belvédèreweg. 

3, Epe. Laaste keer. MM. 
Distelvlinder  Vanessa cardui 

15/08 1 ex. Wellerweg Beemte Broekland. HJdH.  
30/08 Renderklippen, Epe. MM.  
14/09 1 ex. Tuin Maatkampstraat, Epe. 
Gehakkelde aurelia  Polygonia C- 
album 

29/08 Tuin Wendhorst,  

Heerde. JvD. 

03/09  Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

Groene zomermeter  Geometra 
papilonaria 

10/05 Maatkampstraat, Epe. JvD. 

Groot dikkopje  Ochlodes venata  

22/07 Met helemaal opgeklapte 
vleugels, dus helemaal niet op 
dikkopjesmanier. Zag er daardoor 
heel anders uit. Tuin Norelholtweg, 
Epe. LW.  

 

 

 

 

 

 

 



 Heideblauwtje  Plebejus argus  

09/07 Voor de eerste maal gezien op het hoge pad 
van de Renderklippen, Heerde. MM.  

28/07 3 exx. Heide langs Van Manenspad, Epe. 
HJdH.  

04/08 3 ♂ Renderklippen Epe en Heerde. MM.  
Heivlinder  Hipparchia semele 

30/08 1 ex!! Elspeter heide bij 
Vierhouten. EKG.  

Helmkruidvlinder  
Cucullia verbasci 

08/07 Rups op toorts. Tuin 
Epe-C. EKG.  

Hooibeestje  Coenonympha 
pamphilus 

01/09 2 exx. Hei 
Renderklippen Heerde. 
MM.  

Huismoeder  Noctua 
pronuba 

31/07 2 exx. in huis. Belvédèreweg 3, Epe, en 
gedurende augustus heel vaak tegen de 
verlichte ramen. MM.  

Icarusblauwtje Polyommatus icarus  

01/08 1 ex. ♀ Bruine variant. Pas Opweg, Gortel. 
HJdH.  

22/07  ♀ Vorig   j aa r voor h et eerst en  

de tuin; toen ook een ♀ m aar d e 

blauwe vorm. Norelholtweg, Epe. 
LW.  

Kleine vos  Aglais urticae 

29/08 Tuin 
Wendhorst, 
Heerde. JvD. 

Kolibrievlinder  Macroglossum 
stellataru 

05/07 Tuin Epe-C. FB.  
07/07  Tuin Epe-C. FB.  
18/07 Tuin Epe-C. EKG.  

30/07 Tuin Epe-C. DK  

16/09 Tuin Heerde. Ilse Vuyk 

18/09  18.30 u op de Buddleja, 
Balsemienen, Hortensia en toch 
steeds maar terugkerend op 
Buddleja. Tuin Belvédèreweg, Epe.  

In april ook in de tuin gehad. MM.  

Lieveling  Timandra comae 

05/08  Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

Pauwoogpijlstaart  Smerinthus 
ocellata 

13/08 Rups, klaar voor verpopping. In 
de garage, Zuiderzeestraatweg 
Oldebroek. HG. 

Rood weeskind  Catocala nupta 

17/08 2 exx. tegen een 
muur. Zuiderzeestraatweg, 
Oldebroek. HG. 

Sint-jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae 

01/07 Veel rupsen Pas Opweg, 
Gortel. Eén rups heeft zich thuis in 
accubak verpopt. HJdH.  

09/06 Tuin Epe-C. EKG.  
13/07 Veel rupsen op 

Jakobskruiskruid. Tuin Epe-C. EKG.  

Sleedoornpage  Thecla betulae 

09/08 Prachtig “vers” exemplaar. Voor 
ons de eerste keer dat we deze 
vlinder zagen. Schotweg, Epe. 
HJdH. 

17/08 ♀ op guldenroede. 5 jaar 
geleden voor het eerst in de tuin gehad. 
Toen een raar exemplaar: bovenvleugels 
normaal, ondervleugels qua tekening in 
orde maar veel meer grijs dan oranjebruin. 
Norelholtweg, Epe. LW.  
06/09 ♀ Em m astraa t,  Epe.  EKG.    

 Spiris striata  
19/07  Langs fietspad 

Renderklippen, MM. 
Variabele spikkelspanner  Alcis 

repandata 

06/08Tuin Maatkampstraat, Epe. JvD. 
Zwartspriet dikkopje  Thymelicus 
lineola 

01/08 6 exx. Pas Opweg, Gortel. 

HJdH.  

Vlinders als Icarusblauwtje, 
Vuurvlindertje,  Distelvlinder, 

 

 

 



Sleedoornpage, dikkopjes wel goed gezien, 
maar kort. Ze bleven niet “hangen”, zoals 
in andere jaren. Gewoonlijk, afhankelijk 
van de soort op verschillende dagen of 
zelfs in verschillen weken waar te nemen.  
Opvallend verschil met dit jaar. LW.  
 

 
Andere insecten 

Bijenwolf  Philanthus triangulum 

augustus: Twee kolonies Renderklippen 
Epe/Heerde. MM.  

07/09 Heide Tongeren bij Boerweg. Kolonies op 
verscheidene plaatsen. EKG.  

Gewone gaasvlieg Chrysoperla carnea 

07/08 Opnieuw een invasie tegen 
verlicht raam. Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

Grote keizerlibel Anax imperator 

01/08 Bij vijvertje, Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

Grote narcisvlieg  Merodon equestris 

06/06 Tuin Epe-C. EKG.  

Harmonia axyridis 

 (Aziatisch veelkleurig lieveheersbeestje) 

24/07 Tuin Epe-C. EKG.  

Heidelibel 
10/08 Tuin Wendhorst, Heerde. JvD. 

Hoornaar  Vespa crabro                                   

zomer: Kwam langs. Norelholtweg, Epe. LW.  
Moerassprinkhaan  Stethophyma 

grossum 

27/07 1 ex. Vossenbroek. 
EKG.  

Rietsprinkhaan  
Conocephalus dorsalis 

07/06 Zeer veel exx. Vossenbroek. EKG.  
02/09 Tientallen volwassen exemplaren. 

Vossenbroek. EKG.  
Rododendroncicade  Graphocefala 
fennahi 

22/08 Tuin Epe-C.  EKG.  
Veertienstippelig 
lieveheers- 

beestje Propylea  
quatuor- 

decimpunctata   

14/06 Tuin Epe-C. EKG.  

Vierbandsboktor  Strangalia 
quadrifesciata 

27/07 VOSSENBROEK. 

EKG.  

REUZENHOUTWESP  UROCERUS GIGAS 

31/07 Gezien in tuin Ugchelen.  

Marjolein Koopmans. 

Schorpioenvlieg  Panorpa 

communis 

04/08 2 ♀♀ en 1 ♂ tegen de 
vensterruit. Belvédèreweg 
3, Epe.  MM.  

WOLBIJ   ANTHIDIUM MANICATUM 

08/07 Tuin Epe-C. op Hartgespan. EKG.  

Spinnen 

Wespenspin  Argiope 
bruennichi 

02/09 4 exx. Vossenbroek. EKG.  
 
 
Zoogdieren 

Bunzing 
02/09 Kwam voorbij. Tuin Norelholtweg Epe. 

LW.  
 
 
19/09 2 jonkies stoven via de voordeur de 

huiskamer in, waar ze in paniek 
rondrenden en overal op- achter- onder- 
en tussen sprongen. Tenslotte door de 
tuindeur vertrokken. Frappant: er was 
nog geen boek, geen bloempot, geen 
vaas of enig ander voorwerp van z’n 
plaats geraakt! Pelzerpark 3, Epe. AHS.  

Haas 
31/05 Volwassen exemplaar lopend door 

bebouwde wijk: Enkweg, Epe. JvD. 
 

 

 

 

 

 

 



Reptielen 
Hazelworm  Anguis fragilis 
Gedurende de zomer een heel “gezin”? Eén ex. 
dik, niet zo lang. Eén zilverkleurig kleintje, één 
lang en dun zilver-beige. Verschillende keren 
samen gezien. Norelholtweg, Epe. LW.  
03/09 Hanendorperweg bij Gortel. IS. 
Zandhagedis  Lacerta 

agilis  
03/09 Heide Tonnen- 

berg, Heerde. DK  

Paddestoelen 
Amethistzwam  Laccaria amethystea 
25/09 Groepje van ± 20 exx. de Belvédèreweg, 

Epe  (onverhard gedeelte.)  MM.  
Anijschampignon  Agaricus arvensis  
05/07 Groep van ± 40 exx. Chevalierlaan, Epe. 

HJdH.  
Berkenboleet  Leccinum scabrum 
12/07 Meerdere exx. Boerweg, Epe. HJdH.  
Bruinplaatsbundelridderzwam Lyophyllum 

fumosum 
sept. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. 

Determinatie: Marga Dekker. MM. 
Dennenschelpzwam  Panellus mitis 
18/07 Mooie groep op liggende stam. 

Renderklippenpad, Epe. 
Dennenvoetzwam  Phaeolus 
schweinitzii 

sept.  3 exx. steeds groter groeiend en in elkaar 
verstrengeld rakend. Wandelpaadje in 
Norelbos, Epe. Vorig jaar groeiden er 2 
exx. op dezelfde boomwortel. MM.  

Eekhoorntjesbrood  oletus edulis 
s.l. 

16/07 4 exx. Norelbos nabij 
Renderklippen, Epe. MM. 

Gele knolamaniet   Amanita 
citrina 

v.a. half sept. Onmatig veel in het bos ten 
noorden van de Beukenlaan, Epe. MM.   

Gele ringboleet  Suillus grevillei 
17/07 Enkele exx. Woldbergweg, Epe. HJdH.  
Gestreept nestzwammetje  Cyathus  striatus 
20/07 Diverse groepjes. ’t Hul, Tongeren, Epe. 

HJdH.  
 
 
 
Gewimperde aardster  Geastrum 

fimbriatum  
29/07 1 ex. en op 
29/08 2 groepjes van 5 tot  

7 exx. Tuin bungalow- 
park Rietberg, Epe. HJdH.  

25/09 2 exx. hoek Belvédèreweg- 

Dellenweg, Epe. MM.  
Grote parasolzwam  Macrolepiota procera 
16/07 1 ex. Schotweg, Epe. HJdH 
Grote sponszwam  Sparassis crispa 

20/09 Kolossaal ex. in de berm van de 
Belvédèreweg, Epe. MM.  

Grote stinkzwam  Phallus impudicus 

18/08 ± 34 exx. bij elkaar. Boerweg, Epe. 
HJdH.  

Kaaszwam  (Sponzige?)  Spongipellus 
spumens 

22/07 4 vruchtlichamen boven elkaar. ’t Hul, 
Tongeren, Epe. HJdH.  

Hazenpootje  Coprinus lagopus 
17/07  In enorme hoeveelheden op het erf van 

het Petit Restaurant, Elburgerweg, 
Heerde. MM.  

Houtknotszwam  Xylaria polymorpha 

06/07 Op stronk binnenterrein centrum Epe. 
Tot september aanwezig. EKG.  

Kaaszwam  (Sponzige?)  Spongipellus 
spumens 

22/07 4 vruchtlichamen boven elkaar. ’t Hul, 
Tongeren, Epe. HJdH.  

Kerntrilzwam  Tremella encephalla 
25/09 Onverhard gedeelte Belvédèreweg, Epe, 

samen met Dennenbloedzwam. MM. 
Koningsmantel  Tricholomopsis rutilans 
17/07 Bundel van 4 exx. Wolbergweg, Epe. 

HJdH.  
Oranjegeel trechtertje Rickenella 
fibula 

12/07 Enkele exx. Boerweg ri. Gortel, Epe. 
HJdH. 

Parelstuifzwam  Lycoperdon perlatum 

02/08 2 exx. Zandgedeelte Boerweg, Epe. IS. 
10/09 4 exx. Ruiterpad bij Koepelweg, Epe. 

MM. 
Plooivoetstuifzwam  Calvatia excipuliformis 
25/09 In de berm Belvédèreweg, Epe, 

onverhard gedeelte ri. Renderklippen. 
MM.  

Roodbruine schijnridderzwam  Lepista 
flaccida 

04/07 Mooie kring. Schotweg, Epe. HJdH.  
Roodbruine slanke amaniet  Amanita fulva 
12/07 ± 10 exx. bij elkaar. Boerweg, 

Epe. HJdH.  

sept. Opvallend veel langs 
bospaadje Norelbos 
ri. Renderklippen. 
Zonder uitzondering 

 

 

 



ver ondermaats. MM.  

Roodporiehoutzwam  Daedaliopsis 
confragosa 

sept. Opnieuw in aanleg aanwezig op 
dezelfde dode boom waar hij al 
jaren verschijnt. Langs Natuurpad 
Epe, bij eerste “heitje”. MM.  

Roze stinkzwam  Mutinus 
ravenelii 

17/07 Grote aantallen op het erf van het 
“Petit Restaurant”, Elburgerweg, 
Heerde. MM.  

Tijgertaaiplaat  Lentinus tigrinus 

20/07  Bij fietspad richting Heerde onder 
aan tweede trap naar 
Renderklippen, Epe. Nieuwe bundel 
op dezelfde plek. MM.  

Vermiljoenhoutzwam  Pycnoporus 
cinnebarinus 

13/07 1 ex. op berkenstam. Tepelbergweg, 
Epe. HJdH.  

Vliegenzwam    Amanita 
muscaria 

24/07 Onder berk langs wandelpad  

Renderklippen, Epe. MM.  

Vroege bekerzwam  Peziza versiculosa 

12/07 Op houtsnippers. Emmastraat, 
Epe. EKG.  

Weidechampignon  Agaricus 
campester ss. str. 

13/07 Verscheidene exx. in parkje 
Emmstraat, Epe. EKG.  

Weidekringzwam  Marasmius oreades 

04/07 2 kringen op gazon van tuin aan de 
Lohuizerveenweg, Epe. HJdH.  

Zwavelzwam  Laetiporus sulphureus 
29/08 1 ex. bij Huize Licht en Duister, 

Duisterestraat, Epe. HJdH.  
 
Planten 

Alsemambrosia Ambrosia 
artemissiifolia 

09/09 Tuin Wisselseweg  

Epe. HM.  

sept    Eigen tuin Schotakker  
Epe. Beiden op vogel- 
voerplaat. Zie Groenpraat 9. 
HM. 

Borstelkrans  Satureja 
vulgaris 

04/09 Nog veel exx. Woldbergweg, 
Epe. EKG.  
Breedbladige wespenorchis  Epipactis 

helleborine 

05/08 Gortelseweg, Epe. IS.  
Galigaan Cladium mariscus 

14/07  Wisselsche veen, Epe op  verscheidene 
plekken met Peter van Beers. HM.  

Gevleugeld hertshooi  Hypericum 
tetrapterum 

27/07 Vossenbroek. EKG.  

Glidkruid  Scutellaria galericulata 

22/08 Onderaan heuvel met bankjes 
Van Manenspad, Epe. HJdH.  
Glanzige geranium  Geranium lucidum 

zomer 1 plant, spontaan opgekomen 
tussen diverse andere, eveneens 
nooit gezaaide geranium-soorten. 
Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Grasklokje  Campanula rotundifolia 

04/09 Tussen de Borstelkrans in. 
Woldbergweg, Epe. EKG.  

aug. Vijf plantjes resterend langs 
fietspad Renderklippen, Heerde. MM.  
Kamvaren Dryopteris cristata 

14/07  Wisselseveen. Met Peter van 
Beers 

           ecoloog Waterschap Veluwe. 
HM.  
Keizerskaars Verbascum phlomoides 

09/09  Berm Paalbeekweg hoek 
Wisselseweg 

           Epe. Herkenbaar aan blad dat 
niet af- 

           loopt langs de stengel. HM. 

 

 



Linaria purpurea 
29/08 Begin Gortelseweg, Epe 

(vlakbij hoge mast.) 
 HJdH. 

Mattenbies Scirpus lacustris 

sept     Dorpsbeek, Hogeland Epe 

           Ongewone groeiplaats. 1 ex. 
HM. 
Rapunzelklokje  Campanula rapunculus 

07/08 Spontaan opgekomen in tuin Epe-
C. Nooit gehad! EKG.  

Reuzenzwenkgras  Festuca gigantea 

sept.    Belvédèreweg, Klokbekerweg, 
Epe. HM.  

Stijve ogentroost Euphrasia stricta 

14/08 Veel. Eind Pas Opweg, Gortel. 
HJdH.  

Verfbrem  Genista tinctoria 

12/07 Boerweg, Epe. HJdH.      

Watercrassula Crassula aquatica 

14.07  Weilandpoel zuidtak Smallertse 
Beek 

           bij Oranjeweg Emst. Met Peter 
van 

           Beers. Zie Groenpraat 9. HM.  

Wilde bertram  Achillea ptarmica  

27/07 Vossenbroek. EKG.  

Witte honingklaver Melilotus albus 

14/07  Massaal op één plek Wisselsche 
veen, Epe.  HM.  

Zegekruid  Nicandra physaloïdes 

04/09 In verlaten tuin Epe-C. volop 
bloeiend. EKG.



 
  
 

Is dit kolonisatie? 
 

 Misschien heb ik een deel van dit verhaal wel eens verteld. Toen we lang geleden hier 
kwamen wonen waren we zo benieuwd welke vogels er zouden zijn. Wel, eigenlijk waren alle 
vriendjes van vroeger aanwezig tot de ganzen toe, en er zoefde zelfs wel eens een zwaan over het bos. 
 In het voorjaar kwamen de bijbehorende nesten met jonge vogels en net als vroeger waren er 
ook Heggenmussen vlak bij het huis. Dit ging een paar jaar goed. Toen waren de Heggenmussen na het 
uitvliegen van de jongen verdwenen. Ze bleven jaren weg. Af en toe in de winter of het voorjaar kwam 
zo’n vogeltje op het voer – dat was al. En dat terwijl twee straatlengten verderop Heggenmussen zongen 
en nestelden. Waarom dan niet hier? Wij meenden dat de biotoop niet veranderd was. 

 Na een paar jaar hoorde ik op één straatlengte afstand een Heggenmus zingen. Deze bleef; 
misschien waren het er twee. Het jaar daarop hetzelfde verhaal vanuit dezelfde richting maar dichterbij. 
Na drie jaar zijn ze weer helemaal teruggekomen, met zang en nest. Ook nu scharrelen ze bij het voer 
met z’n tweeën. Her-kolonisatie? 

 Ik blijf het een curieus verhaal vinden omdat het zulke algemeen voorkomende vogels betreft. 

 

Louk Witkamp. 
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