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Sluitingsdatum kopij 

10 maart 2005 

Onverbiddelijk!  

Onderstaande brief laten we in gepaste bescheidenheid 
voor zichzelf spreken 

 

Geachte redactie van Natuurklanken, 

 Als bestuurslid van de KNNV-afdeling Noordwest - Veluwe heb ik het voorrecht via de onder de leden 
circulerende postmap kennis te kunnen nemen van de afdelingsbladen binnen het Gewest IJsselstreek. 
Natuurklanken behoort in dit verband al vele jaren tot mijn favorieten. Alle hulde voor inhoud en 
vormgeving van het blad. Zonder andere scribenten ook maar enigszins tekort te willen doen moet me 
van het hart, dat binnen die keur van schrijvers er eentje is, die me altijd weer weet aan te spreken: Els 
Koopmans – Grommé. Ze doet me qua stijl denken aan de grote Jac.P. Thijsse. Net als hij slaagt ze er in 
van elk feit een boeiend stukje proza te maken. Niemand, die zoals zij – vaak  samen met Dik – het 
Wisselsche veen beleeft. Ze neemt je als het ware al keuvelend mee het gebied in, zorgt ervoor dat niets 
aan de aandacht ontsnapt en weet onderwijl ook nog eens perfect de omstandigheden en sfeer van dat 
moment te schetsen.  

Het was niet deze ontboezeming, die mij er in eerste instantie toe aanzette dit bericht te versturen. De 
aanleiding was een melding van Henk Menke onder Groenpraat 9. 

Hij beschrijft hierin de vondst van Alsemambrosia als adventiefplant. De Alsemambrosia, zo vermeldt hij, 
wordt meestal gevonden op industrie- en haventerreinen, soms ook in bermen en akkers. De beschreven 
vondsten kwam echter uit tuinen. Ik kan daar de mijne in de zomer van 2004  aan toe voegen uit mijn 



tuin in Putten. Toen ik de plant zag kon ik ‘m niet thuis brengen. Na lezing van Groenpraat vielen alle 
stukjes van de puzzel perfect op hun plaats: het kan niet missen! Compleet met bloempjes in de 
bladoksels. Henk vraagt zich af hoe de plant onze tuinen weet te vinden. Hij besluit het artikel met de 
opmerking “je gaat haast denken dat de vruchtjes in vogelvoer zitten”. En waar vond ik mijn 
Alsemambrosia? Juist, precies op de plek waar ik ’s winters mijn vogelvoer strooi. 

 Met vriendelijke groet,  

Harm Werners. 
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Voorwoord 

 Het is de bedoeling dat u dit leest wanneer nieuwjaarskruitdampen en -
oliebolwalmen nog rondwaren. Bij ons weten is nog niet eerder een 
Natuurklanken zo vroeg in het nieuwe jaar verschenen. De eerste goede daad 
van de redactie – een mooi begin. 

 Aan alle wensen voor heil en zegen die u al gekregen hebt voegen wij die 
van ons toe. We hopen voor iedereen dat onvervulde wensen – mits het 
verstandige zijn – vervuld worden en dat de wondertjes waar de wereld vol mee 
zit door u herkend worden, kortom: een blij nieuw jaar. 

 Het is knokken geweest om deze Natuurklanken in een veel te kort 
tijdbestek in vorm te krijgen, maar dank zij een brandnieuwe computer had de 
redactie niet zo ernstig te lijden als de vorige keer, toen er een heleboel is 
misgegaan, zoals u ook wel gemerkt zult hebben. 

Mochten er ditmaal in de haast dingen over het hoofd gezien- of verblunderd 
zijn, dan ligt de schuld helemaal bij ons en niet bij een veel te snel verouderd 
elektronisch apparaat.  

 Er is de laatste tijd nogal wat afgepraat naar aanleiding van de rubriek 
“waarnemingen”. Daarom bereiden wij u er maar vast op voor dat er dit keer een 
serie heel oude meldingen tussen zit. Niet door schuld van de aftandse computer 
(!) maar doordat ze via een omweg bij ons binnenkwamen. Omdat we ze zelf 
best belangwekkend vonden hebben we ze voor gelijkgestemden geplaatst. 

Bovendien, met de kortste dag al weer een eindje achter ons zijn die zonnige 
signalen toch heerlijk om te lezen. We zitten er zelf ook zó weer middenin. 

 Dit blad staat vol met instructieve en educatieve verhalen en hopelijk vindt u het ook de 
moeite waard de jaarverslagen door te lezen. Ze geven u een idee van de inzet en de animo die er 
heerst onder degenen die de KNNV-afdelingskar trekken. Nog meer daarover kunt u gewaarworden 
bij de nieuwjaarswandeling/bijeenkomst, én op de algemene ledenvergadering waarvoor ook u in dit 
blad uitgenodigd wordt. 



 Laat u ons het komende jaar in uw bevindingen delen? Vertelt u ons over 
uw veldbiologische ervaringen in eigen omgeving of  “buitengaats”? Uw verhalen 
zijn van harte welkom bij 

de redactie. 

 

 
Onderstaande brief laten we in gepaste bescheidenheid voor 

zichzelf spreken 

 

Geachte redactie van Natuurklanken, 

 Als bestuurslid van de KNNV-afdeling Noordwest-Veluwe heb ik het voorrecht via 
de onder de leden circulerende postmap kennis te kunnen nemen van de 
afdelingsbladen binnen het Gewest IJsselstreek. Natuurklanken behoort in dit 
verband al vele jaren tot mijn favorieten. Alle hulde voor inhoud en vormgeving 
van het blad. Zonder andere scribenten ook maar enigszins tekort te willen doen 
moet me van het hart, dat binnen die keur van schrijvers er eentje is, die me 
altijd weer weet aan te spreken: Els Koopmans – Grommé. Ze doet me qua stijl 
denken aan de grote Jac.P. Thijsse. Net als hij slaagt ze er in van elk feit een 
boeiend stukje proza te maken. Niemand, die zoals zij – vaak  samen met Dik – 
het Wisselsche veen beleeft. Ze neemt je als het ware al keuvelend mee het 
gebied in, zorgt ervoor dat niets aan de aandacht ontsnapt en weet onderwijl ook 
nog eens perfect de omstandigheden en sfeer van dat moment te schetsen.  

Het was niet deze ontboezeming, die mij er in eerste instantie toe aanzette dit 
bericht te versturen. De aanleiding was een melding van Henk Menke onder 
Groenpraat 9. 

Hij beschrijft hierin de vondst van Alsemambrosia als adventiefplant. De 
Alsemambrosia, zo vermeldt hij, wordt meestal gevonden op industrie- en 
haventerreinen, soms ook in bermen en akkers. De beschreven vondsten kwam 
echter uit tuinen. Ik kan daar de mijne in de zomer van 2004  aan toe voegen uit 
mijn tuin in Putten. Toen ik de plant zag kon ik ‘m niet thuis brengen. Na lezing 
van Groenpraat vielen alle stukjes van de puzzel perfect op hun plaats: het kan 
niet missen! Compleet met bloempjes in de bladoksels. Henk vraagt zich af hoe 
de plant onze tuinen weet te vinden. Hij besluit het artikel met de opmerking “je 
gaat haast denken dat de vruchtjes in vogelvoer zitten”. En waar vond ik mijn 
Alsemambrosia? Juist, precies op de plek waar ik ’s winters mijn vogelvoer 
strooi. 

 Met vriendelijke groet,  

Harm Werners. 



 

 

We ontvingen twee nieuwe uitgaven voor onze bibliotheek, schenkingen van De Vlinderstichting aan 
de Insectenwerkgroep: 

• Dagvlinders van Zeeland  -  10 jaar dagvlinderonderzoek: 1993-2002 
uitgave van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland  

+ Stichting Het Zeeuwse landschap + “De Koperen Tuin”. 

Een mooi geïllustreerd boekwerk met kleurenfoto’s van alle waargenomen dagvlinders en hun 
locatie.  
Een ander waardevol cadeau van De Vlinderstichting is het boek 

• Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden door Kars Veling, John Smit en 
Vivian Siebering. 
Uitgave van de KNNV en De Vlinderstichting. 

Een onmisbaar werk voor wie te maken heeft met inrichting of herinrichting van terreinen 
(bijvoorbeeld Vossenbroek!) 

Het behandelt ook kevers tot en met slakken! 
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De leden-voor-ledenavond heeft traditiegetrouw ook weer plaatsgevonden en langs deze weg 
wil het bestuur alle leden bedanken voor hun bijdragen, met name Dik voor de organisatie en 
Hilary voor haar verhaal over Afrika. 

 De inventarisatie van het Vossenbroek nadert zijn voltooiing. Binnenkort gaan wij starten met de 
opmaak van het rapport. De presentatie ervan zal plaatsvinden in de Zuukerschool. We verwachten veel 
leden bij de presentatie van dit rapport. Wilt u de datum vast reserveren? De presentatie vindt plaats op 
12 mei 2005. Het is een feest voor alle leden, niet alleen voor de werkgroepen! 

 Groei en Bloei viert haar 40-jarig jubileum op 28 mei 2005 met een Groenmarkt op de  
Hagedoornse Plaatse. Onze afdeling heeft een stand op deze markt, waarbij de evenementencommissie 
de touwtjes in handen heeft. Naast informatie over de KNNV gaan we groenproducten verkopen in de 
ruimste zin van het woord. Stekjes, planten, tweedehands natuurboeken, -tijdschriften, tekeningen, 
decoraties, etc. Als u soms mocht gaan opruimen, denkt u dan eens aan deze verkoop en geef een 
telefoontje aan de secretaris. Daarom alvast deze vroege oproep. 



 Het Geldersch Landschap bestond het afgelopen jaar 75 jaar en ter gelegenheid van dit 
heugelijke feit zijn wij als vereniging in de gelegenheid gesteld om ergens binnen onze afdeling een 
lindeboom te plaatsen. Op 17 december hebben wij deze boom geplant bij de RSG in Epe ter gelegenheid 
van de opening van de nieuwe vleugel. 

 In de Eper Gemeentewoning beschikt onze afdeling over een zeer uitgebreide bibliotheek. De 
afgelopen jaren heeft Oeti Slot de taak van bibliothecaris naar volle tevredenheid vervuld, echter zij 
heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Derhalve zijn wij op zoek naar een nieuwe bibliothecaris. 
Als u een echte boekenliefhebber bent en graag iets wilt doen voor onze afdeling dan kunt u contact 
opnemen met onze secretaris. 

 De afgelopen periode is er een aantal nieuwe leden bijgekomen. Onze werkgroepen heten 
nieuwe leden van harte welkom. Om lid te worden van een werkgroep hoeft u niet per se een enorme 
kennis te hebben. Wel veel interesse! Dan leert het snel. Het is voor elke vereniging van levensbelang 
dat er een doorstroming is van nieuwe vrijwilligers, van mensen met nieuwe ideeën en een fris elan. 
Stap er eens in…zouden wij u willen vragen! Bij de KNNV is er veel ruimte voor eigen initiatief. 

 Het bestuur wil langs deze weg iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor 
onze afdeling en wij wensen nogmaals een ieder een goed seizoen en een gezond 2005 toe.  

 

Het bestuur. 
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• Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden door Kars Veling, John Smit en 
Vivian Siebering. 
Uitgave van de KNNV en De Vlinderstichting. 

Een onmisbaar werk voor wie te maken heeft met inrichting of herinrichting van terreinen 
(bijvoorbeeld Vossenbroek!) 

Het behandelt ook kevers tot en met slakken! 
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VOOR UW AGENDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

2005 

Zondag 

9 januari 

 

 

 

NIEUWJAARSWANDELING KLOOSTERBOS o.l.v. Adrie Hottinga. 
Voor velen van ons een hernieuwde kennismaking met het gebied. Alweer enkele jaren 
geleden verscheen het KNNV rapport Klooster Hulsbergen. 

• De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het voetbalveld in 
Wapenveld. 

• Daarna rijden we naar Atelier De Disselbrink, waar we rond 15.30 uur de leden die 
niet gewandeld hebben ontmoeten. De Disselbrink is een oude statige IJsselhoeve 
op Marledijk 31 in Marle, en staat aangegeven met een uithangbord op de dijk. 

• Verzamelen 13.35 uur VVV in Epe, of om 13.45 uur Rabo adviescentrum in 
Heerde. 

• I.v.m de organisatie verzoeken wij u dringend zich op te geven bij  

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



 

Francien Surink, Tel, 0578 613989.   

Donderdag 

27 januari      

 

DIALEZING OVER VOGELEN IN AFRIKA 
Herman van ’t Hart vertelt en laat dia’s zien die hij gemaakt heeft op zijn reizen door 
Afrika.  Voor de pauze vertoeven we in Botswana en na de pauze zien we beelden uit 
Namibië. 

 Plaats: Suite van de Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 

 Aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 

5 februari 

 

BOTANISCHE DAG VAN DE CONTACTCOMMISSIE VOOR FLORISTIEK EN 
VEGETATIEKUNDE van de KNNV. Thema: Flora van Flevoland. 

 Plaats Biologische Landbouwschool Warmonderhof,  Wisentlaan,  Dronten.  

 Tijd: 10.30 uur zaal open  - 11.00 uur aanvang programma. 

 Kosten  € 3. Meer info op www.knnv.nl 

   Donderdag 

   24 februari    

  

Hoe meer zielen 

hoe meer vreugd 

 

 

   

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Na afloop van de vergadering is er een korte pauze. Hierna zal Henk van Woerden een 
korte dialezing verzorgen. We kennen Henk al jaren van zijn macro-opnames van 
insecten. Hij heeft voor ons een speciale selectie gemaakt van insecten die we in onze 
directe omgeving kunnen waarnemen. 

 Plaats: Suite van de Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe 

 Aanvang: 20.00 uur   
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Donderdag 

10 maart 

 

LEZING OVER INSECTEN IN HET ALGEMEEN door Els Koopmans 

Deze lezing zou vorig jaar al plaatsvinden maar kon door onvoorziene omstandigheden 
toen niet doorgaan. Aan de hand van door Dik Koopmans gemaakte dia’s van vlinders, 
rupsen, kevers enz. zal Els ons vertellen over allerlei bijzondere kenmerken en 
eigenaardigheden van insecten. 

 Plaats: Suite van de Eper Gemeentewoning, Stationstraat25, Epe 

http://www.knnv.nl/


 Aanvang: 20.00 uur 

Zondag 

3 april 

 

 

LANDGOEDERENWANDELING ZWALUWENBURG/SCHOUWENBURG     o.l.v. Jan 
Kuijper. 

Als de eerste voorjaarsbloeiers zich vertonen en de vogels ons uit volle borst de lente 
aankondigen is het goed toeven op deze landgoederen. Jan Kuijper vertelt over het 
beheer, geschiedenis, flora en fauna van deze landgoederen die in bezit zijn van Het 
Geldersch Landschap. 

 Verzamelen: 13.30 uur VVV Epe of 14.00 uur bij ingang Zwaluwenburg aan 
 de Eperweg tussen ‘t Harde en Elburg. 

Opgave bij Jan Kuijper  tel 0525-682629 
Donderdag 

14 april     

 

 

        

LEZING OVER SLAKKEN door Herman Roode 

De KNNV heeft in 2005 het thema ”Slakken” gekozen. Met deze lezing sluiten we daar 
mooi bij aan. Herman Roode is al jaren bezig met inventariseren en fotograferen van 
slakken. Met zijn lezing zal hij ons inwijden in het slijmerige leven van de slakken onder 
het motto “de slakkenpakker vertelt”. 

 Plaats Suie van de Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe 

 Aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 

16 april:           

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING VAN DE KNNV 
 Nadere bijzonderheden in de volgende Natuurklanken 

Zaterdag 30 
april – 6 mei 

VOORJAARSKAMP IN NIEHEIM, TEUTOBURGERWALD. 
 Voor opgave, nadere bijzonderheden e.d. zie losse bijlage. 

Donderdag 

12 mei      

! 

PRESENTATIE VOSSENBROEKPROJECT IN DE ZUUKERSCHOOL 
Naast alle KNNV-ers zullen ook de buurtbewoners van het Vossenbroek worden 
uitgenodigd. Er zullen diverse presentaties worden gehouden door de werkgroepen en 
tevens zal het Vossenbroekrapport worden aangeboden aan een vertegenwoordiger van 
Het Geldersch Landschap. 

 Aanvang: 20.00 uur. 

 Plaats: Zuukerschool, Zuukerend 9 te Epe. 

Zaterdag 

28 mei:             

GROENMARKT 
met alle Eper en Heerder natuur- en milieuorganisaties op Hagedoorns Plaatse, t.g.v.  

het 40-jarig jubileum van Groei en Bloei. 

 

Programma’s van de werkgroepen 

Werkgroep Landschap en Natuur 
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. Snoeien hoogstamfruitbomen: 

zaterdag 22 januari 2005 



zaterdag 19 februari  

2. Heggenleggen: 
zaterdag 19 maart 

3. Wilgen knotten                                       Bertus Hilberink -  0578 – 572713 
Stationsstraat 28, 8171 BX  Vaassen. 
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Insectenwerkgroep 
Maandag 

17 jan.        
Lezing en diapresentatie door Bob van Aartsen, Cintia Wedemeijer en Hilary Jellema. 

 Plaats en tijd: Alkoof gemeentewoning om 14.30 uur 
Maandag 

14 febr.       
Lezing  over libellen en nachtvlinders, door Dick Groenendijk van De Vlinderstichting en 
presentatie concept zomerprogramma. 

 Plaats en tijd: Suite gemeentewoning om 20.00 uur 
Zaterdag 

5 maart 

Landelijke Vlinderdag  

in Ede 

Maandag   

14 maart      

Diapresentatie door o.a. Els Koopmans 

 Plaats en tijd: Alkoof gemeentewoning om 14.30 uur 

 
Werkgroepbijeenkomsten 
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 - 0578-612083, Etienne van Dissel - 038 4479616,  Bertus Hilberink - 0578 572713. 

 

VoZoVAR  
Za 22  jan. t/m  

zo 30 jan. 

Roofvogelwintertelling. Al enkele jaren worden ´s winters de roofvogels geteld in 
het buitengebied van de gemeenten Epe en Heerde. Opgave en inlichtingen bij de 
coordinator van de vogelwerkgroep. 



Wo 23 feb. Werkbijeenkomst. Aandacht voor diverse zaken zoals inventarisaties, jaarsoort, 
programma 2005, waarnemingenrondje e.d. 

 Eper Gemeentewoning, Alkoof vanaf 20.00 uur. 

 

Plantenwerkgroep Winterprogramma 2005  

De werkgroepavonden zijn steeds in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

van 20.00 tot 22.00 uur. 

Ma. 31 jan.      Onderwerp “Vruchten” door Henk Menke met dia’s van Frans van Noorden. 

Ma. 28 febr.     Het tekenen van planten door Els Koopmans. We tekenen zelf ook. 

Ma. 21 mrt.      Oefenen Knoppen determineren. 

Bijzondere activiteiten “buitengaats”: 

Di. 25 jan.          Dia-avond over verschillende gebieden in Nederland o.a. Voornes duin en            

Schiermonnikoog - Plantenwerkgroep Zwolle. 

Plaats: Eli Heimanszaal Ecodrome. Ingang rechtsachter. Tijd: 20.00 uur/ 

Za.   5  febr.       Botanische dag van de Contact Commissie voor Floristiek en Vegetatiekunde van de 
KNNV over De Botanische rijkdom van de IJsselmeerpolders. 

Plaats:   De Hofzaal van de Biologische Landbouwschool Warmonderhof, Wisentlaan, 
Dronten. 

Tijd: 10.30 uur zaal open, 11.00 uur aanvang. Kosten  € 3.                        

Do. 24 mrt.        Grassen en Zeggen leren determineren. Materiaal aanwezig. 

Plantenwerkgroep Zwolle. Plaats: Eli Heimanszaal Ecodrome. Tijd: 20.00 uur. 

 Voorjaarsvakantie:   5 febr. t/m- 13 febr.-t/m 20 febr. 

Meivakantie:          30 april t/m 8 mei 

Ma. 9 mei    Misschien Paasheuvel Vierhouten. 

Do. 12 mei:   Presentatie Vossenbroekrapport 
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Uitnodiging 



 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 

donderdag, 24 februari 2005  

in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Na de vergadering laat Henk van Woerden ons enkele van zijn prachtige dia’s van insecten zien. 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2004 nummer 2 

 

Agenda 

1. Opening    
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 

2004 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 
                        Stand van zaken Inventarisatieproject Vossenbroek 

Afdelingspluim 2004 
De VV voortaan in april; dit jaar : op 16 april  
Verslag van activiteiten  in Vertegenwoordigingen. 

5. Jaarverslag  2004  
6.  Financiën 
 verslag penningmeester over 2004  
 verslag kascommissie 
 begroting 2005 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Bestuursvacatures: 

                er zijn geen vacatures  
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
                    Dit jaar niet aan de orde.                                                         
. 

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde 
Vergadering. 



11. Werkgroepen en bibliotheek e.a. eventueel over de plannen 
voor 2005. 
Er is een vacature voor de functie van Bibliothecaris. 

12. Redactie Natuurklanken. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor het komend seizoen. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 
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Jaarverslag 2004 
 Aan de inventarisatie van het Vossenbroek is met veel enthousiasme gewerkt door alle 
werkgroepen en door een enkel lid individueel. 
Binnen de afdeling is een Planten- Insecten- en een Paddestoelenwerkgroep actief. Verder een 
gecombineerde werkgroep VoZoVar, opgebouwd uit drie werkgroepen voor vogels, zoogdieren, 
vissen, amfibieën en reptielen; en de Werkgroep voor Landschap en Natuur (WLN). 
       Er zijn zeventien algemene activiteiten georganiseerd (zie aan het eind van dit verslag.) 
De lezingen worden goed bezocht, maar de belangstelling voor de excursies is opnieuw minimaal. 

Via de voorzitter is ons een beamer geschonken, waar druk gebruik van wordt gemaakt. 
Leden 

Het ledental per 1 januari 2004 is honderdvierenzeventig, waarvan eenendertig huisgenootleden 
en twee ereleden. 

Het bestuur  
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 

Rob van de Burgt  voorzitter 

Margriet Maan-Everaars secretaris 

Jan Kuijper   penningmeester 

Jan Leemburg   tweede secretaris 

Francien Surink   coördinator algemeen programma 

Hilary Jellema-Brazier  natuurhistorisch secretaris 

Bauke Terpstra   bestuurslid 

Het bestuur vergadert zes maal. Aan de orde komen o.a.: 

• De functie van het Natuurhistorisch secretariaat 
• Vossenbroekproject 
• Promotie afd. Epe/Heerde 
• Groencursus 
• Ruimtelijke Ordening: Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Epe. 
• De Natuur dichtbij       



• Natuurkalender 
Contacten 

Rob van der Burgt onderhoudt het contact van de afdeling bij WATCH, een project voor 
basisschool-leerlingen met het thema Water. 

Jan Leemburg onderhoudt het contact met de gemeente Epe. 

Werkgroepen en Commissies. 

De jaarverslagen van de werkgroepen staan verderop in dit blad. 

De coördinatorenvergadering behandelt de volgende onderwerpen:  

>  Inventarisatieproject Vossenbroek  

> Invulling van het Natuurhistorisch secretariaat.  

De Programmacommissie organiseert, presenteert en publiceert een afwisselend Algemeen Programma 
met boeiende lezingen en excursies. Demotiverend is het voor de commissie dat er te weinig deelname is 
aan de excursies, met uitzondering van de Vleermuis- en de Paddestoelenexcursie, waarvoor veel 
belangstelling bestond.  

De Evenementencommissie woont het feest t.g.v. het 75-jarig bestaan van Het Geldersch Landschap bij 
en neemt ons cadeau, een Lindeboom, in ontvangst. 

      Besloten wordt de Linde cadeau te doen aan RSG de Springborn, bij de opening van de 
nieuwe vleugel. Door de nieuwbouw is er veel groen verloren gegaan. 
De “Voorjaarskampcommissie” organiseert het voorjaarskamp in het Teutoburgerwoud. Daarvan wordt 
uitgebreid verslag gedaan in Natuurklanken. Het is het vierendertigste Voorjaarskamp!!   

Natuurklanken 
Er verschijnen vier afleveringen, samen ongeveer 160  bladzijden.  

Naast een aanbod van lezenswaardige artikelen door verschillende schrijvers is er veel aandacht voor 
verenigingszaken. Meer verslagen van excursies en lezingen is een grote wens van de redactie, die een 
flinke dosis doorzettingsvermogen niet ontzegd kan worden. 

Bibliotheek 
De boekenlijsten zijn vernieuwd en volledig gemaakt. De kasten zijn opgeruimd. Algemene 
leden maken te weinig gebruik van deze geweldige voorziening. 
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Natuurpad 

Er zijn dit jaar weinig vernielingen aangericht. Onze twee nieuwe beheerders starten voortvarend 
een grote schoonmaak.  

De Natuur dichtbij. 

De artikelen worden zeer onregelmatig geplaatst in Heerde Huis aan huis. Veluws Nieuws heeft helemaal 
geen belangstelling. Sommige schrijvers hebben daardoor moeite met het regelmatig inleveren van kopij.  

Vertegenwoordigingen 
• Kavelruilcommissie Oost (Marianne Faber). 
• Vereniging Milieuzorg Epe (geen); Milieugroep Heerde (Adrie Hottinga). 
• Gelderse Milieufederatie (Jan Kuijper, Margriet Maan). 
• Veluwe IJsselzoom (wisselende personen). 
• Platform Duurzame Ontwikkeling Epe (Margriet Maan). 
• De Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé).  
• Beleidsraad KNNV (Margriet Maan); Gewest IJsselstreek KNNV (Jan Kuijper). 
Contacten met andere natuurverenigingen en organisaties. 

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



• Stichting Het Geldersch Landschap    
• Staatsbosbeheer 
• Waterschap Veluwe   
• Floron   
• Sovon   
• Ravon 
• De Vlinderstichting 
• Kerkuilenwerkgroep Veluwe   
• Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde   
• Vogelbescherming 
• VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

Contributie gaat naar:   

Stichting Natuur en Milieu, Vlinderstichting, Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en 
Beken en Gelderse Milieufederatie. Bladen worden uitgewisseld met KMPT,  IJsselacademie,  Landelijke 
Jongeren, Vogelbeschermingswacht en alle afdelingen van het Gewest IJsselstreek. 

Gegevens gaan naar: 

KNNV Veldbiologische Commissie, Floron (structureel), Sovon, Ravon, Rijksherbarium,  

Mycologische Vereniging Nederland (incidenteel), Vlinderstichting, Trekvlinderregistratie,  

Werkgroep Roofvogels Nederland (wintertelling). Vogeltrekstation. 

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

Vrijwilligers 
Veel waardering en dank voor onze leden-vrijwilligers: 

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

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

11 januari Nieuwjaarswandeling op het Kievitsveld. 

11 maart Lezing Stinseplanten door mevrouw T.Woerdeman uit Laag Keppel. 

  8 april       Dialezing over Wolken door Henk Menke. 

17 april Excursie naar De Warande in Laag Keppel. 

  1 t/m/ 7 mei Voorjaarskamp naar Nieheim in het Teutoburgerwoud. De 34ste! 

  5 juni Gewestelijke Themadag in Wannerperveen. 

  6 juni Excursie naar Jonen uitgesteld. 

10 mei Excursie naar de Grote Voorn bij Oene door de Plantenwerkgroep. 

27 mei Plantenruilbeurs, één belangstellende (!) 

31 juli Fietsexcursie naar tuinen van leden in Epe en Heerde. 

25 augustus Inventarisatie-excursie naar de Grote Voorn met de PWG. 

29 augustus Vogelfestival in Oostvaardersplassen. 

17 september Vleermuisexcursie met Frans Bosch op Cannenburch. 



23 september Lezing over paddestoelen door Menno Boomsluiter. 
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16 oktober   Gewestelijke excursie naar de Millingerwaard.   

17 oktober Paddestoelenexcursie met de Paddestoelenwerkgroep. 

28 oktober Dialezing door Gerard Plat over Brits Columbia en de Rocky Mountains. 

  7 november Geologie-excursie naar Havelte met Bauke Terpstra. 

10 november Dialezing door Stef van Rijn over vogelonderzoek in Kroatië. 

25 november Presentatie over Vleermuizen en de kelder in Epe door Frans Bosch. 

  9 december Leden voor ledenavond. Een heel geslaagde avond met bijdragen van leden en 
werkgroepen om de speciaal voor deze avond uitgenodigde nieuwe leden te 
informeren over hun activiteiten. 

                                                                                                                                  Margriet Maan 

                                                                          

 

Jaarverslagen van de werkgroepen 

VoZoVAR  
In 2004 is door vele leden van de werkgroep Vogels, Zoogdieren, Vissen, Amfibieën en 
Reptielen weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Dit verslag geeft daarvan een indruk. 
In januari 2004 werd de vierde roofvogelwintertelling in het buitengebied van Epe-Heerde 

gehouden. De belangstelling was groot. Over de resultaten verscheen een groot artikel in de regionale 
kranten. De stand van de Buizerd is al jaren zeer stabiel, de stand van de Blauwe reiger heeft zich 
hersteld na koude, droge winters van 2001 en 2002. 

Op de werkgroepavond van februari is het programma voor 2004 besproken. Het paddenscherm 
werd in februari opgezet, maar de trek was net als in de voorgaande jaren niet sterk (globaal 
tweehonderd amfibieën.) Veel paddentrek was vermoedelijk al achter de rug met hoge temperaturen in 
januari en begin februari, net als de jaren ervoor. Voor de overzetters al weer niet erg motiverend. 

 In het kader van het project Vossenbroek zijn de broedvogels en zoogdieren volgens plan 
intensief geïnventariseerd. Alle leden van de werkgroep is de mogelijkheid geboden hieraan bij te 
dragen. Daarnaast zijn aanvullende waarnemingen gedaan voor vissen en amfibieën. Voor het 
zoogdieronderzoek zijn ook de life-traps en de bat-detector gebruikt. Er zijn op diverse avonden veel 
braakballen gepluisd, zowel van Kerkuil als van Ransuil, om informatie te krijgen over de kleine 
zoogdieren. 

 Op zaterdag 8 mei is er in het kader van de landelijke fietsdag een vogelkijkpunt bemenst bij het 
gemaal Pouwel Bakhuis in Wapenveld. Doordat het de week ervoor slecht weer was, bleef het aantal 
fietsers beperkt. Er is uitgebreid voorlichting gegeven aan voorbijgangers (fietsers en automobilisten), 
zelfs vogelaars uit België en Engeland. Voorlichtingsmateriaal was o.a. beschikbaar gesteld door 
Vogelbescherming Nederland. Er werden vijftig soorten vogels gezien.  



 De Oeverzwaluwenwand die bij het gemaal ligt, wordt door enkele leden van onze werkgroep 
onderhouden voor het Waterschap Veluwe. In april waren alle gaten dichtgemaakt. Inmiddels waren de 
vogels vanuit Afrika gearriveerd en druk in de weer bij hun nieuw gegraven nestgangen. Deze kolonie is 
met circa vierendertignesten een groot succes (2003: vier nesten, wand toen net nieuw.) Een mooie 
attractie op het vogelkijkpunt. 

 Er is in 2004 een brochure uitgegeven met de titel “Steenuil Epe-Heerde - Bescherming is 
noodzaak”. Dit is gebeurd met steun van onder meer Jan Nienhuis te Heerde, het Van der Feltz Fonds 
Epe, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Nationale Postcodeloterij en onze eigen vereniging. De 
brochure geeft een kijkje in het leven van de Steenuil. Het belang van behoud en verbetering van het 
leefgebied wordt benadrukt. De brochure is door werkgroepleden verspreid onder bewoners van 
“Steenuil-erven”. Aan de inventarisatie van Steenuilen is dit jaar minder tijd besteed, het is heel 
arbeidsintensief werk dat niet eenieder altijd even goed past. 

Op 15 mei vond een excursie plaats naar de polder Oosterwolde. In Natuurklanken is hiervan 
uitgebreid verslag gedaan. Zonder moeite noteerden we tachtig soorten vogels waaronder vele zeldzame 
zoals Roerdomp, Zomertaling en Krooneend.  
Gewoontegetrouw zijn ook de Huiszwaluwen en de Kwartelkoningen geteld. De Kwartelkoning-gegevens 
worden direct doorgespeeld naar een landelijke coördinator die – als dat nodig is – voor bescherming 
zorgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door contact op te nemen met de beheerder en het  
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maaien uit te stellen. De Huiszwaluw is vrij stabiel, voor de Kwartelkoning was het een zeer slecht jaar, 
ook elders in Nederland. Enkele leden van de werkgroep zijn ook nog actief met de Kerkuilen doordat ze 
zijn aangesloten bij de Kerkuilenwerkgroep Veluwe. 

 Dit jaar hadden we niet alleen in februari en september een werkgroepavond, maar ook in juni. 
Dat gebeurde in voorgaande jaren niet gedurende de zomer. Er is uitgebreid stil gestaan bij de eerste 
resultaten van de broedvogelinventarisatie Vossenbroek. Ook zijn (toen al) uitgebreid 
vogelwaarnemingen en vakantie-ervaringen uitgewisseld. Sinds dit voorjaar beschikt de KNNV over een 
beamer. Op alle werkgroepavonden is daarvan dankbaar gebruik gemaakt voor het vertonen van 
presentaties. 

 Op de werkgroepavond van 15 september is vooral stil gestaan bij de resultaten van 
broedvogelonderzoek in het Kroondomein Het Loo. In 2003 en 2004 zijn vijf proefvlakken op broedvogels 
geïnventariseerd. 

 In september hebben enkele leden van de VoZoVAR gezamenlijk een vogelreis gemaakt naar 
Tarifa in Zuid-Spanje. Dit was zeer geslaagd met grote aantallen trekkende roofvogels. Voor mei 2005 
wordt momenteel een reis voorbereid naar het Midden-Elbe-gebied (Havelland) alwaar de Grote Trap nog 
voorkomt. 

Op 10 oktober vond de excursie naar “De Duintjes” plaats. Er is heel veel gezien o.a. IJsvogel, 
Krooneenden, Baardmannetjes e.d. Een resultaat dat zeer goed vergelijkbaar is met voorgaande jaren. 
Dit is altijd een zeer gezellige excursie. 

 Op meer dagen dan in voorgaande jaren is in het najaar vogeltrek geteld. 10 oktober 2004 was 
een topdag met sterke roofvogeltrek, o.a. honderdvijftien Buizerds en een Rode Wouw. De resultaten 
waren verder wisselend. Leuke waarnemingen waren verder o.a. Grote goudvink., waarvan een kleine 
“invasie” plaats vond in oktober/november. 

 De lezing van Stef van Rijn ging dit jaar over de Schreeuwarend in Kroatië. Op de valreep was 
deze nog in het algemene programma opgenomen. Stef heeft twee weken lang roofvogels 
geïnventariseerd en wist daar boeiend over te vertellen. Na de Buizerd zijn de meest talrijk 
waargenomen soorten de Zeearend en de Schreeuwarend. Het landgebruik is in Kroatië door de oorlog 



veranderd, vegetatiesuccessie bedreigt nu het leefgebied van de Schreeuwarend.  Volgend jaar komt 
Stef weer over zijn roofvogelonderzoeken vertellen. 
 Ook van Frans Bosch was er in het algemene programma dit jaar een excursie en een lezing 
opgenomen, maar dan natuurlijk over vleermuizen.  

Voor het eerst is de Klapekstertelling niet georganiseerd. Een nieuwe activiteit die momenteel wordt 
voorbereid is de “Jaarsoort”: de bedoeling is van enkele niet te algemene vogelsoorten jaarrond op 
allerlei manieren waarnemingen te verzamelen of tellingen te doen. 

 De werkgroep VoZoVar telde eind 2004 in totaal eenendertig leden, waarvan 75% ook aan één 
of meer activiteiten heeft deelgenomen. De indruk bestaat dat excursies minder goed bezocht worden 
dan in voorgaande jaren. 

 Net als voorgaande jaren is het jaar afgesloten met een vogel-punttransecttelling (PTT) en een 
gezamenlijke lunch. Op het moment dat dit verslag geschreven wordt, moet dit nog wel plaats vinden.  

Deze activiteit heeft traditiegetrouw (met tegen de twintig deelnemers) de grootste opkomst! 

Gert A.H. Prins, 

5 december 2004. 

 

 

Plantenwerkgroep 
-  Er zijn tien vaste leden en vier sympatisanten. 

-  We zijn blij met twee geweldig enthousiaste nieuwe leden!                  

-  Met een grote afvaardiging hebben we de begrafenis van Lammert Bonhof  bijgewoond. 

-  Er was een lijvig programma met het Vossenbroek en het Vemderbroek erbij.  Dankzij onze zeer 
trouwe en gemotiveerde leden hebben we met veel plezier en veel natte voeten heel wat werk 
verzet. 

-  Egbert heeft voor de eigenaar een  rapport over het Vemderbroek geschreven en Henk Menke 
vergeleek in zijn begeleidende brief de inventarisaties met die van het jaar 2000. 

- Onze streeplijsten gaan naar Floron. 
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Activiteiten in 2004: 

26 januari    6 pers.     Gerard Plat vertelt met beelden over zijn reis naar de Poolcirkel, met 
nadruk op landschap en natuur.  

Plaats: de Alkoof van de Eper  Gemeentewoning. 

23 februari   7 pers.             Knoppen determineren. Een jaarlijks terugkerende bezigheid en toch 
merken we dat we nog steeds te pakken worden genomen. Reuze goed om 
elk jaar te oefenen. 

29 maart        6 pers.           We nemen twee families onder de loep. Henk Dekker behandelt de 
Kruisbloemigen en Egbert de Sterremuurfamilie. We determineren twee 
soorten gezamenlijk met de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse.      



19 april         7 pers.            Vossenbroek. We inventariseren het pad. Vooral het Dalkruid 
(Maianthemum bifolium) en Grootbloenmmuur valllen op. 

10 mei           4 pers.           Voor het Landelijk Meetnet naar de Grote Voorn, km-hok 27.35.53.  

We vinden Gewone agrimonie, Ruige weegbree en Zachte haver. We 
schrijven een verslag van deze algemene excursie voor Natuurklanken 
nummer 3.                                       

17 mei           3 pers.           Vossenbroek oost van de A 50. We waden als het ware door de verruiging 
van Brandnetel, Pitrus en Liesgras. Langs de sloot staan Dotterbloemen en 
een enkele Echte koekoeksbloem. Tot onze verrassing in het water, hier en 
daar wat Paarbladig fonteinkruid.                                         

24 mei           4 pers.           Vossenbroek. We onderzoeken het afgegraven gedeelte met de twee 
plassen. Daar doen we een leuke ontdekking: bloeiende Waterpest. 
Verder staat er Gekroesd fonteinkruid, Grote waterranonkel en veel Grote 
boterbloem.                                         

26 mei            5 pers           Op de Woensdagavond naar het Vemderbroek om op verzoek van de 
agrarirër de kwelsloten op zijn land te onderzoeken. We vinden er 
Watergras, Dotterbloem en Veelkleurig vergeetmijnietje. Ook Tellima 
grandiflora, een overgewaaide tuinplant. De eigenaar van de weilanden 
doet deze avond met ons mee. Hij had Tellima al eerder   gevonden.  Na 
afloop worden we op de boerderij uitgenodigd voor een glaasje.              

6 juni                        Deze Zondag naar Jonen laten we schieten voor de Gewestelijke excursie 
naar de Wieden op Zaterdag, 5 juni. Jammer, dat doen we niet nog eens, 
want men had zich zeer op deze excursie verheugd.     

7 juni              7 pers.          Het Belvédèrebos in Nunspeet, km-hok 27.31.41. Een prachtige voor-
zomeravond vergoedt de schrale vondsten. Bij de spoorlijn vinden we toch 
nog een verrassing: Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus). 

Naar later zou blijken is dit de laatste keer dat Lammert Bonhof 
deelgenoot is van onze groep. 

14 juni             5 pers          Wezepsche heide, km-hok 27.14.44. Startplaats even verder dan 
Vogelenzang, links. Het lijkt wel geheimtaal. Het kost dan ook even moeite 
om elkaar te vinden. Langs het fietspad staat veel Brede wespenorchis. De 
kapvlakte raakt mooi begroeid met jonge Struikheide. 

18 juni             2 pers.         Vemderbroek. Henk en Egbert maken af, waar we gebleven waren.        

26 juni             4 pers.         Voor het Landelijk Meetnet naar de Werversdijk in Wapenveld, km-hok 
27.25.13. Er staat Ruige klaproos, Goudhaver, Wegdistel en Rode 
waterereprijs. Bij een bezoek in november blijken er op het enkele jaren 
geleden gerenoveerde sluisje, toch nog een paar exemplaren van de 
Steenbreekvaren voor te komen.                                          

23 juni                   I.v.m. hevige onweers- en regenbuien zullen we pas 30 juni naar het 
Vemderbroek gaan.                                                                                           

28 juni     6 pers.         Wapenveldse broek, km-hok 27.25.33  met sloten vol bloeiende 
Kikkerbeet en Grote egelskop. Langs de waterkant Kattenstaart en Wilde 
bertram. 

30 juni              6 pers.        Vemderbroek. We gaan verder met de inventarisatie van kwelsloten en 
watergangen. In de leigraaf groeit het prachtige Paarbladig fonteinkruid en 
het heel fijne Zittende zannichellia.     
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5 juli                 6 pers.        Vossenbroek, de weilanden met de paarden.  We hebben een zeer 
onaangename confrontatie met de pachter, die meent natuurmensen wel 
te mogen afblaffen. We vervolgen het  pad en op het droge weitje treffen 
we veel Bleekgele droogbloem aan.                                                  

12 juli                                  Deze datum laten we vervallen. 

9 augustus 7 pers.        De retentiepoel aan de Tongerenseweg Zuid in Epe, km-hok 27.43.14. Een 
prachtige poel met als bijzondere vondst veel Moeraswolfsklauw 
(Lycopodiella inundata). De`streeplijst wordt naar Waterschap Veluwe 
gestuurd met het advies wat onderhoud te plegen vanwege Elzen- en 
Wilgenopslag.     

16  augustus       6 pers.        Zandenplas, km-hok 27.31.25. Hier treffen we 130 soorten aan, 
waaronder                   

Borstelbies, Schermhavikskruid, Hertshoornweegbree en Eenjarige 
hardbloem.             

18 augustus        6 pers.        Vemderbroek. Een van ons trapt langs de kant van de sloot in een 
wespennest. We worden bont en blauw gestoken en moeten het op een 
lopen zetten. En dat alles voor verruigde en overwoekerde sloot. 

23 augustus        8 pers.     Vossenbroek. We onderzoeken met opgestoken paraplu de wegbermen en 
de akkerranden van het bouwland en schrikken van al die vervuilende 
teelten van kerstbomen en Gladiolen. Als bijproduct staat er Cypergras, 
ook een knolgewas en Groene naaldaar. Het bouwland bevindt zich aan de 
westkant van het Vossenbroek.                                                                  

25 augustus        4 pers.       Grote Voorn(LMF-A),km-hok 27.35.53 met veel Agrimonie,  Ruige 
leeuwentand en heel mooi Watermuur (Stellaria aquatica of Myosoton 
aquaticum).             

30 augustus        5 pers.       Nogmaals het afgegraven gedeelte van het Vossenbroek op zoek naar 
Wolfsklauw. We vinden het niet. In november, op aanwijzing van Henk 
Menke vindt Egbert drie heel kleine plekjes. 

6 september                          Deze datum laten we vervallen, want het is te vroeg donker om naar de 
Zandenplas te gaan. 

27 september       6 pers.      Determinatieavond in de Alkoof. We determineren gezamenlijk dezelfde 
planten met de Heinsius en Thijsse flora, die Henk Dekker voor ons 
meesjouwt.                                           

25 oktober           10 pers.     We buigen ons over Zeggen en Biezen en proberen te determineren van  
herbariummateriaal. Daar is wel een binoculair bij nodig.                  

29 november         9 pers.    Leden voor leden presentatie met veel gevarieerde bijdragen. 

 

Egbert de Boer, Mariet van Gelder, Margriet Maan 



 

 

Insectenwerkgroep 

• De werkgroep telde aan het eind van het verslagjaar drieëntwintig leden. 
• De zes huiskamerbijeenkomsten werden over het algemeen redelijk bezocht. 
• De excursies hadden ernstig te lijden onder het slechte weer. Zonder zon zijn de meeste insecten 

verscholen en regen is helemaal onwerkbaar weer voor insectenonderzoek. 
Een ander aspect is het feit, dat veel mensen in het insectenseizoen met vakantie elders vertoefden 
en zo de excursies niet konden bezoeken. 

Individueel ontwikkelden veel leden van de werkgroep allerlei activiteiten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 
de vele monitoringroutes, die al jaren achtereen worden gelopen. Deze volgen zo de veranderingen in 
aantallen en soorten vlinders en libellen langs een bepaald traject gedurende vele jaren achtereen (zie 
overzicht verderop in het verslag). 

 Naast de geplande excursies en monitoringactiviteiten werden veel individuele bezoeken aan het 
Vossenbroek in Zuuk gebracht in verband met het rapport over dit terrein van Het Geldersch Landschap, 
dat onze KNNV-afdeling verzorgt.  
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Dan zijn er nog de individuele waarnemingen van vlinders, libellen en andere insecten bij huis of 
elders genoteerd. Ze werden genoteerd op speciale vlinder en/of libellenlijsten en doorgegeven aan De 
Vlinderstichting. Kopieën worden bewaard in eigen archief. 

   Met behulp van een lichtval werden door Hilary Jellema, Diet de Ridder en Bauke Terp-stra 
grote aantallen nachtvlinders genoteerd, onder andere in het Vossenbroek. 

Overzicht winterbijeenkomsten, in de Eper Gemeentewoning en elders. 

12 jan. Dia's foto's en vondsten van leden 10 deeln. 

  9 feb Trekkende insecten door diverse leden 10 deeln. 

  8 mrt Lezing Kars Veling van de Vlinderstichting met dia's. 

Ideeënuitwisseling zomerprogramma 

18 deeln. 

13 mrt Landelijke vlinderdag in Ede 5  deeln. 

18 okt. Inleveren vlinderlijsten en lijsten Vossenbroek  

Gesprek over vlinderstand afgelopen seizoen en leuke waarnemingen. 

14 deeln. 

13 nov. Landelijke werkgroependag Vlinderstichting   2  deeln. 

19 nov. Slideshow diverse insekten door Henk Gremmers en discussie over de soorten. 

Diapresentatie van interessante vondsten van 2004 door Henk van Woerden. 

14 deeln. 

22 nov. Overleg over het rapport Vossenbroek: indeling, vorm etc van ons aandeel hierin 4  deeln. 



door Etienne, Bertus, Hilary en Els. 

Overzicht Excursies 
  6 april Vossenbroek, Zuuk o.l.v. Bertus  

15 april Bloemendaalse weg, Emst o.l.v. Cyntia en Bertus 3 deeln. 

11 mei Vossenbroek, Zuuk 6 deeln. 

27 mei Kroondomein, Gortel o.l.v. Henk van Woerden 7 deeln. 

13 juni Vossenbroek, Zuuk 2 deeln. 

  8 juli Petrea  (niet doorgegaan)  

20 juli  Vossenbroek, Zuuk 5 deeln. 

27 juli Vossenbroek, Zuuk o.l.v. Albert Lutjebroek 7 deeln. 

16 aug. Vossenbroek, Zuuk  (niet doorgegaan)  

19 aug  Elspeterheide   

11 sept. Hoenwaard, Bastion                                        door 
misverstand   

2 deeln. 

21 sept. Vossenbroek  (niet doorgegaan)  

Monitoringroutes 
 vl = vlinders li = libellen 

Apeldoorn/ Wenumse watermolen Cyntia Wedemeijer vl 

Kievitsveld Emst Bertus Hilberink en Jan Polman vl 

Wisselsche veen, Wissel  Mia Leurs en Jeanne Felix vl 

Oude Spoorbaan Heerde Hilary Jellema vl 

Lohuizerveen, Epe Joke en Henk de Heer vl 

Werversdijk, Wapenveld Etienne van Dissel  vl 

Vlindertuin bij Wendhorst Heerde Hilary Jellema vl 

Soortgerichte monitoring 
Kroondomein, Gortel: Bosparelmoervlinder  Bertus Hilberink vl 

Renderklippen bij schaapskooi Heerde Heideblauwtje Diet de Ridder  vl 

't Harde bij snelweg Heideblauwtje  Jan Kuyper vl 

Heide Galgenberg, Niersen Heideblauwtje  Bertus Hilberink vl 

Grift t.h.v. Vemderbrug  Weidebeekjuffer   Hilary Jellema li 

Zwarte kolk, Wapenveld Bruine korenbout  Etienne van Dissel li 



Verslagen in verband met onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in Natuurklanken en het 
rapport Vossenbroek. 

Alle waarnemingen worden doorgegeven aan De Vlinderstichting, Het Geldersch Landschap en 
andere soortgerichte instanties. 

 Rest nog te vermelden de plezierige contacten, die we hadden met de insectengroepen van 
I.V.N. en K.N.N.V. in Apeldoorn. 

Opgemaakt: december 2004 door Bertus, Etienne en Els. 
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Werkgroep Landschap en Natuur 
Voor de WLN loopt het werkseizoen altijd van oktober t/m maart van het daarop volgende jaar. 

Door diverse omstandigheden  is de WLN  pas in december 2003 met zijn activiteiten gestart.  

• In de maand december zijn er met  medewerking van een enkele vrijwilliger fruitbomen gesnoeid  bij 
onze voorzitter Rob van de Burgt. 

• Op 17 januari en 21 februari 2004 was er een snoeicursus hoogstamfruitbomen. Aantal deelnemers 
10. 

• Op 20 maart werden wilgen geknot, in samenwerking met de Rotary. Aantal deelnemers 10. 
Commissieleden van de WLN zijn  bij vermelde aantallen niet meegeteld. 

In bovengenoemde periode is er door de WLN vier keer vergaderd. Ondermeer is uitvoerig van 
gedachten gewisseld  over een toekomstperspectief voor de WLN. Het wordt steeds moeilijker voor 
sommige activiteiten geschikte locaties te vinden en nieuwe cursisten aan te trekken. De Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert jaarlijks in de regio ook een aantal cursussen, waarin 
eigenaren van kleine landschapselementen wordt geleerd zelf o.a. snoei- en knotwerk op hun erf uit te 
voeren. De uitvoering van niet-cursusgebonden activiteiten  heeft  vooral door een gebrek aan 
vrijwilligers ook weinig toekomst. 

Voor het seizoen 2004/2005 heeft de WLN weer een aantal cursussen op haar agenda staan, 
waarvan in elk geval de cursus omgaan met de motorkettingzaag doorgaat. 

Twee commissieleden  hebben in november 2003 deelgenomen aan de Gelderse Werkdag in 
Wychen. 

Tenslotte heeft ondergetekende te kennen gegeven uiterlijk na het seizoen 2005/2006 om 
persoonlijke redenen te stoppen met zijn werk voor de WLN.  

Bertus Hilberink                                                                                                  

                                                                                                                           2 november 2004 

 

 

 

VACATURES en OPROEPEN 

Voor de fervente boekenliefhebber een pracht van een functie! 

Met ingang van 2005 ontstaat er een vacature voor de functie van 

BIBLIOTHECARIS. 

Voor informatie neme u contact op met Mevrouw Oeti Slot tel. 0578 692821 



Onze bibliotheek staat in de Eper Gemeentewoning. 

 

De Evenementencommissie met mevrouw Jeaan Felix, mevrouw Mia Leurs en de heer Frans Voorhaar, 
kan wel wat hulp gebruiken op de Groenmarkt op Hagedoorns Plaatse op 28 mei 2005; zowel bij de 
voorbereidingen als op de dag zelf, in onze kraam. 

Informatie bij het secretariaat. tel. 0578-631244 

                                                                                                 Het bestuur. 

 

 

 

Een worm, een suffe, saaie bleke 

was toen hij Wenen had bekeken 

door zijn bezoek aan deze stad 

 drie maal zo lang en heel erg plat 

want daar in Wenen was die slome 

onder een Weense wals gekomen. 

                                          Kees Stip. 

VACATURES en OPROEPEN 

Voor de fervente boekenliefhebber een pracht van een functie! 

Met ingang van 2005 ontstaat er een vacature voor de functie van 

BIBLIOTHECARIS. 

Voor informatie neme u contact op met Mevrouw Oeti Slot tel. 0578 692821 

Onze bibliotheek staat in de Eper Gemeentewoning. 

 

De Evenementencommissie met mevrouw Jeaan Felix, mevrouw Mia Leurs en de 
heer Frans Voorhaar, kan wel wat hulp gebruiken op de Groenmarkt op 
Hagedoorns Plaatse op 28 mei 2005; zowel bij de voorbereidingen als op de dag 
zelf, in onze kraam. 

Informatie bij het secretariaat. tel. 0578-631244 



                                                                                                 Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIE VOGELTREK DE DUINTJES EN POLSMATEN 

 

Op 9 oktober jl. stond de jaarlijkse vogeltrekexcursie naar De 
Duintjes en Polsmaten op het programma. Een (té) klein groepje 
Vozovarrers verzamelde zich op afgesproken punt en tijd. Slechts 
vier leden (+ zoon van onze coördinator), op locatie aangevuld met 
twee leden uit Elburg en Nunspeet, namen deel aan deze ochtend. 
Jammer dat de overige twintig leden – op een enkeling na – zonder 
afmelding ontbraken. 

Al jarenlang is deze excursie een “vaste” activiteit van VOZOVAR en 
hij staat altijd borg voor enkele uren intensief “vogelen”. Ook dit jaar 
ontbrak het niet aan vele en leuke waarnemingen.  

De weersomstandigheden waren goed: fris maar droog.  

Echt massale vogeltrek, die vaak op deze locatie valt waar te nemen, was niet waarneembaar. Of 
misschien toch op grote hoogte? Weersomstandigheden en vooral windrichting zijn voor 
trekwaarnemingen zeer bepalend. 

Van de echte oktobertrekkers werden Koperwiek, Kramsvogel, Vink, Keep, Putter, Kneu, Sijs en Witte 
kwikstaart overtrekkend waargenomen. 

 De eerste Kleine zwanen, enkele Zwarte zwanen, diverse eendensoorten (w.o. Pijlstaart, Smient 
en Krooneend) konden goed worden waargenomen vanuit de observatiepost Polsmaten. 

Een Flamingo – het hele jaar daar met meerdere exemplaren (tot zeventien) – een late Tjiftjaf, 
Vuurgoudhaantje en Appelvink waren de leukere soorten die ochtend. 

 De totaallijst telde zesenzeventig soorten; een aardige score van de totaal door ondergetekende 
in de loop van de excursiejaren bijgehouden soortenlijst van honderdnegen. 

 Al met al een fijne vogelochtend op deze meerzijdige locatie. 

Excursieleider, 

Wim van Waveren Hogervorst. 

 

 

 

 

Pijlstaarten 
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EXCURSIE VOGELTREK DE DUINTJES EN POLSMATEN 

 

Op 9 oktober jl. stond de jaarlijkse vogeltrekexcursie naar De 
Duintjes en Polsmaten op het programma. Een (té) klein groepje 
Vozovarrers verzamelde zich op afgesproken punt en tijd. Slechts 
vier leden (+ zoon van onze coördinator), op locatie aangevuld met 
twee leden uit Elburg en Nunspeet, namen deel aan deze ochtend. 
Jammer dat de overige twintig leden – op een enkeling na – zonder 
afmelding ontbraken. 

Al jarenlang is deze excursie een “vaste” activiteit van VOZOVAR 
en hij staat altijd borg voor enkele uren intensief “vogelen”. Ook dit 

jaar ontbrak het niet aan vele en leuke waarnemingen.  

De weersomstandigheden waren goed: fris maar droog.  

Echt massale vogeltrek, die vaak op deze locatie valt waar te nemen, was niet waarneembaar. Of 
misschien toch op grote hoogte? Weersomstandigheden en vooral windrichting zijn voor 
trekwaarnemingen zeer bepalend. 

Van de echte oktobertrekkers werden Koperwiek, Kramsvogel, Vink, Keep, Putter, Kneu, Sijs en 
Witte kwikstaart overtrekkend waargenomen. 

 De eerste Kleine zwanen, enkele Zwarte zwanen, diverse eendensoorten (w.o. Pijlstaart, 
Smient en Krooneend) konden goed worden waargenomen vanuit de observatiepost Polsmaten. 

Een Flamingo – het hele jaar daar met meerdere exemplaren (tot zeventien) – een late Tjiftjaf, 
Vuurgoudhaantje en Appelvink waren de leukere soorten die ochtend. 

 De totaallijst telde zesenzeventig soorten; een aardige score van de totaal door ondergetekende 
in de loop van de excursiejaren bijgehouden soortenlijst van honderdnegen. 

 Al met al een fijne vogelochtend op deze meerzijdige locatie. 

Excursieleider, 

Wim van Waveren Hogervorst. 

 

 
BIJZONDERE PLANTENVONDSTEN IN DE GEMEENTE EPE, e.o. IN 2004 
 

 

Pijlstaarten 



Ook in 2004 zijn er in de gemeente Epe weer plantenvondsten gedaan, waarvan het nodig is ze 
vast te leggen. Enkele soorten werden niet genoemd in de ATLAS van de FLORA van EPE, omdat ze 
in de periode 1989-1999 niet (meer) waren gevonden. Toch bleken ze in 2004 wel (weer/nog) voor te 
komen.  

(Een aantal andere bijzondere meldingen uit de omgeving wordt hier eveneens vermeld). 

0113 ASPLENIUM TRICHOMANES – Steenbreekvaren  

27.25.13 Werversdijk, sluisje         EdB 

Na de restauratie van het sluisje bij het Kloosterbos vreesden we het ergste voor de daar aanwezige 
Steenbreek-populatie. Gelukkig bleef er toch een stukje muur gespaard: afgelopen herfst bleken er  

weer? / nog? enkele exemplaren op de oostkant te staan.  

0241 CAREX LIGERICA – Rivierduinzegge  

27.35.53 – Grote Voorn, oevers van de plas aan de IJssel    pwg 

Teruggevonden. 

0337 CLADIUM MARISCUS – Galigaan      RL: KWETSBAAR 

27.43.32 Wisselscheveen      B. te Linde (Prov. Gelderland),  HM 

Er werd een nieuwe groeiplaats ontdekt van deze bij ons zeldzame soort. Zowel de Provincie 
Gelderland (Benno te Linde) als Henk Menke gaf deze soort door. Minstens drie plekken. 

Met deze vondst zitten we in Epe op twee kilometerhokken. 

0365 CORYDALIS SOLIDA – Vingerhelmbloem  

27.54.23 Deventerstraat, wegberm        EdB 

Nieuwe vindplaats, waarschijnlijk ontstaan door weggegooid / verloren plantmateriaal.  
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5307 CRASSULA HELMSII – Watercrassula  

27.43.45 Emst, zuidtak Smallertse Beek    Waterschap (Peter van Beers), HM 

NIEUW in de Gemeente Epe. Deze soort is sinds 1995 in Nederland uit het wild bekend, en breidt 
zich vermoedelijk in snel tempo uit. Deze snelle uitbreiding kan een negatieve invloed hebben op 
wateren met stromend water, die hierdoor verstopt kunnen raken (te vergelijken met het effect van de  

Grote waternavel).   



0741 CYMBALARIA MURALIS – Muurleeuwenbek  

27.44.11 Epe, bebouwde kom        EKG 

Tweede kilometerhok in Epe. 

5175 CYPERUS ESCULENTUS – Knolcyperus  

27.44.42  Vossenbroek, berm landweg / rand bouwland, west van de Wiemansstraat pwg 

NIEUW in de Gemeente Epe. 

0890 DACTYLORHIZA MAJALIS ssp. PRAETERMISSA – Gevlekte orchis   

27.44.23 noordoostelijke binnenlus afslag A50 bij Epe.      GP  

Minstens 40 bloeiende exemplaren. Waarschijnlijk had Rijkswaterstaat ze ook ontdekt, want de 

groeiplaats was afgezet met rood-wit lint. 

0400 DESCURAINIA SOPHIA – Sofiekruid  

27.54.11 geluidswal Eekterveld/Zwarteweg       EdB 

Tussen de Zwarteweg en het Eekterveld ligt een geluidswal. Op deze wal groeien enkele soorten 
die in onze omgeving weinig voorkomen. Het is (nog) niet duidelijk of deze zijn aangevoerd met 
grond of  
dat er hier uitgezaaid is. 

0420 DRYOPTERIS CRISTATA – Kamvaren  

27.43.32 Wisselscheveen      Waterschap (Peter van Beers), HM 

NIEUW voor de Gemeente Epe. Kamvaren was vòòr 1989 wel bekend uit de gemeente Epe, maar in  

1989-1999 niet gevonden.  

1720 ERIGERON ANNUUS – Zomerfijnstraal  

27.54.11 geluidswal Eekterveld/Zwarteweg       EdB 

0542 GALEOPSIS SPECIOSA – Dauwnetel  

27.54.22 Vaassen, Deventerstraat, op kuilhoop      EdB 

27.54.23 Vaassen, Geerstraat, wegberm       EdB  

De dauwnetel stond voor de periode 1989-1999 voor beide kilometerhokken al genoteerd. Toch heb ik 
de indruk dat hij de laatste jaren minder wordt gevonden. (In de ATLAS werd hij voor 16 kmh ge- 

noemd.) 

2443 GERANIUM LUCIDUM – Glanzige ooievaarsbek  

Belvédèreweg, Epe, tuin        MM  



Hoe spontaan ook, soorten in tuinen verdienen altijd extra verdenking als het om wilde flora gaat. In 
mijn eigen tuin staat de Glanzige ooievaarsbek al langer dan 10 jaar, nadat ik zaad had meegenomen 
uit Frankrijk, en hij doet het prima, maar breidt zich niet uit naar de omgeving. Ook de nieuwe 
Stadsplantengids van Ton Denters noemt hem.   Hij wordt vooral in  West-Nederland gevonden op  
beschaduwde, vochtige, voedselrijke, stenige grond en op open grond onder heggen en aan de  rand 
van  

plantsoenen, maar schijnt vorstgevoelig te zijn. Een soort om in de gaten te houden! 

0575 GERANIUM PYRENAICUM – Bermooievaarsbek   

27.54.11 Eekterveld/Zwarteweg, geluidswal      EdB 

27.54.23 Geerstraat, carpoolplaats        EdB 

NIEUW, adventief (met aangevoerde grond?) 

0604 HELICTOTRICHON PUBESCENS – Zachte haver 

27.35.53 – Grote Voorn, oevers van de plas aan de IJssel    pwg 

NIEUW. Voor de omgeving van de Grote Voorn geldt blijkbaar dat het erg afhankelijk is van de tijd 
van het jaar waarin wordt geïnventariseerd. Dit jaar konden we er enkele ons bekende soorten niet 
terugvinden (w.o. voorjaarszegge). Vier van oudsher bekende soorten die we sinds 1989 niet hadden  

gevonden, vonden we nu wel (Zachte haver, Ruige leeuwentand, Ruige weegbree, Moeraskruiskruid). 
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0638 HOTTONIA PALUSTRIS – Waterviolier     

27.54.23 massaal in plas in lus van afslag A50, Geerstraat, Vaassen   EdB 

0646 HYPERICUM HUMIFUSUM – Liggend hertshooi 

27.54.22 Eekterveld, talud van pas gegraven sloot     EdB 

1159 ISOLEPIS SETACEA – Borstelbies    
27.31.35 Zandenplas, Nunspeet        pwg 

27.43.14 terrein waterschap aan de Tongerenseweg     pwg 
27.44.32 Vossenbroek         pwg 

0726 LEONTODON HISPIDUS – Ruige leeuwentand     RL: KWETSBAAR 

27.35.53 – Grote Voorn, oevers van de plas aan de IJssel    pwg 



NIEUW. (zie opmerking bij Helictotrichon  pubescens) 

0777 LYCOPODIELLA INUNDATA – Moeraswolfsklauw     RL: KWETSBAAR 
27.43.14 terrein waterschap aan de Tongerenseweg      MB, pwg  
27.42.45 Gortelse Heide, plasje         GP 

27.44.32 Vossenbroek,          MB, GP 

In de ATLAS van EPE worden zes kilometerhokken gemeld. Dit zijn drie nieuwe. Maar in de omge- 

ving van het Kievitsveld heb ik Moeraswolfsklauw de laatste twee jaar niet meer kunnen vinden.  

0821 MENYANTHES TRIFOLIATA      RL: GEVOELIG 

27.54.21 Vaassen, in plasje achter flats Jasmijnstraat, waarschijnlijk aangeplant  EdB 

0835 MONTIA FONTANA ssp. CHONDROSPERMA  

27.44.42  Vossenbroek, rand landweg / bouwland west van de Wiemansstraat   pwg 

27.54.11 ’t Handel, Vaassen, rand van boomkwekerij      EdB 

Twee nieuwe kilometerhokken, tevens twee nieuwe uurhokken.  

0858 NARTHECIUM OSSIFRAGUM – Beenbreek     RL: BEDREIGD 

27.43.13. Hoewel hij wel bekend was van het Paalveen, was Beenbreek er al jaren niet meer gezien.  
Toch weer in 2004.         EdB 

0878 ONOPORDUM ACANTHIUM – WEGDISTEL  

27.25.13 Werversdijk, bij Gemaal Pouwel Bakhuis     pwg 

Komt nog voor op een al lang bekende groeiplaats. 

0908 OSMUNDA REGALIS – Koningsvaren  

27.44.42 Vossenbroek, rand van houtwal      pwg  

27.54.23 in lus bij afslag A50, Geerstraat, Vaassen,      EdB 

Nu in vijf kilometerhokken in de gemeente Epe. 

0910 OXALIS CORNICULATA – Gehoornde klaverzuring 

27.54.21 Vaassen, begraafplaats, Deventerstraat      EdB 

0914 PAPAVER ARGEMONE – Ruige klaproos 

27.25.13 Werversdijk, bij Gemaal Pouwel Bakhuis     pwg 

Wordt de laatste jaren niet / weinig gemeld. 

0944 PLANTAGO CORONOPUS – Hertshoornweegbree  



27.31.35 wegberm bij afslag Zandenplas, Nunspeet     pwg 

0949 PLANTAGO MEDIA – Ruige weegbree     RL: KWETSBAAR 

27.35.53 – Grote Voorn, oevers van de plas aan de IJssel    pwg 

NIEUW. (zie opmerking bij Helictotrichon  pubescens) 

1009 POTENTILLA INTERMEDIA – Middelste ganzerik 

27.54.11 geluidswal Eekterveld/Zwarteweg      EdB 

Adventief? 

0346 POTENTILLA PALUSTRIS – Wateraardbei    RL: GEVOELIG 

27.43.14 terrein waterschap aan de Tongerenseweg      pwg 
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1051 RANUNCULUS LINGUA – Grote boterbloem  

27.44.32  Vossenbroek          pwg 

27.54.21 Vaassen, in plasje achter flats Jasmijnstraat, waarschijnlijk aangeplant  EdB 

1189 SENECIO PALUDOSUS – Moeraskruidkruid 

27.35.53 – Grote Voorn, oevers van de plas aan de IJssel    pwg 

NIEUW. (zie opmerking bij Helictotrichon  pubescens) 

1196 SETARIA VERTICILLATA – Kransnaaldaar  

27.54.22 Eekterveld, tussen straatstenen       EdB 

27.54.23 Geerstraat, carpoolplaats       EdB 

NIEUW voor Gemeente Epe  

1243 STACHYS ARVENSIS – Akkerandoorn      RL: KWETSBAAR 

27.54.22 Eekterveld, braakliggend terrein      EdB 

-- -- TELLIMA GRANDIFLORA  
27.34.54 Vemderbroek, slootkant, weilanden dhr Möller    pwg 

Verwildering van deze tuinplant lijkt het meest waarschijnlijk 

1312 TRISETUM FLAVESCENS – Goudhaver     RL: GEVOELIG 



27.25.13 langs wetering ten zuiden van het Gemaal Pouwel Bakhuis   pwg 

1341 VERBASCUM PHLOMOIDES – Keizerskaars 

27.43.15 wegberm, hoek Paalbeekweg x Wisselseweg     HM  

NIEUW voor de Gemeente Epe.  

Deze toorts is te onderscheiden van Koningskaars en Stalkaars, omdat het blad niet of kort afloopt; bij 
de andere twee loopt het blad af tot aan of voorbij het volgende blad. 

Een soort om in de gaten te houden. 

1389 VIOLA PERSICIFOLIA – Melkviooltje      RL: BEDREIGD 

Emsterbroek         (krant, waterschap) 

NIEUW voor de Gemeente Epe. Deze zomer meldde o.a. de STENTOR (27 juli 2004) dat in nieuw 
aangelegde waterbergingsgebieden bijzondere planten waren waargenomen. Daarbij werd ook het 
Melkviooltje genoemd. In de jaren ‘90 zou het Melkviooltje al eens gevonden zijn tussen Oene en 
Nijbroek (nauwkeuriger vindplaats onbekend); de provincie Gelderland had het al eens waargenomen 
in het Emsterbroek (vòòr 2000), maar in 2000 was het op de betreffende plek niet terug te vinden; ook 
de nieuwe groeiplaats zou zich in het Emsterbroek bevinden (mededeling Waterschap Veluwe).   

De laatste jaren wordt Melkviooltje wel vaker gemeld uit natuurontwikkelingsgebieden.  

1396 ZANNICHELLIA PALUSTRIS ssp. PALUSTRIS – Zittende zannichellia 

27.34.54 in de Leigraaf, Vemderbroek       pwg 

NIEUW. De zannichellia werd in het verleden al vaker gemeld van de Leigraaf e.o., maar we hadden 
hem nog nooit gevonden. Ook niet bij onze vorige inventarisatie van Vemderbroek (2000). Toch lijkt  

het waarschijnlijk dat hij nooit weggeweest is.  

OVERZICHTJE aantal soorten Gemeente Epe: 

1989-1999 (Atlas): 712   

2000-2001    10 

2002       3 

2003       2 

2004     12 

TOTAAL:  739 

Met dank aan: pwg = plantenwerkgroep; EdB = Egbert de Boer; MB = Menno Boomsluiter; EKG = 
Els Koopmans; MM = Micky Marsman; HM = Henk Menke; GP = Gert Prins; en enkele anderen. 

 



Voor meldingen van NIEUWE en zeldzame soorten houd ik me aanbevolen. 

EGBERT DE BOER 

December 2004 

0578-572292 
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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


 

 
Een schollenmoeder uit Roermond 
zwom opgewekt de wereld rond 

met zestig kleine scholletjes 

in blauwe babydolletjes 

“Ikzelf,” zo sprak die moederschol.. 

“ben namelijk ook erg babydol.” 

                                                              Trijntje Fop  ( of zo) 
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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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 Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

Het weer. 



Niets is zo veranderlijk als het weer en we raken er in Nederland dan ook niet over uitgepraat. 
Nu hebben we met 4 seizoenen ook wel iets om over te praten.  Hoe zit dat eigenlijk met die 
verschillende jaargetijden? Dat komt door de manier waarop de aarde om de zon draait. De 
stand van de aardas blijft steeds gelijk. 
Hierdoor is of het Noorde-
lijk- of het Zuidelijk halfrond 
een gedeelte van het jaar naar 
de zon gekeerd. Dan is het 
zomer en in de andere helft 
van het jaar is het winter. In 
de over-gangsperioden is het 
lente of herfst. 

  
 

Een ander woord voor weerkunde is meteorologie.  En door 
het KNMI ( Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut)  in de Bilt, worden wij via radio en tv 
dagelijks voorzien van weersverwachtingen. Voor iedereen 
is zo’n voorspelling belangrijk. 

• De boeren willen weten wanneer zij het beste 
kunnen zaaien, maaien of oogsten. 
• Voor piloten is het heel belangrijk hoe de 

weersgesteldheid langs hun vliegroute is. 
• Boten op zee moeten rekening houden met zware storm. 
• In de Horeca vraagt men zich af of het weer goed genoeg wordt om de   terrasjes te 

openen.. 
• Moet de tuin gesproeid worden? 
• En zelf wil je ook niet kletsnat worden als  je op de fiets naar school gaat.  
• Iedereen heeft er dus belang bij. 

Vaak zeggen we er klopte weer niets van dat weerbericht.  Al is Nederland maar een klein landje, door 
wisselvallig weer kunnen er plaatselijk grote verschillen ontstaan en dan heb je de hele dag voor niets 
met je paraplu of jas gesjouwd,  terwijl er elders een dikke bui gevallen is. 
 Sommige boeren zijn zeer bedreven in het voorspellen van het weer. Ze kijken naar de wolken 
en naar het gedrag van hun koeien in de wei. Er was zelfs iemand uit Zalk, die aan de vacht van haar 
kat kon zien wat voor weer het werd. 

De taak van het KNMI is tegenwoordig ook zo nodig de bevolking te waarschuwen voor 
mogelijke natuurrampen. Die ene vreselijke storm op tijd te zien aankomen en de toestanden op de 
weg in kunnen schatten. Ook waterhoogten en rivierstanden zijn heel belangrijk. 
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Als er bij je thuis een barometer hangt, kun je door het uitslaan van 
de wijzer ook zien welke kant het opgaat met het weer.  Met een barometer  
wordt de luchtdruk gemeten. Je hebt vast wel eens gehoord van hoge- en 
lage luchtdruk.  Als warme lucht stijgt, krijgen we laag bij de grond minder 
druk, dat is dus een lage luchtdruk. Bij koude lucht die laag bij de grond 
blijft hangen, spreken we dus van een hoge luchtdruk. 
 

Nu zegt de stand van een barometer eigenlijk weinig over het weer. 
De belangrijkste weersvoorspellers zijn de wolken. Wolken bestaan uit heel 
kleine druppeltjes waterdamp. Zo klein dat ze blijven zweven. Als je wel 
eens in dichte mist gelopen hebt, loop je in zo’n wolk. Als er ook grotere 

druppels in een wolk aanwezig zijn bestaat er kans op neerslag. 



In ons land bestaan er verschillende soorten neerslag. Hogere wolken bestaan uit kristallen, de 
neerslag hieruit is sneeuw. Behalve als de temperatuur van het aardoppervlak en de lucht erboven 
hoger dan 0 ° C. is, dan smelten de sneeuwvlokken en spreken we van regen. 

 
Buiten de vele honderden wolkensoorten, zijn er 3 wolkentypen waaruit neerslag kan vallen: 
 

1. STRATUS, afkorting St. een egaal grijze wolkenlaag .bekend als mist. Is de laag dik genoeg 
dan valt er slechts wat motregen. 

2. NIMBOSTRATUS. Afk. Ns, De lucht ziet donkergrijs en op geringe hoogte jagen wolken 
voort op de wind. 

3. CUMULONIMBUS, Afk. Cb, Deze is vooral bij warm 
weer goed te zien. De lucht is veranderlijk. Uit 
schapenwolken ontstaan steeds grotere “bloemkolen”. 
Alle soorten neerslag, behalve motregen kunnen eruit 
vallen. Onweer en hagel komen uitsluitend uit de Cb. 
Vaak worden de vallende druppels door de onstabiele 
lucht weer omhoog gevoerd. Komen ze daarbij boven 
het vriespunt niveau, dan worden het hagelstenen. Een 
regenboog ontstaat tijdens een pauze tussen 2 
onweersbuien in de regensluiers onder een grote donderwolk. 

 
Steeds weer worden wij  verrast door onverwachte natuurfenomenen Een zonnig voorjaar, 

windhozen, rolwolken, hagelstenen in juni, extreme hitte, een indrukwekkende zonsverduistering, 
grote temperatuur-verschillen en  enorme onweer en bliksempartijen. 

Ja, over het weer raken we niet uitgepraat.    O.Slot 
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GE0L0GIE-EXCURSIE HAVELTE EN OMGEVING 

 

Zondagmorgen 9.00 uur, een klein maar select groepje verzamelt zich bij 
de VVV in Epe voor een dagje glaciale geologie in de omgeving van Havelte. De 
weersvooruitzichten zijn goed.  

Later zou deze dag met een heerlijk najaarszonnetje worden overgoten en we 
genoten van het prachtige landschap in ZW-Drente/N-Overijssel. 

In deze hoek hebben we ons bezig gehouden met de landijsbedekking 
tijdens het Saalien en bekeken wat de gevolgen waren voor het landschap ter 
plekke. Zo’n 250.000 jaar geleden veranderde door allerlei externe factoren 
wereldwijd het klimaat drastisch. Boven Scandinavië ontwikkelde zich een 
enorme ijskap (maar niet alleen daar.) Geweldige hoeveelheden water uit de 
wereldzeeën verzamelden zich in een vermoedelijk 3000 m dikke ijskap die 
onder de enorme druk van het eigen gewicht het ijs aan de randen deed vloeien 
als trage pap, waarvan verschillende lobben Europa introkken. Zo ook naar- en 



boven Nederland. Op de Veluwe weten we daar ook over mee te praten. Maar 
het leek ons leuk daarvan ook in andere streken eens kennis te nemen. 

De eerste ijsuitbreiding heeft met name in Noord-Nederland een aantal 
stuwwallen achtergelaten die in een grote boog deze Noord-Nederlandse 
laagvlakte afbakent. Deze boog ligt ongeveer in de lijn Texel-Wieringen-
Gaasterland-Steenwijk-Zuidwolde en Slagharen. Achter deze boog heeft zich een 
groot keileemplateau gevormd. Het keileem van  deze eerste ijsuitbreiding uit 
N/NO richting is een Schollenkeileem van het type Voorst en is arm aan 
vuursteen.  

Bij de daarop volgende ijsuitbreiding schoof het ijs over de eerder 
gevormde stuwwallen die door deze erosie sterk werden afgevlakt. 
Drumlinisering wordt dit proces genoemd naar het Ierse woord “druin” dat 
heuvel betekent.  

Het Plaatsje Koudum in Friesland ligt op één van de mooiste drumlins in 
Nederland.  

Deze tweede ijsfase stuwde en plooide de eerste keileem en dekte deze af met 
een tweede keileemtype dat rijk is aan vuursteen en gevormd vanuit meer NO/O 
richting, wat onder anderen werd afgeleid aan de vele gletsjerkrassen op 
zwerfstenen in hun oorspronkelijke ligging. Deze tweede fase wordt ook wel de 
overrijdingsfase genoemd.  

Tot zover de inleiding, nu de praktijk. 

We lopen in een heerlijk najaarszonnetje naar de voet van de Havelterberg 
waar we ons, 5000 jaar na de bouw van de twee meest zuidelijk gelegen 
hunebedden, verbazen over de aanleg van deze ferme graven bekend onder de 
nummers D(Drente) 53 en D 54.  

Echter niet de archeologie van het Trechterbekervolk heeft onze eerste aandacht, 
maar wel de herkomst en de samenstelling van deze grote keien. De meeste 
stenen zijn van een algemeen type Graniet waarvan de herkomst niet exact te 
bepalen is, maar vermoedelijk is het Småland, een grote provincie in Zuid-
Zweden.  

Is met name de herkomst van een bepaald gesteente bekend van een 
afgebakende beperkte locatie, dan spreken we van een “gidsgesteente”.  

Voorts bekijken we nog wat forse Gneizen een omzettingsgesteente van 
Graniet. 

Graniet, een dieptegesteente, bestaat uit de mineralen kwarts, veldspaat en 
glimmer, die min of meer gelijk zijn verdeeld. Kleur, korrelgrootte en verdeling 
van de mineralen bepalen het type Graniet. 



Gneis bestaat uit dezelfde minerale samenstelling maar onder zeer hoge druk en 
temperatuur zijn deze anders en gelaagd gerangschikt.  

Een ander gesteente is een Pegmatiet, eigenlijk ook een soort graniet maar dan 
met een hoog percentage veldspaten in grote kristalvormen. Komt dit laatste 
gesteente met mineralen in minivorm voor dan spreken we van een Apliet.  

Een van de blokken van het hunebed bestaat uit een grote Pegmatiet met 
daardoorheen flinke aders Apliet. In het midden ligt een grote deksteen van 
Gneis waarin diverse rode granaatjes te zien zijn. Al deze gesteenten vertellen 
een verhaal over de vele ingewikkelde stollingsprocessen diep in de aardkorst. 
Aan het eind van dit verslag  zullen de karakteristieken van de genoemde 
gesteenten worden weergegeven. 

We vervolgen onze weg en bestijgen de Havelterberg (20 m) van waaraf 
we het omringende landschap bekijken. De steeds hoger wordende begroeiing 
ontneemt ons echter het zicht  op het tongbekken van de Steenwijker Aa, die nu 
overigens volledig is opgevuld met jonge sedimenten tot een vlak landschap 
tussen de Havelterberg en de Woldberg (27 m) in NW richting.  
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In de verte zijn echter wel de boomkruinen van de Woldberg te zien. In ZW 
richting ligt nog een stuwwalrestant de Bisschopsberg (17 m). Allemaal niet zo 
spectaculair. maar de vorming er van des te meer. 

Op de Havelterberg doen we nog enkele verwoede pogingen om met een 
grondboor wat verweerd keileem te ontdekken, wat ons lukt. Keileem komt in 
het noorden van ons land op vele plaatsen in meters dikke afzettingen voor, op 
sommige plaatsen zelfs tot pakketten van 15-20 meter. 

Het keileempakket in Noord-Nederland is eigenlijk een zeer uitgestrekte 
grondmorene bestaande uit slijpsel van Scandinavisch gebergtepuin met daarin 
veel grote en kleine noordelijke zwerfstenen, dus leem met veel keien. De 
korrelgrootte is, evenals klei, kleiner dan 0,002 mm met dat verschil dat klei is 
afgezet in rivier en/of zeewater maar geen keien bevat. 

Na ons bezoek aan de Havelterberg gaan we wat meer oostwaarts op zoek 
naar een gemakkelijk bereikbare plek waar keileem dagzoomt. Hier blijkt dit 
materiaal heel dicht samengepakt en uiterst taai en het is licht grijsgeel van 
kleur. Het laat zich met de grondboor maar moeizaam doorboren. Bovendien is 



keileem buitengewoon waterondoorlatend om welke reden het veel werd 
toegepast bij waterkeringen. Het bleek niet gemakkelijk te verwerken.  

Op de terugweg vanaf de keileemlocatie hebben we ons nog even bezig 
gehouden met een moeilijk onderdeel van de Geologie: de Petrologie ofwel 
zwerfsteenkunde. Kortom, we zochten naar zwerfstenen en probeerden deze 
vervolgens op naam te brengen. We vonden o.a. diabaas, porfier, dioriet, 
gabbro, zandsteen en veel vuursteen, alles van noordelijke herkomst uit een laag 
verweerde keileem gemengd met jonger dekzand.  

Eén stukje gidssteen liet zich liet zich bewonderen, een zogenaamde Bruine 
Oostzeekwartsporfier uit het Oostzeegebied ten oosten van Zuid-Zweden. 

Na onze activiteiten rond de Havelterberg maakten we nog een uitstapje 
naar de Woldberg (ligt die ook niet op de Veluwe?) We passeerden de 
Steenwijker Aa een armetierig gekanaliseerd watertje midden in het voormalige 
glaciale tongbekken. Vanaf Frederiksoord richting Steenwijk hadden we nog een 
fraai zicht op de achter ons gelegen stuwwalresten rond Havelte. Langs deze weg 
zagen we ook waar veel grotere zwerfstenen uiteindelijk zijn beland: in de tuinen 
van woningen en op de erfjes van vele boerderijen.  

Vanaf de N 32 reden we via het aardige plaatsje Tuk door een lichtglooiend landschap naar 
Wolterholten waar ons in een klein geologisch reservaat nogmaals een blik werd gegund op de 
kolossale zwerfkeien die tijdens de doorsnijding van de Woldberg voor de aanleg van de N 32 
tevoorschijn kwamen uit een dik pakket keileem. Het zou te ver voeren al die lastige benamingen hier 
te vermelden en uit te leggen. Met behulp van een Zweedse kaart waren we wel in staat veel bekende 
plekken in Zweden te lokaliseren, zoals Småland, Växjö, Härjedalen, Revsund,,Mångsbodarna enz., 
(voor de regelmatige bezoeker van Zweden althans) als herkomstgebieden van vele grote zwerfkeien. 

Na deze zwaarwichtige waarnemingen, een ervaring rijker, togen we 
huiswaarts met een zak vol wetenswaardigheden maar ook weer nieuwe vragen. 

--o-- 

Karakteristieken  van de gevonden gesteenten: 

• GRANIET bestaat uit de mineralen kwarts-veldspaat en glimmer (biotiet of 
muscoviet, de bekende    

             mica kachelruitjes van onze vroegere kolenkachels) 

• GNEIS omzettingsgesteente van graniet, zelfde mineralen maar gelaagd 
  

• PEGMATIET als graniet met veel en overwegend grote veldspaten 
• APLIET zelfde als pegmatiet maar dan heel fijnkorrelig 
• DIABAAS basismineraal van augiet met veel lichte veldspaatbalkjes en 

streepjes 
• PORFIER gesteente met verschillende generaties van kristallisatie  
• DIORIET 50%-75% veldspaat, rest mineraal amfibool 
• GABBRO 50% of minder veldspaat, rest mineraal augiet 
• ZANDSTEEN gesteente van aaneen gekitte zandkorrels wisselend in kleur, 

korrel en gelaagdheid 
• KWARTSIET omzettingsgesteente van zandsteen, hoog kwartsgehalte 



• VUURSTEEN afzetting van kiezelzuur (97-99%) in kalkformaties 
• OOSTZEEKWARTSPORFIER  porfier uit het Oostzeegebied met veel kwarts 
 

Bauke Terpstra 
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Waarom wij inventariseren 
Wat gebeurt er met onze gegevens? 

 Het verzamelen zit mensen in het bloed. KNNVers verzamelen ook van 
alles. 

Herbaria worden er aangelegd, vogelveren bijééngeraapt, allerlei soortenlijsten 
samengesteld 

- er zijn legio mogelijkheden-. 

Ook in verenigingsverband verzamelen de afdelingen en de werkgroepen van de 
KNNV velerlei gegevens. Voor het plezier, uit nieuwsgierigheid en interesse, als 
fijne hobby ……… wordt er veldbiologisch onderzoek gedaan. Door de jaren heen 
bouwen we ook een flinke deskundigheid  op en die kennis moet weer worden 
doorgeven aan de volgende die staat te trappelen. We hopen natuurlijk dat U dat 
zult zijn. 

Toch gebeurt het verzamelen van gegevens niet louter en alleen uit 
eigenbelang. Voor menigeen is het zelfs een heilig moeten. De KNNV ziet het als 
een belangrijke taak dat ons veldbiologisch onderzoek een bijdrage zal leveren 
aan natuurbeheer en –bescherming. Vandaar ook het belang van 
inventarisatieprojecten, zoals dit jaar het Vossenbroek door de afdeling 
Epe/Heerde. 

De gegevens van de werkgroepen belanden bij verschillende instanties. De 
Veldbiologische Commissie van de KNNV wil graag een overzicht hebben van 
wààr al die gegevens van de werkgroepen en de afdelingen in den lande naar toe 
gaan en met name naar welke PGO’s. 

PGO’s zijn Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, die veldbiologische 
gegevens van gespecialiseerde vrijwilligers opslaan, beheren en verwerken. Er 
zijn er twaalf; Floron (planten), De Vlinderstichting, Sovon (vogels), de NMV-
Nederlandse Mycologische Vereniging zijn, denken we, bekende namen voor u. 

Die gegevensbeherende organisaties hangen niet als los zand aan elkaar, 
maar zijn zelf ook weer verenigd in een koepelorganisatie, de Vereniging 



Onderzoek Flora en Fauna, de VOFF. De KNNV heeft binnen de VOFF een eigen 
vertegenwoordiger die graag wil weten hoe de zaken er anno 2004 voorstaan. 

De Veldbiologische Commissie heeft daartoe een enquête gehouden onder 
alle afdelingen van de KNNV en wij (Epe/Heerde) hebben daar natuurlijk aan 
meegedaan.  

De vragen luidden: naar welke PGO’s stuurt u uw gegevens en heeft u een goed 
contact met deze organisaties? Gebruiken de leden de zelfscan voor het schrijven 
van rapporten en heeft u een gezamenlijke database? Is de lijst met 
inventarisatierapporten van de afdeling Epe/Heerde bij de VBC wel compleet?  

Alle ingevulde enquêteformulieren zijn inmiddels verwerkt. De 
Veldbiologische Commissie heeft daarop conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan, hopend dat besturen daarmee geholpen zijn. 

De leden van de afdeling Epe/Heerde kunnen in hun  Jaarverslag zien waar 
de gegevens van de werkgroepen naar toe gestuurd worden. 

Uit het rapport van de VeldBiologischeCommissie nemen we hier alleen de 
conclusies over. 

Het gehele Conclusies en Aanbevelingen rapport over samenwerking KNNV en PGO’s kunt u in pdf-
bestand downloaden op:                                    
 http://www.knnv.nl/vbc/02-actualiteiten/enqpgo.pdf  

 

Conclusies 
 Het verzamelen en vastleggen van veldbiologische gegevens behoort nog 

steeds tot de kernactiviteiten van de meerderheid van de KNNV-afdelingen. 
Werkgroepen spelen hierbij een belangrijke rol.  

 Weinig afdelingen hebben een centrale database met veldgegevens 
 Meer afdelingen zijn zoekend naar een werkbaar systeem van digitale opslag. 
 Er is grote diversiteit in de manier van opslag binnen de afdelingen. Dat 

varieert in een (papieren) archief met lijstjes waarnemingen tijdens excursies 
tot het onderhouden van een digitale database gekoppeld aan een 
Geografisch Informatiesysteem (GIS). 

 Er wordt veel samengewerkt met PGO’s waarvan de belangrijkste zijn: 
FLORON, SOVON, NMV en De Vlinderstichting. Werkgroepleden oordelen 
positiever over PGO’s dan bestuursleden. Veel KNNV-leden zijn actief in 
vooral FLORON en de NMV. 

 De selfscan wordt nauwelijks gebruikt bij het maken van rapporten. 
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http://www.knnv.nl/vbc/02-actualiteiten/enqpgo.pdf


De database met rapporten van veldbiologisch onderzoek door de KNNV-
afdelingen is nog lang niet volledig. Het ziet er naar uit dat er net zoveel 
rapporten buiten de huidige database zijn gebleven als er nu in zitten (rond de 
200). Daarnaast blijven veel gegevens buiten beeld van een landelijke database 
omdat ze alleen maar worden gepubliceerd in het blad van de afdeling of als 
lijstje waarnemingen of gegevensrapport aan een terreinbeherende instanties.  

 

Hilary Jellema en Margriet Maan 

 

 

 

Zin of onzin? 

De waarnemingenrubriek in Natuurklanken 
 

 Is een Groene specht zo bijzonder dat hij in de waarnemingenrubriek 
thuishoort?  

Dat hangt ervan af wáár die vogel gezien is: aan de Boerweg in Wissel of midden 
in het dorp Epe! 

Een Kramsvogel in juni is in onze streek ongewoon. Zo’n waarneming kan wijzen op een broedgeval; 
in onze omgeving zeer ongewoon. 
 Is een Dagpauwoog of Distelvlinder zo’n zeldzame waarneming? Nee 
natuurlijk, maar in een vlinderarme zomers als die van 2004 toch wel een 
waardevolle vermelding i.v.m. de in te zenden vlinderlijsten naar De 
Vlinderstichting en Trekvlinderregistratie. 

Is een Haas zo bijzonder? Nee, maar wel als die midden in het centrum van Epe 
rondrent. 

Voor wie de plant voor het eerst ontdekt is een Breedbladige wespenorchis een 
verrassing. Zeldzaam? Nee. Wel als hij op een leuke plek staat. 

Veel gaasvliegen tegelijk op een raam? Oh wat leuk! zal een ander denken – die 
zag ik toen ook zo veel! 

 De Kolibrievlinder, in deze koude zomer veel gemeld, was zeker de moeite 
waard een plaatsje in de lijst te krijgen. Tenslotte s het een trekker uit Zuid-
Europa.  

Of hebben sommige exemplaren hier onverwacht overwinterd? 



 Voor wie zoiets leuks als een aardster alleen van een plaatje kent is het 
een verrassing te lezen dat die ook gewoon in onze omgeving voorkomt. 

 Een Zandhagedis in Heerde, een IJsvogel bij een tuinvijver, een 
platgereden Hazelworm op het fietspad…. Zeldzame waarnemingen? Nee, 
bijzondere vondsten voor wie ze zag, maar ook voor wie ze in de rubriek las en 
dacht: Dat zou ik ook wel willen zien. 

 Echt belangrijke aanvullingen op de planten-, vogel-, insecten- enz. lijsten 
worden overgenomen door de werkgroepen of particulieren die ze opzenden naar 
de landelijke instantie – mits ze geloofwaardig zijn. 

 Wat ik wil benadrukken in dit stukje is dat iedereen die wat voor onze 
waarnemingenrubriek instuurt dat doet omdat hij of zij verrast was over de 
soort, de plaats en de tijd van de waarneming. Misschien was die Goudvink of 
Zilverreiger wel de eerste die hij/zij zag! Om er vervolgens de moeite voor te 
nemen de waarneming in te sturen. 

Laten we alle zogenaamde “onzin” weg, dan zal het plezier iets te melden gauw 
verdwijnen. En…wie beoordeelt de waarde van zo’n inzending? Is er naast een 
vereniging voor natuurstudie niet ook een club van natuurbelevers? 

 Mijn conclusie: het opnemen van waarnemingen heeft ook en educatieve 
waarde. Niet te streng zijn. Misschien zou het prettig zijn als niet één persoon 
moest oordelen over wat al of niet opgenomen moet worden. In elk geval: Hulde 
voor Micky die de laatste jaren telkens alleen moet oordelen over plaatsing in de 
rubriek.  Misschien kan ze hulp krijgen? 

Els Koopmans-Grommé. 

(Nogmaals: al of niet plaatsing houdt mede een “speels” 

verband met bladvulling c.q. –lediging → lay-out. MM.) 

 

Zin of onzin? 

De waarnemingenrubriek in Natuurklanken 
 

 Is een Groene specht zo bijzonder dat hij in de waarnemingenrubriek 
thuishoort?  

Dat hangt ervan af wáár die vogel gezien is: aan de Boerweg in Wissel of midden 
in het dorp Epe! 

Een Kramsvogel in juni is in onze streek ongewoon. Zo’n waarneming kan wijzen op een broedgeval; 
in onze omgeving zeer ongewoon. 



 Is een Dagpauwoog of Distelvlinder zo’n zeldzame waarneming? Nee 
natuurlijk, maar in een vlinderarme zomers als die van 2004 toch wel een 
waardevolle vermelding i.v.m. de in te zenden vlinderlijsten naar De 
Vlinderstichting en Trekvlinderregistratie. 

Is een Haas zo bijzonder? Nee, maar wel als die midden in het centrum van Epe 
rondrent. 

Voor wie de plant voor het eerst ontdekt is een Breedbladige wespenorchis een 
verrassing. Zeldzaam? Nee. Wel als hij op een leuke plek staat. 

Veel gaasvliegen tegelijk op een raam? Oh wat leuk! zal een ander denken – die 
zag ik toen ook zo veel! 

 De Kolibrievlinder, in deze koude zomer veel gemeld, was zeker de moeite 
waard een plaatsje in de lijst te krijgen. Tenslotte s het een trekker uit Zuid-
Europa.  

Of hebben sommige exemplaren hier onverwacht overwinterd? 

 Voor wie zoiets leuks als een aardster alleen van een plaatje kent is het 
een verrassing te lezen dat die ook gewoon in onze omgeving voorkomt. 

 Een Zandhagedis in Heerde, een IJsvogel bij een tuinvijver, een 
platgereden Hazelworm op het fietspad…. Zeldzame waarnemingen? Nee, 
bijzondere vondsten voor wie ze zag, maar ook voor wie ze in de rubriek las en 
dacht: Dat zou ik ook wel willen zien. 

 Echt belangrijke aanvullingen op de planten-, vogel-, insecten- enz. lijsten 
worden overgenomen door de werkgroepen of particulieren die ze opzenden naar 
de landelijke instantie – mits ze geloofwaardig zijn. 

 Wat ik wil benadrukken in dit stukje is dat iedereen die wat voor onze 
waarnemingenrubriek instuurt dat doet omdat hij of zij verrast was onder de 
soort, de plaats en de tijd van de waarneming. Misschien was die Goudvink of 
Zilverreiger wel de eerste die hij/zij zag! En deed er vervolgens moeite voor de 
waarneming in te sturen. 

Laten we alle zogenaamde “onzin” weg, dan zal het plezier iets e melden gauw 
verdwijnen. En…wie beoordeelt de waarde van zo’n inzending? 

Is er naast een vereniging voor natuurstudie niet ook een club van 
natuurbelevers? 

 Mijn conclusie: het opnemen van waarnemingen heeft ook en educatie 
waarde. Niet te streng zijn. Misschien zou het prettig zijn als niet één persoon 
moest oordelen over wat al of niet opgenomen moet worden. In elk geval: Hulde 
voor Micky die de laatste jaren telkens alleen moet oordelen over plaatsing in de 
rubriek.  Misschien kan ze hulp krijgen? 



Els Koopmans-Grommé. 
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De verspreiding van kleine zoogdieren in Epe en Heerde 
Een verspreidingsonderzoek en een voedselanalyse 
aan de hand van kleine zoogdieren in braakballen 

 Vanaf 1996 wordt door de zoogdierwerkgroep van Vozovar een onderzoek gedaan naar het 
voedsel van een paartje Kerkuilen. De uilen huizen bij Rudi Heideveld aan de Brandweg te Hoorn bij 
Heerde in een schuur. Elke winter verzamelt hij vijftig of meer braakballen. Die worden door de 
werkgroep  uitgepluisd. Met uitzondering van 1997 is dat elk jaar gebeurd. Daarnaast heeft de 
zoogdierwerkgroep, vaak via leden van de Kerkuilenwerkgroep, partijen braakballen gekregen van 
verschillende plaatsen in de omgeving van Epe. Hierdoor kan van tien verschillende gebieden een 
vergelijking gemaakt worden. In 1986 is een vergelijkbaar onderzoek gedaan door leden van de 
toenmalige zoogdierwerkgroep van de afdeling (Bosch, 1987). 
 De vragen die we ons stellen zijn:  

• Welke kleine zoogdieren komen voor in onze omgeving? En waar komen 
zij voor? 

• Komt het biotoop waarin de uil zijn prooien vangt tot uiting in het 
gevangen voedsel? 



• Zijn er verschillen te vinden in het voedsel van één biotoop door de jaren heen? 

Figuur 1. Herkomst van braakballen weergegeven in km-blokken  

   = gegevens uit 1986 
   = gegevens uit 1998 -2003 
   = gegevens uit beide periodes 

Bij deze verslaglegging gaan we er voor het gemak vanuit dat de gevonden zoogdiersoorten in 
de directe omgeving van de vindplaats van de braakballen geleefd hebben. Toch moeten we dit 
gegeven met de nodige voorzichtigheid benaderen. Een uil hoeft vanuit zijn roest- of nestplaats niet de 
hele omgeving met een gelijke intensiteit af te zoeken. Eerder zal het dier de meest geschikte plaatsen 
frequent bezoeken. Daarnaast is het mogelijk dat de uil zijn voedsel verder van de boerderij vandaan 
zoekt, dan wij veronderstellen. Het geheel geeft wel een beeld van de kleine zoogdieren die de 
gemeenten Epe en Heerde en een stukje van de naaste omgeving voorkomen. 
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Tabel 1. Een vergelijking van tien gebieden op prooiresten in braakballen van Kerkuilen 
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bosspitsmuis 73 33,
8 

20 9,1 15 10,
9 

23 14,
6 

25 17,
9 

39 18,
7 

21 10,
1 

50 15,
4 

6 15 10
2 

39 

dwergspitsmuis 7 3,2 1 0,5   2 1,3       2 0,6     

waterspitsmuis         1 0,7   2 1 1 0,3   4 1,5 

huisspitsmuis 20 9,2 89 40,
5 

30 21,
9 

43 27,
2 

34 24,
3 

85 41,
1 

77 37 55 17 4 10 26 9,9 

rosse woelmuis 7 3,2 5 2,3 2 1,5 2 1,3 2 1,4 4 1,9 1 0,5 1 0,3 2 5 7 2,7 

woelrat   1 0,5 1 0,7       1 0,5 2 0,6     

veldmuis 44 20,
2 

77 35 78 56,
9 

68 43 56 40 40 19,
1 

73 35,
1 

18
7 

57,
7 

21 52,
5 

10
2 

39 

aardmuis 39 17,
9 

8 3,6   1 0,6   14 6,7 17 8,2 11 3,4 2 5 4 1,5 

dwergmuis 2 0,9 4 1,8   4 2,5 2 1,4 5 2,4 3 1,4     3 1,1 

bosmuis 25 11,
5 

15 6,8 10 7,3 14 8,9 14 10 17 8,1 11 5,3 7 2,2 3 7,5 12 4,6 

huismuis     1 0,7   2 1,4 3 1,4 1 0,5       

bruine rat 2 0,9     1 0,6 4 2,9 1 0,5 1 0,5 3 0,9   3 1,1 

ongedeterminee
rd 

              5 1,5 2 5   

Aantal 
braakballen 

54  50  29  42  43  50  50  70  11  ?  
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40 10
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Aantal 
zoogdieren  

per braakbal 

4,1  4,4  4,7  3,8  3,3  4  4  4,6  3,6    

Aantal soorten  9  9  7  9  9  9  11  10  6  9  



zoogdieren 

Gearceerd: het hoogste percentage van een soort. 

De som van de procenten kan door de afronding iets afwijken van 100. 

In totaal zijn twaalf soorten kleine zoogdieren in de voedselresten van Kerkuilen aangetroffen. 
Daarmee zijn vrijwel alle soorten die te verwachten waren present. Alleen de Mol en de Wezel 
ontbreken. Dit zijn twee grotere soorten, die bij uitzondering wel eens in braakballen aangetroffen 
worden. We weten uiteraard dat de Mol in grote aantallen voorkomt in het gebied van het onderzoek. 
De afwezigheid zegt niets over het al dan niet voorkomen. Naast deze twee soorten ontbreken alle 
vleermuizen. Ook deze zoogdieren worden maar zelden in braakballen aangetroffen. De Bosspitsmuis 
is in de tabel opgenomen als verzamelnaam voor de Bosspitsmuis en de Tweekleurige bosspitsmuis 
(ook wel Beemdspitsmuis genoemd.) Het onderscheid tussen de twee soorten is lastig te maken. Aan 
de hand van schedelresten is het wel te doen, maar het is specialistenwerk. In gevallen waarin we om 
hulp gevraagd hebben, blijken we steeds met Tweekleurige bosspitsmuizen te doen te hebben. 
Zoals gezegd zijn er twaalf soorten kleine zoogdieren aangetroffen. Per gebied bekeken, zijn het er 
zeven tot elf. In de meeste gevallen komen we tot negen soorten. Het gebied net ten zuiden van 
Welsum is met elf soorten het soortenrijkst, alhoewel vier soorten daar maar eenmaal aangetroffen 
zijn. De Veldmuis en de Huisspitsmuis zijn er het meest gevonden. Dat blijken ook in de meeste 
andere gebieden veel voorkomende soorten. Alleen het Vossenbroek bij Emst laat wat dat betreft een 
ander beeld zien. De braakballen zijn daar afkomstig van een boerderij aan de zuidelijke rand van het 
Vossenbroek. We hebben aangenomen dat de uil vooral in dat natuurgebied foerageert. Het gehele 
beeld van dit gebied wijkt af van dat van de andere gebieden. Van vier soorten is het hoogste 
percentage prooidieren gevonden in dit gebied. Per soort maken zij in andere gebieden niet meer dan 
10% van de prooidieren uit. Hier worden relatief veel Aardmuizen (17,9%) en Bosmuizen (11,5) 
gevangen. Ook Rosse woelmuizen (3,2%) en Dwergspitsmuizen (3,2%) komen er meer voor dan 
elders. De bosspitsmuis komt in andere gebieden tot bijna twintig procent van het totaal aantal dieren.  
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Bij het Vossenbroek vormt deze soort net iets meer dan een derde deel van het 
totaal aantal prooidieren. Alleen langs de IJsseldijk bij Vorchten vinden we een 
hoger percentage. De veronderstelling dat de Kerkuilen vooral in het 
Vossenbroek jagen en dat de populaties kleine zoogdieren daar wezenlijk 
verschillen van die van elders, ligt voor de hand. 

  

Figuur 2.  

Verspreiding van Dwergmuis  

in de onderzochte km-blokken 
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Figuur 3.  

Verspreiding van Dwergspitsmuis 
in de onderzochte km-blokken 

 

 

Figuur 4.  

Verspreiding van Waterspitsmuis in de 
onderzochte km-blokken 
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Door van één gebied de braakballen van jaar tot jaar te onderzoeken, 
wordt een beeld verkregen van de muizenpopulaties en de mogelijke 
schommelingen erin gedurende een langere periode. Van de Veldmuis is bekend 
dat de aantallen met een driejarig ritme fluctueren. In jaren dat er relatief veel 



Veldmuizen zijn, worden deze ook veel gegeten door Kerkuilen. Andere soorten 
kleine zoogdieren worden dan natuurlijk relatief minder in de braakballen 
aangetroffen.  

Met de chi-kwadraattoets is te zien of de gevonden verschillen ook statistisch 
significant (p=0,05) zijn. De partij braakballen van De Belt in Wapenveld moet 
daarbij buiten beschouwing gelaten worden. Er zijn te weinig gegevens voor een 
statistische vergelijking. Ook van prooidieren die gemiddeld minder dan drie keer 
in een partij voorkomen is het niet mogelijk ze in de vergelijking te betrekken. 
Van wat er overblijft, valt op dat er in Het Vossenbroek significant meer 
Bosspitsmuizen en Aardmuizen gevangen worden en juist aantoonbaar minder 
Huisspitsmuizen en Veldmuizen. In de andere gebieden is het beeld minder 
afwijkend. Meer Huisspitsmuizen kunnen aangetoond worden in gebieden met 
meer bebouwing zoals Schaveren en aan de Laarstraat, terwijl er in Vorchten 
minder gevangen worden. In Vorchten staan wel aantoonbaar meer 
Bosspitsmuizen op het menu. Veldmuizen scoren minder in een bebost en 
bebouwd gebied als Schaveren en juist meer in een open gebied als aan de 
Werverweg. 

Bij de partij braakballen van de Brandweg in Heerde is wel min of meer 
een ritme te herkennen. Op een jaar met weinig Veldmuizen volgen er  twee met 
veel, dan weer twee met weinig en tenslotte twee met veel Veldmuizen. 
Misschien is de reeks nog te kort om er veel over te kunnen zeggen. 

De andere soorten geven wel een wisselend beeld te zien, maar in geen enkel 
geval is sprake van een duidelijke regelmaat. De Bosspitsmuis benadert in 1998 
en 2002 de percentages van het Vossenbroek.  

 

Tabel 2 Resultaten van het braakbalonderzoek van een Kerkuil aan de Brandweg in Heerde 
jaar 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 

 

 

soort 

A
an
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Bosspitsmuis 39 18,1 57 30 32 14,7 20 11,8 43 19,0 43 28,1 25 17,9 

Dwergspitsmuis   1 0,5 1 0,5         

Waterspitsmuis 1 0,5   1 0,5       1 0,7   

Huisspitsmuis 124 57,4 18 9,5 73 33,6 83 49,1 100 44,2 27 17,6 34 24,3 

Mol   1 0,5     1 0,4     



Rosse woelmuis 5 2,3 1 0,5     2 0,9 4 2,6 2 1,4 

Woelrat   2 1,1           

Veldmuis 35 16,2 87 45,8 100 46,1 46 27,2 36 15,9 69 45,1 56 40,0 

Aardmuis 2 0,9 15 7,9 6 2,8 10 5,9 8 3,5 3 2,0   

Woelmuis species         1 0,4     

Dwergmuis 2 0,9   1 0,5   2 0,9 2 1,3 2 1,4  

Bsmuis 6 2,8 5 2,6 3 1,4 10 5,9 32 14,2 4 2,6 14 10,0 

Huismuis 2 0,9 3 1,6     1 0,4   2 1,4 

Bruine rat         1 0,4 1 0,7 4 2,9 

Vogels   1    3  1  2    

Totaal 
zoogdieren 

216 100 190 100 217 100 169 100 226 100 153 100 140 100 

Aantal soorten 
zoogdieren 

9  10  8  5  10  8  9  

 
De soorten die in andere gebieden in kleine aantallen gevonden worden, zijn hier ook slechts met lage 
aantallen vertegenwoordigd. Met uitzondering van 2000 zijn er elk jaar zijn steeds acht of meer 
soorten aangetroffen. In dat jaar is in de omgeving een kleinschalig landschap met heggen en slootjes 
omgezet naar een grootschalig gebied. Mogelijk daardoor zijn alleen de vijf soorten die vrijwel altijd 
het best vertegenwoordigd zijn, gevonden. Enkele zeldzamere zoogdiersoorten kwamen toen niet meer 
in de resten van het menu voor. Dat herstelde zich gelukkig wel. De Rosse woelmuis en de 
Dwergmuis kwamen goed terug. Ook de Waterspitsmuis werd in 2003 voor het eerst weer 
aangetroffen. Daarnaast heeft de uil kennelijk een plekje gevonden waar Bruine ratten zich laten 
verschalken. Tot slot hebben we hier de Mol een paar keer als prooidier aangetroffen. Die is daarmee 
de dertiende  zoogdiersoort in het totale onderzoek. 
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De drie  onderzoeksvragen zijn hiermee min of meer beantwoord. Het kan altijd nog beter. In 

de komende jaren kunnen we aan de slag met braakballen van uilen uit andere delen van de gemeenten 
Epe en Heerde, zodat de verspreidingskaartjes completer worden. De voedselvoorkeur van de 
Kerkuilen aan de Brandweg kan nog langer gevolgd worden. Misschien is het zelfs mogelijk dit ook 
van andere uilen(paren) te doen. Dit is des te meer interessant als het gebied een verandering staat te 
ondergaan.  
Aan het pluizen is in de loop der jaren meegewerkt door: Thijs Bosch, Marga 
Dekker, Harry van Diepen, Gerrit Jan van Dijk, Marianne Faber, Jeroen Haas, Jan 
Kuiper, Marcel Langevoort, Wim Mekelenkamp, Gerard Plat, Gert Prins, Hendrik 
Prins en ondergetekende. 

 

Namens de zoogdierwerkgroep: Frans Bosch 
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HET CHOCOLADEMOTJE 
“Je blijft je verwonderen!” 

“Wat kan die naam je nou schelen!” Dat hoor ik nogal eens als 
ik allerlei boeken napluis.  

In oktober jl kreeg ik een heel klein vlindertje in handen. Het 
was hooguit één centimeter groot. “Er vliegen deze week 
telkens van die motjes in onze berging,” vertelde Janny 
Schakelaar me. 

Dat het geen kleermotten waren had ze wel gezien, maar of 
deze ook schadelijk zouden zijn? “Er kruipen ook enkele kleine maden rond.”  

Rupsjes leek me logischer in dit verband. 

Ze ving zowel enkele vlindertjes als rupsjes voor me. De rupsjes waren bleek 
met een donkerbruin kopje. Ze sponnen zich meteen in tussen de papiertjes in 
het potje.  

Mijn nieuwsgierigheid was helemaal gewekt toen Janny vertelde over restjes 
overjarig vogelvoer waarvan de zaadkorrels kapot gevreten en met spinsels en 
poep overdekt aan elkaar gekleefd zaten, een nogal vies geheel! 

Met een loepje zag ik meteen dat de motjes heel mooi waren. Ze hadden 
crèmekleurige vleugeltjes met aan het eind een zwart met purperen tekening. 
Aan het kopje zat een spits “snuitje”.  

Hoe zouden deze nietige schoonheden heten? 

Een simpel Duits plaatjesboekje over microvlindertjes, zoals veel van die 
zakboekjes onvolledig (in Nederland alleen komen al honderden micro’s voor!) 
bracht tot mijn verrassing de oplossing. Al op de eerste pagina stond hun 
portret, uiteraard in vergroting, afgedrukt. 

Het motje draagt de fraaie naam Plodia interpunctella. In het Duits wordt het 
“Kupferrote Dörrobstmotte”, of ook wel “Kakaomotte” genoemd. 

Dat Dörrobst (droge vruchten, zaden) klopte met het voedsel van de rupsjes, 
maar die cacao dan? 

 



De kleur en levenswijze van de rupsjes kwamen precies overeen met de 
beschrijving. En hun leven tussen spinsels in droge zaden ook. Leuk detail in de 
beschrijving was dat deze larfjes ook cacaovruchten en doppen eten. 

De Kakaomotten (ik noem ze maar Chocolademotjes) hebben een wereldwijde 
verspreiding, waarschijnlijk doordat ze met granen en cacaodoppen over de hele 
wereld getransporteerd zijn. 

Behalve dat het een heel mooi vlindertje is, blijkt zijn familie al eeuwenlang uit 
wereldreizigers of liever –lifters te bestaan!  

Pas als je de naam weet kom je achter de levenswijze van al dat kleine spul – 
en…. 

“je blijft je verwonderen!” 

Els Koopmans-Grommé. 

sept.2004. 

 

Het boekje heet “Kleinschmetterlinge”, één van de serie Naturführer. 

HET CHOCOLADEMOTJE 
“Je blijft je verwonderen!” 

 

“Wat kan die naam je nou schelen!” Dat hoor ik 
nogal eens als ik allerlei boeken napluis.  

In oktober jl kreeg ik een heel klein vlindertje in 
handen. Het was hooguit één centimeter groot. “Er 
vliegen deze week telkens van die motjes in onze 
berging,” vertelde Janny Schakelaar me. 

Dat het geen kleermotten waren had ze wel gezien, 
maar of deze ook schadelijk zouden zijn? 

“Er kruipen ook enkele kleine maden rond.” Rupsjes 
leek me logischer in dit verband. 

Ze ving zowel enkele vlindertjes als rupsjes voor me. 

Het rupsje was bleek met een donkerbruin kopje. 
Het spon zich meteen in tussen de papiertjes in het potje.\Mijn nieuwsgierigheid 
was helemaal gewekt toen Janny vertelde over restjes overjarig vogelvoer 
waarvan de zaadkorrels kapot gevreten en met spinsels en poep overdekt aan 
elkaar gekleefd zaten, een nogal vies geheel! 

 



Met een loepje zag ik meteen dat de motjes heel mooi waren. Ze hadden 
crèmekleurige vleugeltjes met aan het eind een zwart met purperen tekening. 
Aan het kopje zat een spits “snuitje”.  

Hoe zouden deze nietige schoonheden heten? 

Een simpel Duits plaatjesboekje over microvlindertjes, zoals veel van die 
zakboekjes onvolledig (in Nederland alleen komen al honderden micro’s voor!) 
bracht tot mijn verrassing de oplossing. Al op de eerste pagina stond hun 
portret, uiteraard in vergroting, afgedrukt. 

Het motje draagt de fraaie naam Plodia interpunctella. In het Duits wordt het 
“Kupferrote Dörrobstmotte”, of ook wel “Kakaomotte” genoemd. 

Dat Dörrobst (droge vruchten, zaden) klopte met het voedsel van de rupsjes, 
maar die cacao dan? 

De kleur en levenswijze van de rupsjes klopten precies met de beschrijving. En 
hun leven tussen spinsels in droge zaden ook. Leuk detail in de beschrijving was 
dat deze larfjes ook cacaovruchten en doppen eten. 

De Kakaomotjes (ik noem ze maar Chocolademotjes) hebben een wereldwijde 
verspreiding, waar-schijnlijk doordat ze met granen en cacaodoppen over de hele 
wereld getransporteerd zijn. 

Behalve dat het een heel mooi vlindertje is, blijkt zijn familie al eeuwenlang uit 
wereldreizigers of liever –lifters te bestaan!  

Pas als je de naam weet kom je achter de levenswijze van al dat kleine spul – 
en…. 

“je blijft je verwonderen!” 

Els Koopmans-Grommé. 

sept.2004. 

 

Het boekje heet “Kleinschmetterlinge”, één van de serie Naturführer. 
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Hoe vind ik het op internet… 
 



Van vakantie terug, dan wil je toch wel graag weten wat je gefotografeerd of gevonden hebt. 
Ik koop meestal wel een boek over de natuur ter plaatse maar er blijft toch altijd wel wat over. Dan 
maar op het internet zoeken. Ik was dit jaar hierdoor in staat om toch vrijwel alle vondsten met enige 
zekerheid op naam te brengen inclusief vlinders en kevers. Een beetje gericht zoeken is dan wel 
handig anders ben je uren kwijt. 

Een paar tips. Zoek niet op algemene soorten naar websites. Zo levert het invoeren van 
Amanita muscaria (Vliegezwam) 70100 adressen op,  Vliegezwam 7090 adressen. Ondoenlijk om alle 
sites langs te lopen om te zien of het wat waard is.  

Als je op zoek  bent naar bijvoorbeeld paddestoelen is het een aardige truc om een naam van een 
minder populaire paddestoel in te typen en te kijken waar je uitkomt. Amanita gemmata 
(Narcisamaniet) levert slechts (!) 2970 hits op. Stel omdat het vaak gaat om een plaatje de 
zoekmachine (browser) ook eens in op afbeeldingen. Als je wat vindt wat er interessant uitziet klik 
dan het adres aan en zie of de website de moeite waard is.  

Houd er rekening mee dat lang niet alle plaatjes opgeroepen worden  als je de browser instelt 
op afbeeldingen. Krijg je bij je zoektocht een adres dat niet werkt, verwijder dan het laatste deel. Het 
volgende adres is een pdf file. Deze pagina’s hebben regelmatig geen verwijzing terug naar de 
homepage. In het volgende voorbeeld (http://uspirg.org/ESA/PineHillplants.pdf ) heb ik een stuk van 
het adres verwijderd in het http adres boven in het scherm (http://uspirg.org/ESA).  Als je nu Enter 
indrukt levert dat de oorspronkelijke homepage op 
http://uspirg.org/uspirg.asp?id2=11665&id3=USPIRG&) 

Kies bij Japanse sites voor het annuleren van het scherm dat verschijnt en dat vraagt of je het 
taalpakket wil installeren.  Als je via de zoekmachine een Australische of Japanse site aantikt wil het 
regelmatig gebeuren dat deze weigert. Als je handmatig het adres intypt lukt het vaak beter. Gebruik 
anders een andere webbrowser.  

Als je verder wilt zoeken terwijl je een scherm open hebt staan, open dan een nieuwe zoekpagina van 
je zoekmachine. Zo blijft de informatie snel beschikbaar en krijg je geen lange lijsten met matige 
adressen in je “Favorieten” of “Bookmarks”.  

Twee jaar geleden heb ik een Vroedmeesterpad op naam gebracht aan de hand van het geluid 
gevonden op het RAVON adres http://www.ravon.nl/amf_rep.html 

  Zoek naar flora of fauna uit vakantielanden waarvan je de taal niet machtig bent op Latijnse 
namen.  Eventueel alleen de geslachtsnaam. Houdt er rekening mee dat veel soorten synoniemen 
hebben waardoor je vast kunt lopen.  Zoek dan een gewone naam in het Engels, Duits of Nederlands 
en typ die in. Dit levert soms verrassende resultaten op.  

 Tot slot een aantal adressen voor paddestoelen.  

Veel paddestoelen vind je op http://www.grzyby.pl/index.html. een Poolse site in het Engels en Pools 
met veel beschrijvingen en foto’s. 

Een Amerikaanse site is http://www.mykowebcom/CAF,  ook met veel beschrijvingen en mooie 
foto’s. Allebei geven ze veel links naar andere sites. 

http://www.mlf.science.ru.nl/nmv/main_n.htm 

http://entoloma.nl.server5.firstfind.nl/html/nederlands.html 

http://uspirg.org/ESA/PineHillplants.pdf
http://uspirg.org/ESA
http://uspirg.org/uspirg.asp?id2=11665&id3=USPIRG&
http://www.ravon.nl/amf_rep.html
http://www.grzyby.pl/index.html
http://www.mykowebcom/CAF
http://www.mlf.science.ru.nl/nmv/main_n.htm
http://entoloma.nl.server5.firstfind.nl/html/nederlands.html


http://www.homepages.hetnet.nl/~idakees/ 

http://www.ne.jp/asahi/mushroom/tokyo/  

http://www.hiddenforest.co.nz/index.htm . 

http://www.cortland.edu/nsf/GA.html 

http://home.online.no/~araronse/mycenapage/mycenapage.html 

http://www.nybg.org/bsci/res/hall/index.html 

http://www.bluewillowpages.com/mushroomexpert/laccaria.html 

http://mycostra.free.fr/ 

http://www.cx.sakura.ne.jp/~kinoko/01eng/0e_home.htm 

http://www.mycokey.com/MycokeyDK/DKkeysPDFs/RamariaKey.pdf 

Ik ben benieuwd naar de favoriete adressen van onze leden, bijvoorbeeld planten insecten en vogels. 

Menno Boomsluiter. 

34 
 
 

Tilia cordata  - de Winterlinde 
Over het wel en wee van de Linde wil ik u een verhaal 
vertellen van een doorsnee familie ergens in het Oosten van 
het land. 
Het gaat over Jan Lindeboom afkomstig uit 
Lindeveld in Gelderland die op zekere dag zijn 
Tilly, een kordate vrouw uit Tilburg, ontmoette. 
En zoals het bij de meeste mensen gaat 
overkomt het ook dit stel: Ze vinden elkaar 
aardig en maken toekomstplannen.  

Ze kopen een oud boerderijtje in het 
Overijsselse Linderte, verbouwen dat in stijl en 
planten er twee Lindebomen als teken van 
schoonheid en geluk, maar ook van 

vrouwelijkheid, want Tilly is erg gesteld op symboliek. Bovendien geeft het 
bescherming tegen tovenarij en blikseminslag. Jan weet nog net te bedingen dat 
er ook een Eikenboompje bij geplant zal worden om zijn gevoel van eigenwaarde 
enige ondersteuning te geven.  

Voor hun trouwdag plakken ze in elke aankondiging een hartvormig  blad van de 
Kleinbladige linde om hun trouw en liefde te onderstrepen. 

 
Winterlinde 

http://www.homepages.hetnet.nl/~idakees/
http://www.ne.jp/asahi/mushroom/tokyo/
http://www.hiddenforest.co.nz/index.htm
http://www.cortland.edu/nsf/GA.html
http://home.online.no/~araronse/mycenapage/mycenapage.html
http://www.nybg.org/bsci/res/hall/index.html
http://www.bluewillowpages.com/mushroomexpert/laccaria.html
http://mycostra.free.fr/
http://www.cx.sakura.ne.jp/~kinoko/01eng/0e_home.htm
http://www.mycokey.com/MycokeyDK/DKkeysPDFs/RamariaKey.pdf


 Voor zijn werk ontwerpt Jan kunst op de lindenhouten tekentafel van zijn 
vader en Tilly houdt zich bezig met de natuur om hen heen, van Lindepijlstaart 
tot Linnaeus hetgeen in het Zweeds Lindeman betekent.  

Na enkele jaren komen er twee Lindeboompjes bij, Guus en Linda, die 
voorspoedig opgroeien op dit plekje. De verhaaltjes die Tilly haar kinderen dan 
vertelt veranderen geleidelijk van karakter, van Paulus de Boskabouter naar de 
Germanen en Freya, de Godin van de vruchtbaarheid aan wie de Linde is gewijd 
en over de Grote linde waaronder recht werd gesproken, maar ook de 
Scandinavische verhaaltjes  over de Linde als woonplaats van Elfjes en Feeën 
vinden gretig aftrek. 

 Ondertussen is Jan lid geworden van de plaatselijke bijenvereniging, want 
met twee Lindebomen voor de deur moet er toch geoogst worden. De zoete 
kleverige stof van de bladluizen neemt hij voor lief. 

 Guus en Linda groeien voorspoedig op tot levenslustige tieners. Maar op 
een dag betrapt Linda Guus als hij tegen een van de twee Llindebomen staat te 
plassen en verontwaardigd roept ze: “Guus dat mag je niet doen want daar krijg 
je wratten van op je ogen!” waarop Guus laconiek roept dat hij dan naar oma 
gaat die ze met drie lindeblaadjes wel weg wrijft. 

 Zo had oma wel vaker remedies om allerlei kwaaltjes te behandelen, zoals 
fijngestampte lindespruiten tegen kiespijn en lindebloesemthee om 
maagproblemen te behandelen en vocht af te drijven. Maar oma is erg oud en 
droomt inmiddels van een mooi plekje onder een lindeboom op de begraafplaats. 

 En dan vliegen net als de gevleugelde vruchtjes van de Linde ook de 
kinderen van Jan en Tilly uit, de Grote wereld in en beginnen aan een nieuwe 
kringloop. 

Bovenstaand kort fantasieverhaaltje dat de rijke, volksgebruiken, 
historische naamgeving en symboliek weergeeft rond de Linde heb ik 
gebruikt bij de overdracht van een Winterlinde, die de KNNV ontving van 
een 75-jarig “Geldersch Landschap”, aan de Regionale Scholen 
Gemeenschap bij het gereedkomen van een fraai schooldeel t.b.v. het 
VMBO dat hierdoor met het Middelbaar onderwijs één geheel vormt, met 
de bedoeling iets van deze symboliek over te dragen aan de schooljeugd. 

 
Bauke Terpstra. 

 

 
Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer van natuurklanken: 

10 maart 2005 
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Het jaarlijks paddestoelkijken 



 Waarschijnlijk is er geen enkele algemene attractie van onze Vereniging 
voor Veldbiologie die zo veel belangstelling trekt als de jaarlijkse wandeling door 
een herfstig bos. Bij het turven van het aantal deelnemers op 17 oktober 2004 
raakte ik bij acht- of negenendertig de tel kwijt. Er was ook een aardig aantal 
kinderen bij, wat heen en weer geloop bevorderde en tel-resultaten vertroebelde. 

 Eigenlijk vind ik de voorbereidende wandeling altijd fascinerender dan het 
ware gebeuren, en daar hadden we (= een handjevol leden van 
de werkgroep) ons een dag tevoren dan ook uitvoerig aan 
overgegeven. Onder aanvoering van To en Janus Crum. 

De route ging over een deel van het Heerder natuurpad, 
waar je toch weer heel andere vondsten doet dan in het 
Epergedeelte daarvan. Wat bijvoorbeeld onmiddellijk opviel was 
het enorme aanbod van Koeienboleten. Het aardige van die 
zwam is dat hij zo goed herkenbaar is. De poriën zijn groot en in de lengte 
uitgerekt, zoals de foto laat zien. Vergissing uitgesloten. (Heerlijk!) 

Bij Koeienboleten horen per definitie Roze spijkerzwammen – dat is ons zo 
onderwezen. Er begon dan ook gauw enig gemor te klinken toen daar niets van 
leek te kloppen. Tientallen Koeienboleten waren we gepasseerd, maar vooralsnog 
zagen we alleen maar het roze van bepaalde russulla’s – en dat bedoelden we 
niet. Dreiging van frustratie dus. 

 Er is nog een andere paddestoelsoort die je heel makkelijk terneer kan 
slaan. Die heeft als Latijnse voornaam “Mycena”. In elke paddestoelengids die je 
opslaat vind je daar weer nieuwe en andere soorten van. De onderlinge 
verschillen zijn dikwijls miniem en daar komt nog bij dat ze per individu ook best 
van het prototype mogen afwijken. Ik wil echt graag leren, maar soms vraag ik 
me in droefheid af waar ik eigenlijk mee bezig ben.  

Zo vonden we bijvoorbeeld een heel veldje Kleefsnedemycena’s, maar geen van 
de aanvoerende mentoren wilde het geloven.  En wel om reden dat dat een heel 
zeldzame soort is….. nou ja! 

Om mijn verbittering te vervolmaken en aan te plempen was daar de volgende 
dag een derde, eveneens vergevorderde paddestoeloog. Toen ik hem om 
bevestiging van mijn overtuiging vroeg deed hij de volgende uitspraak: “Mycena 
vulgaris? Staat niet in m’n boekje – die  bestáát niet eens.”  

Zo vijzel je dus in elk geval ook je algemene kennis ook op bij zo’n 
excursie: Wie niet in een natuurboekje beschreven staat, bestaat niet. Goed om 
te weten, maar ’t maakt je wel klein. 

 Een vondst die op mij altijd weer indruk maakt is die van de 
Koningsmantel, een Ridder-zwamachtige, die werkelijk heel voorname kleuren 
draagt in een magnifieke combinatie: karmijnrood op goudgeel – een streling 
voor het oog. 

 



Minder strelend voor een ander zintuig zijn Sparrenstinktaailingen. Die 
stonden er bij honderden in een bepaald gedeelte van de route. Een lief 
paddestoeltje om te zien, maar als je hem fijnwrijft is het of je je neus in een 
emmer rottende uien gestoken hebt.  

Goede reden dus om nooit paddestoeltjes fijn te wrijven. 

Er was een prachtig bemost stobbetje waarop zich een 
drieledige Stekeltrilzwam aan het ontwikkelen was en er lag 
een Bittere boleet op z’n kop, zomaar los op het pad. Daar 
werd stellig van beweerd dat hij er op technischbiotopische 
gronden helemaal niet thuishoorde, dus hij zou wel door 
een slordige wandelaar weggegooid zijn. Het grappige van 
een Bittere boleet is dat hij van boven plat en van beneden 
bol is – wat de hoed betreft dan. Zo ondersteboven doet ’t 

een beetje denken aan een putjesontstopper. 

We zagen een mooie Hertenzwam en prachtige Dennenvlamhoeden, Plooi-
vlieswaaiertjes, een Boompuist en kaaszwammen die nog te pril waren om te 
definiëren.  En ook nog een Bont zandoogje, dat – zij het een beetje sloom – 
toch zijn territorium vloog te verdedigen, mogelijk in de ijdele waan dat de 
warme zomer nog komen moest…… 

Ja, en toen toch het langverwachte! Het dichte sparrenbos achter ons 
latend kwam we op wat opener terrein, en daar in het gras van de bermen 
stonden ze: Koeienboleten en hun maatjes, de Roze spijkerzwammen!  We 
telden er bij elkaar wel een stuk of tien. Toch altijd weer prettig als datgene wat 
je geleerd hebt ook bevestigd wordt! 

De paddestoelen die ik hierboven genoemd heb overlappen uiteraard lang 
niet de totale lijst van vondsten, maar deze soorten zijn bij mij het best blijven 
hangen. De rest is door De Bevoegden doorgegeven aan de Geëigende instantie, 
voor de Wetenschap, want de KNNV staat immers voor Natuurbeleving EN 
Natuurstudie?! 

Micky Marsman. 
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Een nieuwe hooiwagen (Dicranopalpus 
ramosus) op de Veluwe 

 



 

Afgelopen zomer, om precies te zijn op 26 juli, zag ik in onze tuin (in 
Apeldoorn) een opvallende hooiwagen. Voor alle duidelijkheid, hooiwagens (orde 
Opiliones) zijn geen spinnen, maar behoren samen met o.a. mijten, teken en 
schorpioenen wel tot de Spinachtigen (klasse Arachnida) Ze zijn er dus aan 
verwant en hebben eveneens acht poten. In Noordwest-Europa komen 
zevenentwintig soorten voor, die zich van de spinnen onderscheiden door hun 
ovale lichaam, waarvan het kopborststuk en het achterlijf breed met elkaar zijn 
vergroeid. Ze hebben meestal lange poten. Bij alle soorten ontbreekt een gifklier, 
maar in plaats daarvan hebben ze wel een stinkklier. 

Hij of zij, dat weet ik niet, zat al enige dagen op de witgeverfde muur van 
onze schuur en viel me eigenlijk op doordat in rusthouding de poten zijdelings, 
vrijwel haaks op het lichaam, waren uitgestrekt. Door deze opmerkelijke houding 
vond ik het interessant om er een paar dia’s van te maken.  

Inmiddels had ik in de Thieme’s Spinnengids al gezien dat het ging om een 
exemplaar van de Dicranopalpus ramosus. Helaas heeft geen van de  
Nederlandse hooiwagens – in tegenstelling tot de spinnen – een  Nederlandse 
naam, dus u moet het met deze wetenschappelijke naam doen. 

Na een bezoek van mijn kleinzoon die de gewoonte heeft om alles wat 
beweegt of misschien kan bewegen te vangen (en na beschouwing weer vrij te 
laten) was de hooiwagen verdwenen. 

Verder had ik me er niet meer zo in verdiept, tot in de loop van december De 
Nieuwsbrief SPINED, het orgaan van de Spinnenwerkgroep Nederland in de bus 
viel.  

Het eerste wat me opviel was een artikel van “Hay Wijnhoven uit 
Nijmegen” over, ja u raadt het al, de Dicranopalpus ramosus. De titel luidde “De 
stille opmars van de hooiwagen Dicranopalpus ramosus in Nederland” 

Na lezing van dit artikel begreep ik, dat het toch wel om een enigszins 
bijzondere waarneming ging, want in Nederland is deze soort pas elf jaar geleden 
voor het eerst waargenomen.  

Toen dus toch weer even naar de spinnengids en daar stond, wat ik de eerste 
keer over het hoofd had gezien:  

Verspreiding: Mediterrane soort, die een enkele keer in Zuid-Engeland is 
gevonden. 



Maar nu terug naar het artikel in SPINED, waar we een aantal bijzonderheden over deze hooiwagen 
vinden. 

Herkenning: De D. Ramosus is heel gemakkelijk van de andere inheemse 
hooiwagens te onderscheiden door de boven reeds genoemde typische 
rusthouding met de poten zijdelings uitgespreid. De grondkleur van zowel het 
mannetje als vrouwtje is geelbruin met een patroon van donkere vlekjes en een 
donkere dwarsband met een lichter gekleurd middengedeelte. De poten zijn 
donker en licht gebandeerd. 

Areaal: De soort wordt in dit artikel omschreven als “waarschijnlijk 
submediterraan-atlantisch” een wat vage omschrijving, maar door het geringe 
aantal vondsten over een relatief groot gebied is het moeilijk om een 
oorspronkelijk aaneengesloten areaal af te bakenen. De oudste vindplaatsen 
liggen in Marokko, Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk.  

Sinds 1975 is hij bekend van het zuiden van Engeland. Daarna, in 1993, werd hij 
voor het eest in Nederland en ook in Schotland aangetroffen. Uit Ierland en 
Belgie kwamen de eerste meldingen in 1995 binnen. Waarna, in 2002 de 
hooiwagen ook in Duitsland werd aangetroffen.   

 Nederlandse vindplaatsen: Voorzover bekend is D. Ramosus tot nu toe 
gevonden in Ede, Leiden, Arnhem, Leersum, Ooij, Ubbergen, Nijmegen en de 
omgeving van Oss. Deze opsomming is zeker niet volledig, maar geeft wel aan 
dat het zuiden van het land voor een belangrijk deel is gekoloniseerd. Hierbij valt 
het vooral op dat een groot aantal vondsten in de omgeving van Nijmegen is 
gedaan. In deze regio werd in 2000 één  exemplaar gevonden. In 2001 twee 
exemplaren, één exemplaar in 2002 en één in 2003. In 2004 echter, zijn tot en 
met 16 oktober, al dertig exemplaren gevonden, verdeeld over vierentwintig 
hectarehokken. Waarvan zestien mannetjes en tien vrouwtjes. Van de overigen 
is het geslacht onbekend.  
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Tussen 8 juli en 28 augustus betrof het vooral onvolwassen dieren. Pas op 15 
augustus werd het eerste volwassen mannetje gevonden. De periode van de 
grootste activiteit ligt in oktober.  

Mede uit vondsten uit het buitenland blijkt dat ze over het algemeen tot circa 
half november actief blijven. Maar ook hier bevestigt de uitzondering de regel, 
want het laatste volwassen mannetje in 2003 werd in Nederland nog op 31 
december gevonden.  



De warme zomer van 2003 heeft er wellicht toe bijgedragen dat de soort zich op 
meerdere plaatsen in ons land heeft kunnen vestigen. Een hele prestatie binnen 
een tijdvak van elf jaar na de eerste Nederlandse vondst. 

Biotoop: Blijkens eerdere gegevens is de biotoop van de D. Ramosus 
nogal gevarieerd. Zo worden struiken en bomen genoemd, maar ook muren en in 
tuinen op buxus, vlier en liguster.  

Anderen kennen de hooiwagen uitsluitend van muren. Het nakijken van vooral 
witte muren blijkt inderdaad een goede methode om exemplaren aan te treffen, 
maar ze rusten overdag ook vaak in relatief lage vegetatie, zoals braam, 
brandnetel, rododendron of Zevenblad.  

Hoewel je zou verwachten dat een zuidelijke soort vooral is aan te treffen 
op zonnige warme plaatsen, zoals bijvoorbeeld muren van woningen, is hij in de 
omgeving van Nijmegen o.a. aangetroffen in een vochtig bosje in de 
Waaluiterwaarden. Het door mij gevonden exemplaar zat weliswaar op een witte 
muur, echter niet op de zonbeschenen kant, maar op de noordgevel, circa 1,00 
m boven de grond. Deze vondst is dus voorlopig de meest noordelijke 
waarneming in Nederland.  

 

OPROEP 
Mochten er mensen zijn die zich na lezing van dit artikel herinneren ook zo’n 
hooiwagen te hebben gezien, dan graag uw melding aan de insectenwerkgroep 
(al is het geen insect) van onze afdeling.  

Uiteraard geldt dit ook voor eventuele toekomstige meldingen.    

 

Henk van Woerden 

 

 

 

 

Nadenken…. 

 

 Af en toe denkt een mens er eens over na. Wat heb ik gedaan, ben ik wel 
goed bezig? 



Tenslotte kwamen mijn gedachten uit bij de planten en dieren om me heen. 
Kortom: bij huis en hof. En ik begon te gniffelen, want in mijn fantasie hoorde ik 
een gefluisterd commentaar:  

- Heb je dat gehoord? Ze is bezig met een patchwork deken.  
- Oh, - en ?   
- Ja, maar het is voor de hond! Patchwork – nou vraag ik je. 
- En ze heeft onkruid geplant in de border, hè? Ze zeggen ook dat ze thee 

zet voor de rozen. 
  Wat vind je, moeten we er iets aan doen? 

~.~.~.~ 

 De oude hondendeken, waarvoor ik veel stukken van oude bloesjes, tafelkleden en gordijntjes 
aan elkaar stikte, is aan oplappen toe. Maar patchwork – nee hoor! 
En wat is onkruid in de tuin? Een paar jaar geleden vond ik St. Jacobskruiskruid 
in een hoekje. Ik liet het staan en de vorige zomer kon ik de plant vanwege de 
kleur en de vorm heel goed in de border gebruiken. De Kleine vuurvlinder kwam 
er soms op af en een enkele maal het Koevinkje. 

 Ja, thee voor de rozen. In het voorjaar pluk ik wat Heermoes en 
brandnetel, doe dat in een pan met water en trek daar in een half uurtje thee 
van. Ooit geleden dat het helpt tegen schimmel en luizen. Ik geloof inderdaad 
dat het helpt. Alleen moet je de behandeling in de zomer een paar keer herhalen. 
Daar schort het bij mij nog wel eens aan. 

Ik had in het tuinseizoen 2004 meer thee zetten voor de rozen. Dit jaar beter!  

 

Louk Witkamp. 

Nadenken…. 

 

 Af en toe denkt een mens er eens over na. Wat heb ik gedaan, ben ik wel goed bezig? 

Tenslotte kwamen mijn gedachten uit bij de planten en dieren om me heen. Kortom: bij huis en hof. En 
ik begon te gniffelen, want in mijn fantasie hoorde ik een gefluisterd commentaar:  

- Heb je dat gehoord? Ze is bezig met een patchwork deken.  
- Oh, - en ?   
- Ja, maar het is voor de hond! Patchwork – nou vraag ik je. 
- En ze heeft onkruid geplant in de border, hè? Ze zeggen ook dat ze thee zet voor de rozen. 
  Wat vind je, moeten we er iets aan doen? 

~.~.~.~ 

 De oude hondendeken, waarvoor ik veel stukken van oude bloesjes, tafelkleden en gordijntjes 
aan elkaar stikte, is aan oplappen toe. Maar patchwork – nee hoor! 



En wat is onkruid in de tuin? Een paar jaar geleden vond ik St. Jacobskruiskruid in een hoekje. Ik liet het 
staan en de vorige zomer kon ik de plant vanwege de kleur en de vorm heel goed in de border 
gebruiken. De Kleine vuurvlinder kwam er soms op af en een enkele maal het Koevinkje. 

 Ja, thee voor de rozen. In het voorjaar pluk ik wat Heermoes en brandnetel, doe dat in een pan 
met water en trek daar in een half uurtje thee van. Ooit geleden dat het helpt tegen schimmel en luizen. 
Ik geloof inderdaad dat het helpt. Alleen moet je de behandeling in de zomer een paar keer herhalen. 
Daar schort het bij mij nog wel eens aan. 

Ik had in het tuinseizoen 2004 meer thee zetten voor de rozen. Dit jaar beter!  

Louk Witkamp. 

 

 

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: 
DK.=Dik Koopmans; EKG.=Els Koopmans-Grommé; FB.=Frans Bosch; GK.=Gerrit Kouwenhoven; 
HJdH.=Henk en Joke de Heer; LW.=Louk Witkamp; MF.=Marianne Faber;  MvG.=Mariet van 
Gelder; MM.=Micky Marsman; MM-E.= Margriet Maan; WgP.=Paddestoelenwerkgroep; 
WM.=Wilmie Radstake; 
En verder: Mevrouw Kingma;  
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Vogels 
Appelvink 
09/04-25/04 baltsend. V.a. 27/04 tot eind juli 3 of 4 exx. “Het Noorleholt”  Epe-N.  LW.  
Brandgans 
22/11 Enkele exx. tussen andere ganzen nabij Houtweg, uiterwaarden Oene. EKG.  
Grauwe vliegenvanger  
24/07 5 jongen uitgevlogen. “Het Noorleholt”  Epe-N. LW.  
Groene specht 
02/11 In de tuin, laag over de grond scherend. Officiersweg 127, Epe. MF. 
Grote bonte specht 
20/11 1 ex. tuin Hoge Land, Epe. EKG.  
Huismus 
11/11 Vast troepje van 12 exx. op voer. Tuin Bongerdplein Epe. EKG.  
Keep 
26/03 Zeer weinig. “Het Noorleholt”  Epe-N. LW.  
19/10 1e ex. gehoord tussen Vinken. Vossenbroek. EKG.  
Klapekster 

2210  Tongerense Heide, Epe. FB.       
22/10  Welna, Epe. FB.      

22/10 Gortelse Heide, Epe. FB.  
Kramsvogel 
01/10 Dorp Epe. EKG.  
Ooievaar 
??/?? A27 bij de afslag Meerkerk/Noordeloos; 1 ex. in de wei, 1 ex. boven de auto en 2  exx. op 

lichtmasten. LW.  
Rode wouw 
??/?? A50 bij Vaassen. LW.  
IJsvogel 
08/11 Bij de stuw in de Weetering in het Veesser Broek. Vorig jaar daar ook aanwezig. GK. 
05/12 2 exx. Veenweg, Wisselsche veen, Epe. 
Tjiftjaf 
07/10 Bij het vijvertje gezien vanuit mijn raam. 
 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Zwarte specht 
02/11 Achter de Jagerstee, Epe. MF. 

Het hele jaar door te horen in het bos tussen Norelbosweg en onverharde Belvédèreweg, Epe. MM.  
 
Zoogdieren 

Boommarter 
02/06 Even gezien. “Het Noorleholt” Epe.  LW.  

Steenmarter 
03/11 Dood ex. Jong mannetje op de kruising van de Elburgerweg en de Steenvoortseweg, Heerde. 

MvG. 
 
Amfibieën 
Groene kikker 
19/10 2 exx. Vossenbroek. DK. 
 
Vlinders 
Atalanta  Vanessa atalanta 

09/10 Bongerdplein, Epe. EKG. 

 

 

 

 



21/10 Molenpad, Epe. 

26/10 Bongerdplein, Epe. EKG.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album  

09/10 Bongerdplein, Epe. EKG.  
Grote beer Arctia caja 

03/10 Rups. Op wandelpad na eerste trap v.a. Hertenkamp, Renderklippen, Epe. MM.  
Kleine vos  Aglais urticae 
06/10 De eerste- en ook de laatste keer dit jaar. Zich koesterend in de zon op de coniferen. 

Belvédèreweg 1, Epe. MM. 
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
10/10 Elspeter heide. EKG. 
Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 
28/09 Als razend rondvliegend in de stromende regen. Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
01/10 Op Verbena bonariense. Late waarneming. MM-E.   
06/10 Nog even terug voor een beetje zon. Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Plochia interpunetella 
28/10 Motje op oud vogelvoer (zie elders in dit nummer.) EKG.  
Roesje  Scoliopteryx libatrix 

17/09 1 ex. Balkon Hoge Land, Epe. HJdH.  
Xanthandrus combus  
21/10 Op Klimop, tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  
 
Andere insecten en spinnen 
Gewone wesp  Vespa vulgaris 
13/11 Volop op Klimop, Epe. EKG.  
 
Houtpantserjuffer  Lestes viridis 
19/10 Plasje Vossenbroek. DK. 
Rododendroncicade  Graphocefala fennahi 
17/10 Nog steeds actief op onze rododendrons. Tuin Epe-C. EKG.  
22/10 Idem. EKG.  
Struiksprinkhaan  Leptophyes punctatissima 
06/10 ♂ Tuin Epe. EKG.  
Wespenspin  Argiope bruennichi 
29/09 1 ex. berm Beatrixweg, Heerde. Mevrouw Kingma. 
19/10 Honderden exx. en vele eiercocons. Vossenbroek, open biezenveld. EKG.  
 
Planten 
Blauwe knoop  Succisa pratensis 
21/10 Vossenbroekerweg, Epe. FB. 
Grondster  Illecebrum verticillatum  

12/09 Buys Balllotweg, Epe. HJdH.    

Liggend hertshooi  Hypericum humifusum  

12/09 Buys Balllotweg, Epe. HJdH. 
 
Paddestoelen 
??? aardster 

 

 



20/10 Ong. 15 exx., in tuin langs paadje tussen de 

Sparrenlaan en de Van der Feltzlaan, Epe. FB.  

22/10 1 ex. Langeweg hoek Oranjeveldweg, Epe. FB.  
Baardige melkzwam  Lactarius torminosus 

17/10 Meerdere exx. Gortelseweg, Epe. HJdH.  

Berkenridderzwam  Tricholoma fulvum 

03/10 Ca. 20 exx. Gortelseweg, Epe. HJdH.  
Blanke champignonparasol  Leucoagaricus leucothites 

08/11 Op houtsnippers, parkje Epe. EKG.  
Dennenschelpzwam  Panellus mitis  

21/11 Op dode Den, Belvédèreweg (zandgedeelte) Epe. MM.  

Donzige melkzwam  Lactarius pubescens 

01/10 Enkele exx. Vorig jaar op dezelfde plek: Tepelbergweg, Epe. HJdH.  

Draadknotszwam Macrotyphula juncea  

20/10 Grote hoeveelheden in het bosgedeelte tussen de onverharde 

Belvédèreweg en de Norelbosweg, Epe. MM.  

Elzenweerschijnzwam  Inonotus radiatus  

08/11 Grote groepen op bijna dode Els. Epe-C. EKG.  

Fopelfenbankje Lenzites betulinus 

30/10 Samen met Gewoon elfenbankje op één stronk. Pas Opweg, 

Gortel. HJdH.  

Geaderde leemhoed Agrocybe rivulosa 

02/10 In 1999 voor het eerst in Nederland gevonden. Was wereldprimeur? Nu tussen Vorden en 
Hengelo Gld. op berg houtsnippers gevonden. EKG.  
Gele knotszwam  Clavulinopsis helveola 

14/11 Groepje onderaan viaduct Zuuk, Epe. HJdH.  

Gele stekelzwam  Hydnum repandum 

09/10 Enkele exx. Buys Ballotweg, Epe. HJdH.  

Gewimperde aardster  Geastrum fimbriatu 

sept/okt Een stuk of acht, niet allemaal tegelijk, in  

de berm Belvédèreweg hoek Dellenweg, Epe. MM.  

Gewoon donsvoetje Tubaria  furfuracea 

03/12 Een stuk of tien langs het fietspad aan het eind van de Belvédèreweg, Epe. Zoals 
het ook hoort na een paar duidelijke vries-nachten puntgaaf en gezond ogend. MM.  

Gewoon vuurzwammetje  Hygrocybe miniata 
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20/10 Op het hoge gedeelte van het Eper natuurpad, tegenover het padbordje  
“Kraaiheide”.  Later op nog vijf andere locaties in Epe/Heerde gevonden. MM.  

30/10 Enkele groepjes. Pas Opweg, Gortel. HJdH.  

Gladstelige schotelkluifzwam Helvella villosa 

04/11 Langs de Belvédèreweg Epe, het onverharde deel → Renderklippen. MM.  
Glimmerinktzwam Coprinus micaceus 

24/11 Verscheidene groepen en groepjes aan het eind van de Beukenlaan, Epe. MM.  

Glinsterende champignonparasol  Leucoagaricus georginae  

Nov. In de houtwal van de Belvédèreweg 3, Epe. Een witte paddestoel die opvallend royaal 
en rood bloedt. MM.   

Goudvliesbundelzwam Pholiota aurivella 

07/11 Norelholtweg op de stobbe van een Beuk waar ze een paar jaar 
geleden in grote bundels hoog op de stam groeiden. MM.  

Groene anijstrechterzwam  Clitocybe odora 

29/10 1 ex. langs de onverharde (verlengde) Belvédèreweg, Epe. MM. 

04/11 3 exx. In dezelfde berm maar een stuk verderop (dichterbij de hei.) MM.   

Groene schelpzwam  Panellus serotinus  

17/11 Op zijpad van de Norelbosweg, Epe, richting Renderklippen. MM.  
03/12 In de greppel langs het onverharde deel van de Belvédèreweg, Epe. MM.  

Grote parasolzwam  Macrolepiota procera 

15/09 Weer volop aanwezig aan het eind van de Belvédèreweg, Epe, vlakbij de 
Renderklippen. Op 5 okt. alles omgewoeld door wilde varkens. Toen de nieuwe 
lichting kwam werd die systematisch en rigoureus geplunderd door mensenhanden. 
MM.  

Heideknotszwam  Clavaria argillacea 
15/10 Duizenden. Kaalslag hoek Boerweg / Tepelbergweg, Epe. HJdH.  

25/10 Heel veel. Renderklippen, langs fietspad Epe → Heerde. WM.    

(Tot aan de vorstinval stralend aanwezig.) 

Houtknoopje Cudoniella acicularis 
20/11 Langs zijpad van de Beukenlaan in het Norelbos, Epe. MM.  
Klompvoetchampignon  Agaricus essettei 
06/09 In het grind. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Knolparasolzwam Lepiota rhacodes var. hortensis 

05/10 5 ex. net uit de grond komend, onverhard gedeelte Belvédèreweg, Epe – niet ver 
van Renderklippen langs fietspad. MM.  

04/10 52 exx. Langeweg, Emst. HJdH.  

06/10 Tussen de 30 en 50 exx. onder heesters in de tuin. Belvédèreweg 1, Epe. MM. 

 



Koeienboleet  Suillus bovinus 

16/10 Langs het Heerdernatuurpad over de hele route veelvuldig voorkomend. WgP.  

Koningsboleet  Boletus regius 

30/09 In de berm van de onverharde Belvédèreweg, Epe. MM.  
Koningsmantel  Tricholomopsis rutilans 

16/10 Langs Heerdernatuurpad. WgP.  
24/10 Beekstraat, Epe, op stobbe van Moerascypres. EKG.  

Kussenvormige houtzwam Hapalopilus rutilans 

20/11 Op dode boom aan bos/heiderand tussen Pluizenmeer en Schaapskooi, Heerde. 
MM.  

Narcisridderzwam  Tricholoma sulphureum 

01/10 Veel langs het onverharde gedeelte van de Belvédèreweg, Epe. MM.  

Oorlepelzwam Auriscalpium vulgare 

07/11 Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Okergele korrelhoed Cystoderma amianthinum 

24/10 In het Norelbos, Epe. MM.  
Oranje aderzwam Phlebia radiata 

23/11 Op dode boom, hei Renderklippen, Heerde, tussen Pluizenmeer en Schaapskooi. 
 MM.  
Oranjerode stropharia Psilocybe aurantiace 
24/10 Beekstraat, Epe. Op houtsnippers. EKG.  

Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum 

01/10 Mooie groep van een stuk of acht. Zandgedeelte van Belvédèreweg, Epe. Dit seizoen 
opzienbarend veel stuifzwammen, overal langs de weg maar ook her en der verspreid op de 
hei. MM.  

Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis 

30/09 5 exx. Langs het onverharde gedeelte van de Belvédèreweg, Epe. MM.  

Roze spijkerzwam  Gomphidius roseus  

16/10 Bij elkaar rond de 10 exx. bij Koeienboleten langs het Heerdernatuurpad, Heerde.
 WgP.  

Roodporiehoutzwam  Daedaliopsis confragosa 

sept.  Opnieuw in aanleg aanwezig op dezelfde dode boom waar hij al jaren verschijnt. 
Langs Natuurpad Epe, waar het eerste stukje hei begint. MM.  

nov. Het zijn 4 exx. geworden. MM.  

Schubbige boschampignon  Agaricus silvaticus 
08/10 Enkele exx. Langeweg, Emst. HJdH.  

08/10 Enkele exx. Oranjeweg, Emst. HJdH.  



24/10 Beekstraat, Epe. EKG.  

Smakelijke melkzwam  Lactarius deliciosus 

02/10 Meerdere exx. Gortelseweg, Epe. HJdH.  
Spikkelplooiparasol  Leucocoprinus brebissonii 

01/09 Enkele exx. Chevalierlaan, Tongeren, Epe. HJdH.  

09/10 Klein groepje tussen het grind. Oprit Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Spitsschubbige parasolzwam  Lepiota aspera  

17/09 Enkele exx. Korrenbergweg, Epe. HJdH.  

01/10Oprit Belvédèreweg 3, Epe in het grind. MM.  

Stinkparasolzwam  (ook Zwammetje-riek-me-niet) Lepiota cristata 

17/09 Enkele exx. Korrenbergweg, Epe. HJdH.   
Tolzwam  Coltricia perennis 

sept. Twee groepen op het grind van de oprit belv 3, Epe. MM.   

Vermiljoenhoutzwam  Pycnoporus cinnebarinus 
23/11  Op dode boom, Renderklippen, Heerde tussen Pluizenmeer en Schaapskooi. MM. 
Witte kluifzwam Helvella crispa 
06/10 Norelbosweg bij de slagbomen en verderop dichtbij de Renderklippenweg, Epe. Bij tientallen. MM.  
Wollige franjehoed Psathyrella artemisiae  
04/11 Norelbos, Epe. MM.  
Zwarte kluifzwam  Helvella lacunosa 

02/10 Meerdere exx. Woldbergweg, Epe. HJdH.  

Zwartwordende wasplaat  Hygrocybe conica 
24/10 3 exx. Van Manenspad, Epe. HJdH.  
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