
 

 

 

 

 

 

REDACTIE NATUURKLANKEN: 

Micky Marsman, Belvédèreweg 3, 8161 AW Epe    Tel. 0578 - 
621410  

e-mail: mickymarsman@planet.nl  

Oeti Slot-Batteram, Molenkampweg 2, 8181 CA  Heerde     Tel. 0578 - 
692821 
      e-mail: oetislot@zonnet.nl   

Wilmie Radstake, Gandhiweg 25, 8161 DL  Epe     Tel. 0578 
– 615344 

e-mail: dan2bob@hetnet.nl  

Waarnemingen:  Micky Marsman, Belvédèreweg 3, 8161 AW – tel. enz. zie 

boven. 

Coöordinatie bezorging: Wim en Paula Bijlsma, Ballastputweg 9, 8162 EN, Epe, 

tel. 0578 - 614482. 

Bibliotheek:  

Mia Leurs, Sint Catharinaweg 30, 8161 VS  Epe Tel. 0578 – 
615584  

Jeaan Felix, Klaverkamp 14, 8162 HR  Epe Tel. 0578 – 
613043  

 

Landelijke KNNV website: www.KNNV.nl  

Eigen website: www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv 

Meer:  www.ontrack.nl (klik natuur nieuws.)   

 

 

mailto:mickymarsman@planet.nl
mailto:oetislot@zonnet.nl
mailto:dan2bob@hetnet.nl
http://www.knnv.nl/
http://www.heerderweb.nl/deelnemers/knnv
http://www.ontrack.nl/


BESTUUR:   

Voorzitter  Rob van de Burgt, 

Laarstraat 15, 8166 GR  Emst 

Tel. 0578- 662936 

e-mail: rvdburgt@12move.nl   

 

Secretaris 

Margriet Maan-Everaars, 

Veesserenkweg 42, 8194 LM  

Veessen   

Tel. 0578 – 631244 

e-mail: 
margriet.maan@hetnet.nl  

Tweede secretaris Jan Leemburg,   

Sint Gregoriusweg 10, 8161 HE 

Epe         

Tel. 0578 616236 

e-mail: j.a.leemburg@hccnet.nl   

Penningmeester + 

ledenadministratie 

Jan Kuijper, 

Omloop 18, 8081 VD  Elburg 

Tel. 0525 – 682629  

e-mail: herjan42@hetnet.nl    

Coördinator 
activi- 

teitenprogramma 

Francien Surink, 

Slotgraskamp 41, 8162 XX Epe 

  

Tel. 0578 613989 

e-mail: 
franciensurink@hotmail.com         

Natuurhistorisch 
secretaris: 

Hilary Jellema-Brazier,  

Mussenkampseweg 1, 8181 PJ 
Heerde 

Tel. 0578  694762 

e-mail: hilaryjellema@raketnet.nl  

Bestuurslid Bauke Terpstra,  

Tolweg 10, 8166 GN  Emst 

Tel. 0578  615863 

e-mail: terpstra01@zonnet.nl 

CONTRIBUTIE  Leden € 22,-- per jaar - huisgenootleden  €  7,-- per jaar, op de 
rekening van de penningmeester:  Postbank  989945 

 t.n.v. penningmeester KNNV afd. Epe/Heerde Omloop 18, 

8081 VD  Elburg. 

Adreswijzigingen en alle wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap doorgeven aan de 
penningmeester. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 NOVEMBER 
VAN HET LOPENDE LIDMAATSCHAPSJAAR 

KNNV-ers van andere afdelingen, die lid zijn van een werkgroep van de KNNV Epe/Heerde 
 betalen een bijdrage van € 10,- .  

Zij ontvangen Natuurklanken en kunnen zonder betaling deelnemen aan alle activiteiten. 

Tekeningen:   Micky Marsman en archief. 
Typen/Tekstverwerking Micky Marsman en Oeti Slot. 
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Lay-out  Micky Marsman. 

Druk  Roel Pannekoek. 

Voorblad  Frans Bosch en Micky Marsman:  Rood weeskind. 
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Stuurpraat Bestuur 3 

Programma Bestuur/redactie 4 

Programma van de werkgroepen Werkgroepen/redactie 5 

Bibliotheeknieuws Mia Leurs en Jeaan Felix 7 
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 8 
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Insectenimpressies (Nieheim) Els Koopmans 10 
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Een hartelijk welkom voor de Heer J.P. Wittermans 

Schotweg  81 

8162  NP    Epe 

 

 

als nieuw lid van onze afdeling 

   

                            
     



 

 

  

VOORWOORD 
 Het julinummer van Natuurklanken komt altijd het moeilijkst van de grond. Bijna iedereen leeft - 
om maar eens een term van Margriet Maan te gebruiken - “buitengaats”, zo niet in den vleze dan toch 
wel in gedachten. En eerlijk gezegd verliest de computer ook voor de redactie heel veel van zijn bekoring 
als buiten de zomer af en toe eindelijk doorgebroken lijkt te zijn. Maar goed, er is toch weer het nodige 
tot stand gekomen. 

 We kregen ook nog een verzoek - waaraan we hierbij graag voldoen - van 

Agnès Herwijer. 
 Zoals velen weten heeft ze begin mei Epe de rug toegekeerd en nu woont ze in Oosterbeek, 
(Ommershoflaan 35/K026, 6861CH, tel: 026 3333899.) 

 Ze vroeg ons haar hartelijke groeten over brengen aan iedereen van wie ze niet persoonlijk afscheid 
heeft kunnen nemen, en dat is dan bij dezen gebeurd. 

 Agnès was zo’n hechte en vertrouwde figuur, dat haar afwezigheid bij haar “oude vrienden” echt 
een leegte heeft gelaten. Ofschoon ze naar eigen zeggen nergens verstand van had en niets wist, zijn er 
nu al ettelijke momenten geweest dat in de redactie met spijt gedacht werd “was Agnès er nog maar…. ” 
Want de waarheid is: ze weet ze een heleboel! 

Ofschoon ze met het vorderen der jaren steeds minder in staat was actief- en (of) aanwezig te 
zijn bij onze programmaonderdelen, haar huis was onverminderd beschikbaar voor 
werkgroepbijeenkomsten en vergaderingen, en daar is dan ook dankbaar en veelvuldig gebruik van 
gemaakt.  

Geïnteresseerden van buiten die een werkgroepbijeenkomst van onze afdeling wilden meemaken konden 
altijd bij Agnès logeren. En er stond ook onveranderlijk een koud pilsje klaar ….. 

We zullen nog heel vaak aan die goede oude tijd denken. 

 Aangezien we nu geheel uit onze concentratie zijn geraakt volstaan we er 
maar mee een beroep op uw schrijverstalenten te doen. Met andere woorden: mogen we op 

vakantieverslagen rekenen? Het zal ieders leesplezier vergroten en dat is tenslotte het streven 
van 

uw redactie. 

 



 

 

 

Avond van de paddestoelenwerkgroep 
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Tevreden mogen we nog eens terug denken aan de Presentatie van het rapport 
Vossenbroek. De avond verliep zeer geanimeerd, het zaaltje van de gastvrije Zuuker Basisschool 
was bomvol.  
De aanwezigheid van enkele Eper politici werd zeer op prijs gesteld. De heer Ton Roozen van 
Het Geldersch Landschap en Gelderse Kastelen verzekerde ons van de speciale aandacht die het 
Vossenbroek in de toekomst zal krijgen. We genoten van de speeches, van de prachtige beelden 
van het Vossenbroek en van live muziek.  

Alle medewerkers nogmaals hartelijk bedankt! 
De betrokkenheid met de vereniging verhoogt het plezier en de trots. Een 

reden temeer om alle leden het rapport cadeau te doen; ook aan hen die langs 



de zijlijn de activiteiten volgen. Je krijgt een duidelijk beeld van wat wij van 
elkaar leren door gezamenlijke interesse en inzet. Samen het veld in gaan, 
notitieboekjes vol waarnemingen zijn leuk….. je wilt er ook iets mee doen.  

Wat Ruimtelijke Ordening betreft was het een drukke periode. We hopen 
dat u de ontwikkelingen in onze gemeenten via de pers op de voet volgt. We zijn 
niet alleen een vereniging van natuurliefhebbers, maar vinden het ook belangrijk 
om ons steentje bij te dragen in de discussie over welke politieke beslissingen er 
nodig zijn om natuurbescherming te garanderen. De wederzijdse belangen van 
ondernemers, agrariërs, recreatie en toerisme zijn groot. We hebben onze 
zienswijze kenbaar gemaakt, vaak in samenwerking met andere natuur- en 
milieuorganisaties t.a.v. de Reconstructie van de Veluwe, het nieuwe Gelderse 
Streekplan en met het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Epe.  

Het Kievitsveld en het Heerderstrand hebben onze speciale aandacht. Deze 
twee gebieden zijn met name ingewikkeld omdat ze de bestemming recreatie 
hebben. Hoe kunnen recreatie en natuur op een goede manier samengaan. 
Hoopvol is de ontdekking dat de belevingswaarde van de natuur groot is, ook 
zonder dat mensen flora en fauna met naam en toenaam kennen of zich bewust 
zijn van Rodelijst soorten en andere beschermde flora en fauna. 

Volgend jaar viert onze afdeling haar zestigjarig  jubileum. Een feestje 
waard. Graag zou het bestuur de assistentie hebben van een feestcommissie om 
de festiviteiten voor te bereiden. Dus heeft u zin in iets bijzonders en loopt u 
rond met goede ideeën, we zullen u met gejuich begroeten. 

De nieuwe leden willen we attenderen op de data van de Groencursus, die 
nog in de regionale pers bekend zullen worden gemaakt. Zij mogen namelijk als 
eersten de eventuele open gevallen plaatsen innemen. 

Wij wensen u een heerlijke zomer en hopen u vaak tegen te komen bij de 
activiteiten van de programmacommissie of bij die van de werkgroepen. 

 

                                                                                                                 
Uw bestuur 

 

 

 

 



Uw literaire bijdragen  
voor het laatste nummer 2005 zijn als 

altijd  

van harte welkom 

tot uiterlijk 11 september (van dit 
jaar.) 

Wij hopen op vakantieverhalen!! 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



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! 

 

 

Woensdag 

7 september 

 

 

EXCURSIE KATERSTEDE 
We bezoeken nogmaals dit fraaie natuurgebied in de IJsseluiterwaarden. Wederom 
op een woensdagmorgen. In dit jaargetijde ziet het er uitzonderlijk mooi uit 
vanwege de overstelpende kleurenpracht. 

 Verzamelen: parkeerplaats IJsseldijk, even voorbij het pontje naar Olst. 

 Tijd: Om 09.30 uur.  

Geen vervoer: bel Egbert de Boer tel 0578-572292 

Donderdag 

29 september 

 

 

HERFSTVERSCHIJNSELEN  EN PADDESTOELEN 
Dialezing, door Ruud Knol 

Trouwe bezoekers van onze lezingen herinneren zich waarschijnlijk nog wel   de 
schitterende lezing over paddestoelen, alweer enkele jaren geleden. 

Nu heeft Ruud Knol weer een geheel nieuwe presentatie over allerlei herfst 
verschijnselen. Natuurlijk komen ook de paddestoelen uitgebreid aan bod. 

Met name de algemene soorten, hun leefwijze en soorten met opvallende namen 
zullen op schitterende wijze vertoond worden. 

 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, Epe. 

 Aanvang: 20.00 uur. 

Zondag 

16 oktober 

 

 

PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum 
Ook dit jaar gaan we weer samen To en Janus op zoek naar paddestoelen langs 
het natuurpad Epe - Heerde. Deze jaarlijkse traditie levert elk jaar weer bijzondere 
vondsten op. Ditmaal lopen we het  Eper gedeelte. De wandeling duurt ongeveer 
2½ uur. 

 Vertrekpunt: Hertenkamp, Dellenweg te Epe op de parkeerplaats. 

 Aanvang: 14.00 uur. 

 

Donderdag 

27 oktober 

 

KUSTEN VAN EUROPA - dialezing, door Dik Koopmans 
Enkele leden hebben al eens een gedeelte van deze lezing gezien, maar nu neemt 
Dik ons mee van Noord Europa via Engeland naar het zuiden. Vooral de flora en de 
geologie zullen uitgebreid aan bod komen. En natuurlijk zullen ook de prachtige 
landschappen, die Dik als geen ander weet vast te leggen, niet ontbreken. 

 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, Epe. 

 Aanvang:  20.00 uur. 
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Donderdag 

24 november 

 

 

 

LANDGOEDEREN, NATUURTERREINEN EN KASTELEN 
lezing, door Koos Dansen 

Koos Dansen is voorlichter van Het Geldersch Landschap en Kastelen.  

Hij zal deze avond een speciaal voor ons samengestelde Powerpoint-presentatie 
verzorgen over de landgoederen, natuurterreinen en kastelen op de NW-Veluwe die in 
het bezit zijn van Het Geldersch Landschap.  

Omdat men bezig is met een grote opknapbeurt van o.a. de Cannenburch zal hij ook 
wat dieper ingaan op het beheer van dit en andere landgoederen in onze omgeving. 

 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, Epe. 

 Aanvang:  20.00 uur. 

Zaterdag 

26 november 

 

 

 

EXCURSIE NAAR STAVERDEN, CANNENBURGH OF MISSCHIEN EEN 
ANDER LANDGOED OF NATUURTERREIN in onze omgeving (zie hierboven) 
Naar aanleiding van bovenstaande lezing willen wij na afloop daarvan bepalen wat het 
meest interessante gebied is om te bezoeken. Met de lezing nog in ons achterhoofd 
zullen we zeker het beheer van het gebied bekijken. Maar natuurlijk is het ook,  juist in 
november, goed om eens te kijken wat het gebied verder nog te bieden heeft. Als u bij 
de lezing niet aanwezig was, is het zaak om u op de hoogte te stellen van het 
vertrekpunt en tijdstip van de excursie.  

Dit kan door contact op te nemen met Francien Surink tel. 0578 613989  

of Gerard Plat  tel. 0341 253583 

Donderdag 

8 december 

? 

LEDEN VOOR LEDEN 
Zoals al vele jaren sluiten we het jaar af met deze avond door leden voor leden.  

Nadere bijzonderheden volgen in de volgende Natuurklanken. 

 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, Epe 

 Aanvang:  20.00 uur 

Wij zijn nog steeds op zoek naar leden die ook wel eens een lezing, cq. dia- of powerpoint-presentatie 
willen verzorgen. Het is ook mogelijk om samen met iemand anders een avondvullend  programma 
samen te stellen.  Meld u hiervoor aan bij Gerard Plat ( g.plat@chello.nl ). Ook u ideeën of tips voor 
excursies kunt u op dit adres kwijt 

 

 

mailto:g.plat@chello.nl


Programma’s van de werkgroepen 
Plantenwerkgroep  
De werkgroepavonden zijn steeds in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 

van 20.00 tot 22.00 uur. 
Data: 
26 september          Determineren. 

31 oktober Nogmaals determineren. 

28 november Ieder zijn of haar eigen bijdrage. 

Excursieprogramma : op de maandagavonden om 19.00 uur verzamelen , in Heerde voor de Rabobank  
en in Epe, parkeerplaats Klimtuin. 
 4 juli Vierhouten, camping Paasheuvel. Verzamelen Epe. 

11 juli Reserve. 

 8 augustus Landgoed Petrea bij Wapenveld. 199-494/27-24-15. Ingang  Wapenveldermolenweg,  

voorbij camping Ennerveld. Verzamelen in Heerde. 

15 augustus Veesserwaarden 202-487/27-35-33. Verzamelen in Heerde. 

22 auggustus Vierhouten, zie 4 juli. 

29 augustus Apeldoorns kanaal, Schutsluis bij Emst, ten zuiden van het Kievitsveld. Verzamelen 

in Epe. 

5 september Reserve. 

7 september. 

woensdag 

Nogmaals Katerstede. 

Zie 15 juni. 
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Activiteiten “buitengaats”. 

Woensdag 20 juli:       19.00 -21.00 uur. Het Engelse Werk. 

De ecologie van waterplanten. Wat vertellen de waterplanten ons over de 
voedselrijkdom van het water en nog meer. Verzamelen voor uitspanning”Het Engelse 
Werk” te Zwolle. o.l.v. Ruben van Kessel van KNNV Zwolle. 

Dinsdag, 30 augustus: 19.00-21.00 uur. Wiessenberger Kolk. 

Inventariseren van de kolk en eventueel het Algemene Veen in Hattem. 

Verzamelen op de grote parkeerplaats rechts, tegenover de ingang van de oude stad 
Hattem (de Ridderstraat). Organisatie: Eddy Weeda voor KNNV Zwolle.                       

 Egbert de Boer tel.0578-572292  Magriet Maan tel.0578-631244  



Mariet van Gelder tel.0578-693024. 

 

 

Vozovar 
Jaarsoort 2005 

Een nieuwe activiteit voor de VoZoVAR is de Jaarsoort 2005. Eén jaar lang worden alle 
waarnemingen verzameld van de Mandarijneend, Groene specht en Grote gele kwikstaart. Zie de 
toelichting op deze activiteit elders in de vorige Natuurklanken. Inlichtingen bij Gert Prins.  

Oeverzwaluwenwand 
De werkgroep onderhoudt de Oeverzwaluwenwand bij het gemaal Pouwel Bakhuis in Wapenveld. 

Vorig jaar broedden 34 paar Oeverzwaluwen in de wand. Ieder voorjaar wordt de wand onderhouden 
door het opvullen van de uitgegraven gaten.  . 

Inventarisatie De Nijensteen 
De boerderij De Nijensteen ligt aan de IJsseldijk tussen de Kerkweg/Veessen en de 

Houtweg/Oene. De boerderij is gerestaureerd, de landerijen worden in samenwerking met het 
Waterschap Veluwe heringericht als waterberging. Ook wordt bosaanleg gerealiseerd. De 

verwachting is dat ook de natuurwaarden sterk toenemen, vandaar dat in 2005 inventarisaties 
plaats vinden van onder meer vogels, zoogdieren en amfibieën. Van de vogelexcursies zijn er vier 

gepland: 
Zoogdierwerkgroep 

Er staan geen werkgroepactiviteiten gepland. Er vinden wel degelijk inventarisaties plaats. Deze 
zijn echter afhankelijk van weersomstandigheden. Ook wordt een bijdrage geleverd aan inventarisatie De 
Nijensteen. Mensen die belangstelling hebben voor de inventarisatie van zoogdieren kunnen contact 
opnemen met Frans Bosch. 

Herfst en winter 
Het programma voor herfst en winter 2005 wordt nog nader ingevuld. In het verschiet liggen in 

ieder geval nog een vogelexcursie, een werkgroepavond, vogeltrektellingen, een lezing en de PTT-telling 
met stamppottenbuffet. 

Gert A.H. Prins, De Wildkamp 21,8162 GH EPE 

0578-627016   gah.prins@wxs.nl 

 

 
Insectenwerkgroep 
Zaterdag  

9 juli            

Excursie naar “De Kraaigraaf”of “Blinde Beek” N.W. van Twello. 

Deze excursie maken we samen met de insectenwerkgroep van de KNNV afdeling 
Apeldoorn. De vertrektijden zijn anders!! 

 Verzamelen: 10.15 VVV kantoor in Epe, of 11.00 op de parkeerplek aan 
de Oude Wezenveldseweg.  

 Excursieleiders zijn Koos Middelkamp en Bertus Hilberink.  

Advies: laarzen meenemen!! 

Donderdag  Excursie naar de Elspeetsche heide 
 Verzamelen: 12.30 VVV kantoor in Epe, of 13.00 bij de 

mailto:gah.prins@wxs.nl


11 augustus     picknickplek(speelweide) aan de Stakenbergseweg.  

 Excursieleider is Henk van Woerden. 
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Dinsdag   

6 september         

Excursie naar landgoed “Petrea”te Wapenveld 
 Verzamelen: 12.30 VVV kantoor in Epe, of 13.00 op de parkeerplaats aan 

het  Wapenvelderzand. Excursieleider is Els Koopmans. 

Route : Vanuit Heerde over de dorpenweg naar Wapenveld. Voorbij Tapperij 
Teun (rechts) en de begraafplaats (weer rechts). Direct na de 
begraafplaats links afslaan(Wapenvelderzand). Rechtdoor 
rijden tot U aan de rechterkant de witte 

 P op het blauwe bord aan de stam van een boom ziet hangen. 

Door de Insectenwerkgroep van de afdeling Apeldoorn zijn excursies gepland op de zaterdagen: 

16 juli: Noorderheide; 23 juli: Vossenbroek; 6 augustus: Duurse waarden; 20 augustus: Woudbloem.  

Voor exacte tijd en plaats t.z.t.  contact opnemen met Koos Middelkamp of Albert Lutjeboer. 

Door onze afdeling is in de Eper Gemeentewoning voor 2005 ruimte besproken op de maandagen 3 
oktober en 7 november, in 2006: 9 januari, 6 februari en 6 maart. Eveneens maandagen. 

Het programma moet nog  vastgesteld worden. 

 Telefoonnummers van de excursie leiders :    

Bertus Hilberink 0578-572713, Henk van Woerden  055-5219161 en Els Koopmans 0578-612083. 

 

 

 

 

Paddestoelenwerkgoep 
Inlichtingen bij To en Janus Crum-Hendriks   0578 - 572487. 

 

 

 

 

  



In de afgelopen periode zijn aan de boekenlijst toegevoegd: 

  

Rubriek Insecten: 

Voorl. Atlas Nedederlandse  Zweefvliegen.                               N.J.N.                                      I  120 

Dagvlinders in Zeeland.                 Anton Baaijens e.a.           Het Zeeuws Landschap           I  121 

Prime Nutterfly in Europe              Chris van Swaay        De Vlinderstichting                        I  122 

Bosrandbeheer voor Vlinders         Kars Veling e.z.                  K.N.N.V                                  I  123 

  

 Mocht U nieuwe boeken voor de bibliotheek hebben, wilt U dat dan doorgeven aan  

  

 Mia Leurs (0578 615584) of aan 

 Jeaan Felix (0578  613043). 

 

Boeken kunnen in de daarvoor bestemde doos in de kast worden gedaan. Wij zorgen er dan voor dat ze 
aan de lijst worden toegevoegd. 

 

 

 

 

Als juli U niet lag te heten, 
ge hebt gans augustus om te 

zweten. 

 

  

In de afgelopen periode zijn aan de boekenlijst toegevoegd: 

  

Rubriek Insecten: 

Voorl. Atlas Ned. Zweefvliegen.                                                N.J.N.                                     I 120. 



Dagvlinders in Zeeland.                 Anton Baaijens e.a.              Het Zeeuws Landschap            I 121. 

Prime Nutterfly in Europe              Chris v. Swaay                     Vlinderstichting                       I  122. 

Bosrandbeheer voor Vlinders         Kas Veling e.z.                     K.N.N.V                                 I  123. 

  

  

Mocht U nieuwe boeken voor de bibliotheek hebben, wilt U dat dan doorgeven aan Mia Leurs (0578 
615584) of 

aan Jeaan Felix (0578  613043). 

Boeken kunnen in de daarvoor bestemde doos in de kast worden gedaan. Wij zorgen er dan voor dat ze 
aan de lijst worden toegevoegd. 
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Debutanten op het voorjaarsbal 
 

Dit jaar was voor ons de eerste keer dat wij deelnemer waren 
aan het voorjaarskamp. Gerard Plat had ons al een paar keer 
verteld over de leuke en interessante kanten van dit kamp. Met 
heel veel plezier kijken wij hierop terug.  
Onder prima weersomstandigheden reden wij naar het prachtig 
gelegen Natur-Ferienpark Am Holsterturm in Nieheim.  
Onderweg wees Gerard ons op een natuurgebied Samerott waar 
wij gepauzeerd/rondgewandeld hebben. Opvallend waren de 
grote groe-pen Eenbes.  
Aangekomen op onze bestemming werden wij hartelijk 
ontvangen door de reeds aanwezige deelnemers. Voor de zestien 

deelnemers stonden drie fraaie recreatiebungalows ter beschikking. Jong en oud waren 
vertegenwoordigd. 
Nieheim is een prachtige plaats waar veel aandacht wordt besteed aan de natuur in en rond het 
dorp. In een park broeden zelfs Kramsvogels. 
Het weer was uniek voor het voorjaarskamp. De eerste drie dagen hebben wij onder warme 
omstandigheden (de temperatuur was zelfs af en toe 30 graden) doorgebracht. Wat te denken 
van drie dagen achter elkaar buiten eten en tot 24.00 u  gezellig met elkaar buiten zijn. 
De maaltijden bereid onder de bezielende leiding van Paula 
Bijlsma waren heerlijk. 
Met de dia-apparatuur hadden Gerard en Ber een misverstand. 
Gerard dacht dat Ber en Ber dacht dat Gerard de projector mee 
zou nemen. Resultaat: geen diaprojector. Gelukkig bood de 
plaatselijke VVV uitkomst door het uitlenen van een projector. 
Wij genoten van een fraai en afwisselend landschap tussen de 
heuvels van het Teutoburgerwoud en het Wezergebergte. Een 
opsomming van al dat moois is haast niet te doen. Wij hebben 
grillige haagbeuken gezien en niet te vergeten oeroude eiken. Op 
vlindergebied willen wij zeker de Tauvlinder en de vele 
Oranjetipjes noemen. Op plantengebied de Mannetjesorchis die 
op één plek in zeer groten getale voorkwam. Hierbij vonden wij 
(na een lange determinatietocht) ook de Turkse lelie.  

 
Tauvlinder 

 



Dit doet niet af aan alle andere interessante floristische vondsten. Op vogelgebied ontmoetten wij 
ook nog een schitterende Appelvink. 

De conclusie voor ons is dat wij bijzonder genoten hebben van de fijne gemoedelijke 
(familie) sfeer, de prachtige afwisselende natuur en het lekkere weer. 
Kortom: wij verwachten zeker nog een keer deel te gaan nemen. 

Lars en Ber Onderwater      
 

 

Nieheim, 2005. 

Wat de plantenliefhebber opvalt. 

 

Zondag een dag met fantastisch weer! Een wandeling vanuit het vakantieverblijf, 
die we na afloop de asfaltwandeling hebben genoemd. 

De omgeving van het dorp is echt landbouwgebied. Veel koolzaadvelden die nu volop in bloei staan. 
Zelfs in de auto kun je de heerlijke honinggeur al ruiken. Het vreemde is  dat als je 
dicht bij de akker staat de penetrante koolgeur overheerst. Bij deze akkers horen 
natuurlijk de akkeronkruiden, eenjarige planten die ontkiemen dankzij verstoring van 
de grond. 

Opvallend zijn de fors uitgevallen planten van de Witte krodde. Klaprozen bloeien 
nog niet. Van het geslacht ereprijs hebben we vijf soorten gevonden, waarvan de 
Grote ereprijs de meest bijzondere. Zandraket, Gewoon barbarakruid en 
akkerviooltje zijn volop aanwezig. 

Erg mooi zijn de verschillende fruitbomen in de bermen, de pruimen zijn al 
uitgebloeid. 

Ook de bloei van de peren is bijna voorbij, maar appelbloesems geven nog kleur 
aan de bomen. 
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Maandag 
Een boswandeling naar de Hosteinhöhle. Het is een hellingbos dat bestaat 

uit loofhout met name Beuk, maar hier en daar zijn ook naaldbomen aangeplant. 
Wat direct opvalt is de weelderige kruidenlaag, nu op zijn mooist omdat er nog 

licht op de grond valt. Als het bladerdek eenmaal dicht is, 
dan is de bloeiperiode grotendeels voorbij. De Bosanemonen 
zijn al  uitgebloeid, maar de Gele anemoon staat nog in bloei 
en is veel zeldzamer dan de gewone Bosanemoon. 

Hele velden Daslook, nog net niet bloeiend, de geur spreekt 
voor zich. Langs de paden veel Pinksterbloemen, de restjes 
van het Speenkruid, Lievevrouwebedstro. Hogerop vinden we 

 



Holwortel, met het gaafrandige schutblaadje. Veel Gevlekte aronskelk, Slanke 
sleutelbloem, Donkersporig bosviooltje, soorten die je kunt verwachten op 
voedselrijke kalkhoudende grond. De Rapunzel bloeit eind mei pas, maar de 
rozetbladeren, die vaak in het centrum een zwarte vlek hebben zijn goed 
herkenbaar. We kennen zowel een Witte- als een Blauwzwarte rapunzel, maar de 
overeenkomsten zijn zo groot dat ze als ondersoort van één soort worden 
beschouwd. 

Al met al was er voor de plantenliefhebber enorm veel te zien. 

Els volgde haar eigen programma en vond zodoende planten die niet op onze 
route voorkwamen. De meest bijzondere daarvan was de Bolletjeskers Dentaria 
bulbifera, zie je alleen de bloemen dan denk je van doen te hebben met een 
pinksterbloem. Deze plant heeft echter heel ander blad met broedbolletjes in de 
oksels en ook wordt deze plant veel hoger. 

Dinsdag 
 Wederom gaan we een berg op en wel de Mühleberg bij Beverungen. Ook 
hier weer de plantenrijkdom van een voedzame, kalkrijke bodem. Bergopwaarts 
volgen we een breed pad, er komt dus veel licht op de bodem. Ruig hertshooi 
doet het hier dan ook goed. Ook Voorjaarsganzerik, Bosereprijs en 
Cipreswolfsmelk vinden we veel. Gulden sleutelbloem is nog volop in bloei. De 
Slanke sleutelbloem die we gisteren zagen was al uitgebloeid en is ook meer 
gebonden aan bos. Gulden sleutelbloem komt meer op open terrein voor, de 
bloempjes zijn donkerder geel met een oranje vlek. 

Ook vinden we Heelkruid, Engbloem en Wolfskers, een hoge snelgroeiende 
voorzomerbloeier. De vrucht van deze plant, een zwarte bes/kers is zeer giftig. 
Het bevat atropine, dat bij een lage dosering een medicinale werking heeft.  

Verspreidbladig goudveil vinden we op de wat vochtiger plekjes. 

Op de bergvlakte zijn stukken begroeid met oud loofbos. Groot heksenkruid, 
Leverbloempje,  Bos- en Vingerzegge en Voorjaarslathyrus met de bloempjes die 
van paars naar blauw verkleuren. Maar als klap op de vuurpijl: Mannetjesorchis. 
Niet een paar, maar wel honderd exemplaren. En Wim vindt nog een heel 
bijzondere plant, het komt niet in Nederland voor, dus ik kan mijn Heukels wel 
aan de kant gooien. Gelukkig zijn er mensen met een goede plaatjesflora en zo 
komen we erachter dat het om Blauw parelzaad Lithospermum purpureum 
caeruleum gaat. Een middelhoge plant met onwaarschijnlijk blauwe bloemen, die 
vooral voorkomt langs akkerranden. We vinden er heel veel van in de jonge 
bosgedeelten. Nog niet zo lang geleden zullen hier inderdaad akkers zijn 
geweest.  

We wilden een rondwandeling maken, maar dat lukte niet. Dan maar dezelfde 
weg terug. Wat ik niet erg vond, er was zoveel moois te zien 



Woensdag 
De Silberbach bij Leopoldstal staat op het programma. Het regent, maar 

dat deert ons niet. Gewoon een regenjas aan, het wordt weer droog en aan het 
eind van de wandeling zijn onze kleren weer opgedroogd.  

Een wandeling door een heel ander gebied. Het feit dat we hier Struikhei en 
Blauwe bosbes vinden zegt al genoeg. De grond zal hier dus zuur zijn, hoger 
gelegen delen  zijn droog en het beekdal is vochtig. Meest opvallende soort in en 
langs de beek is het Paarbladig goudveil. Het  staat duidelijk vochtiger dan het 
Verspreidbladig goudveil.  

Ook vinden we hier het bosviooltje, maar nu heeft het een bloempje met bleke 
sporen. 

Smalle beukvaren zoekt de wat drogere plekjes, Dubbelloof  wil liever iets 
vochtiger staan.  

Zevenster heeft ook weinig vocht nodig, prefereert zure grond en is dan ook te 
vinden in de buurt van naaldbomen. 

’s Middags wandelen we langs een andere beek, die uitkomt in de 
Silberbach. Deze beek ligt meer in het open land. In een klein stukje 
elzenbroekbos  staan Bitterre veldkers en  veel Dotterbloemen. Groot hoefblad is 
alom aanwezig. Vaak zie je alleen planten met vrouwelijke bloemen, maar hier 
zijn ook veel planten met mannelijke bloeiwijzen. 
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Donderdag 

 De wandeling voert ons door een Parelgras-Beukenbos.  Ook dit is een 
hellingbos, we moeten dus weer klimmen. 

Het Eenbloemig parelgras bloeit en  bedekt  heel wat vierkante meters. 
Bosgierstgras is in veel mindere mate aanwezig. Gulden boterbloem, met zijn 
slordige kroonblaadjes heeft ons de hele week al begeleid. Witte veldbies zien we 
hier voor het eerst. 

Gebogen driehoeksvaren zien we bijna over het hoofd. Langs de rand van het 
bos staan Haagbeuken en dan komen we op een open vlakte, met hier en daar 
groepjes Mei- en Sleedoorns, waaronder Mannetjesorchis staat te bloeien.  

Er liggen oude akkertjes met restanten van een schermbloemige.  

Het grasland is schraal en daardoor kruidenrijk, Kleine bevernel, een Tijmsoort, 
Veldlathyrus, Agrimonie en een Vleugeltjesbloem om maar wat op te noemen.  



Wat zal het hier zomers mooi zijn!                                                                

      Mariet van Gelder.        

 

 

INSECTENIMPRESSIES 
VAN EEN LENTEWEEK IN HET TEUTOBURGERWOUD 

MET DE  KNNV   EPE / HEERDE                                                    30 APRIL - 6 MEI 2005 

 

De eerste ochtend werd het ontbijt geopend met, zoals Dik 
zei, een Eén-mei-kever. Het dikke beest werd meteen 
doorgegeven om eens goed bekeken te worden. Sommige 
tafelgenoten hadden nog kleine oogjes van het late naar bed 
gaan. Het was de eerste avond in Nieheim namelijk zo 
uitzonderlijk warm geweest, dat menigeen tot twaalf uur 
buiten bleef zitten onder het genot van een glaasje.  

Diverse teken van zeer klein tot volwassen hadden sommigen bij het zitten in het 
gras al belaagd. Die beestjes waren ook blij dat het mooi weer was!  Ze horen 
feitelijk niet in dit verhaal thuis, omdat het geen insecten zijn, maar meer bij de 
spinachtige behoren. In ieder geval waren wij meteen gewaarschuwd voor hun 
ongewenste aanwezigheid. 

Deze eerste meiweek van 2005 bracht eerst veel zon en warmte en later een 
enkel buitje en meer frisheid. Al wandelend ontdekten we de rijke flora in het 
boeiende golvende landschap tussen Teutoburgerwoud en Weserbergland. Ik had 
op me genomen de insecten, die we tegenkwamen op naam te brengen en de 
groep nam in potjes allerlei gedierte mee en noteerde onderweg veel vliegends 
en kruipends. Dat begon al in het "uienbos" nabij Veldrom in het 
Teutoburgerwoud. Dat prachtige beukenbos op een kalkhelling had in 
tegenstelling tot onze Veluwse bossen een volledige onderbegroeiïng van 
kruiden. Een penetrante uiengeur trof onze neuzen toen bosarbeiders met een 
trekker door die vegetatie reden, die vooral uit Daslook bleek te bestaan.  

Met het plan een mineerdertje op naam te brengen, die zo'n fors uienblad van 
een gangetje voorzien had, stopte ik het blad in mijn rugzak om het daarna 
dagenlang te vergeten! Als ik nu, twee weken later mijn rugzak open, komt een 
duidelijke uiengeur me tegemoet. 

   In zo'n met pril blad getooid Beukenbos moesten ongetwijfeld Tauvlinders 
vliegen. Inderdaad werden deze grote oranje vlinders (een nachtvlinder, verwant 
aan de Nachtpauwoog) in dit bos gezien, ook later nog. De forse oranje 

 



mannetjes patrouilleren tussen de bomen op zoek naar wijfjes, die zich ergens 
tussen het jonge groen verborgen houden. 

Andere Oranjeklantjes, die we in deze Oranjeweek zagen, waren de Oranjetipjes. De 
voornaamste voedselplant voor hun rupsjes is hier het Look-zonder-look, dat veelvuldig bloeide 
langs wegbermen en bospaden. Ook Kleine geaderde witjes en wat Kleine koolwitjes waren van 

de partij. Met enige moeite werden de vrouwtjes van het Oranjetipje herkend. Ze missen het 
oranje van de mannetjes, maar de peterselieachtige tekening op de achterkant van hun 

vleugeltjes verraadt hun identiteit. 
   Merkwaardig vond ik het ontbreken van Kleine vos en Dagpauwoog. Van 
deze overwinteraars zagen we geen enkel exemplaar, terwijl we wel Citroentjes 
en Gehakkelde aurelia's waarnamen, ook overwinteraars. Hetzelfde was me in 
Nederland ook al opgevallen. 
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Op zonnige plekjes in de bosrand zat hier en daar een Bont zandoogje 
nadrukkelijk te kijk. Het vertoonde zich in al zijn pracht met de vele oogjes in de 
donkere vleugels en duidde zo zijn territorium aan.  

Bijzonder was het voorkomen van de Sleutelbloemvlinder. Op het eerste gezicht 
lijkt het een parelmoervlindertje. Maar grootte en tekening verraden deze soort, 
die nu eitjes op de bladeren van de vele, hier voorkomende sleutelbloemen legt. 

   Op Hemelvaartsdag brachten diegenen, die nog moed hadden de tocht 
naar de schitterende kalkweiden bij het vliegveldje op de Räuschenberg bij 
Höxter te ondernemen. enthousiaste verhalen mee over de rijke flora daar. Het 
was de laatste excursie. En deze leverde als verrassing nog de vangst van een 
mooi “parelmoervlindertje” op. Het had oppervlakkig gezien kenmerken van de 
Akkerparelmoervlinder, maar als bijzonderheid twee witte stippen, die op boven- 
en onderzijde van de voorvleugels aanwezig waren. Na gefotografeerd te zijn 
door het glas van het potje heen, kreeg het diertje zijn vrijheid weer. De foto 
verraadde later zijn ware aard: het was gewoon de voorjaarsgeneratie van het 
Landkaartje. 

   In de zon waren gedurende de hele week verscheidene zweefvliegen en de 
zogenaamde Zwarte vlieg actief, terwijl zo nu en dan een Wolzwever 
(vliegensoort met een hommelachtig voorkomen en een lange zuigsnuit) gezien 
werd.  



   Behalve de dikke Meikever van 1 mei werden nog 
allerlei andere kevers in potjes meegenomen. Kennis en 
meegenomen literatuur op dit gebied schoten tekort om alles 
tot op de soort op naam te brengen. Ze waren er niet minder 
mooi en interessant om. Kleuren, voelsprieten, kaken, met 
een loupe bekeken blijken het even vele wonderen. Fraai was 
bijvoorbeeld de Roodkopvuurkever en de Gemarmerde 
eikenboktor (Rhagium mordax). Een zeer forse snuitkever 
moet de vooral op Groot hoefblad voorkomende Liparus 
glabirostris geweest zijn. Dit hoefblad stond overal in de beekdalen. Veel 
paardebloemen werden bevolkt door kleine zwarte torretjes, die van de 
bloemblaadjes aten en daardoor de bloemhoofdjes danig toetakelden. Naam: 
Meligethes aeneus. 

   Als het jaar wat verder vordert zal de rijkdom aan insecten in deze streek 
beslist heel groot zijn, gezien de grote variatie aan planten en bomen, die in de verschillende 

biotopen voorkomen: kalkhellingen,  zandsteenbodems, beekdalen, open velden en dichte bossen 
en de aanwezigheid van beschermde gebieden staan daar borg voor. Die beschermde gebieden 

zijn op de meeste kaarten aangegeven met NSG (Naturschutzgebiet) en meestal vrij 
toegankelijk, zelfs buiten de paden. 

 

Els Koopmans-Grommé 

mei 2005 

 

                                             

                                           Hallo allemaal            

 Ik ben Hilde en ik ben op een super tof kamp geweest. 

We waren met 15 man in Duitsland in het plaatsje Nieheim. 

We zaten verdeeld over 3 huisjes, we aten in 1 huisje. 

Bij een excursie liepen we in een soort park. 

In dat park sprong ik over de beekjes heen, ik ben net niet nat geworden. 

Een andere excursie we hadden een hele dikke boom gezien die wel 8 meter dik was. 

Ook leuk was om af en toe naar een café te gaan. 

Maar een keer had mijn zus Hetty chocolademelk genomen de slagroom die er bij zat was erg 
bitter, gelukkig was die vrouw aardig en heeft de slagroom zoet gemaakt. 

Het eten was ook erg lekker door Paula gemaakt.  De eerste 3 avonden hebben we zelfs 
buiten gegeten zo mooi weer was het. 

Het was warm weer dus ben ik samen met mijn zus wezen zwemmen, het buitenbad was erg 
koud.  

 

Roodkopvuurkever 



Het was een heel erg leuk kamp. 

                   

                                  Groetjes Hilde 
Hofstede 

Nieheim, 2005. 

Wat de plantenliefhebber opvalt. 

 

Zondag een dag met fantastisch weer! Een wandeling vanuit het vakantieverblijf, die we na afloop de 
asfaltwandeling hebben genoemd. 

De omgeving van het dorp is echt landbouwgebied. Veel koolzaadvelden die nu volop in bloei staan. 
Zelfs in de auto kun je de heerlijke honinggeur al ruiken. Het vreemde is  dat als je 
dicht bij de akker staat de penetrante koolgeur overheerst. Bij deze akkers horen 
natuurlijk de akkeronkruiden, eenjarige planten die ontkiemen dankzij verstoring van 
de grond. 

Opvallend zijn de fors uitgevallen planten van de Witte krodde. Klaprozen bloeien nog niet. Van het 
geslacht ereprijs hebben we vijf soorten gevonden, waarvan de Grote ereprijs de meest bijzondere. 
Zandraket, Gewoon barbarakruid en akkerviooltje zijn volop aanwezig. 

Erg mooi zijn de verschillende fruitbomen in de bermen, de pruimen zijn al uitgebloeid. 

Ook de bloei van de peren is bijna voorbij, maar appelbloesems geven nog kleur aan de bomen. 

Maandag 
Een boswandeling naar de Hosteinhöhle. Het is een hellingbos dat bestaat uit loofhout met name 

Beuk, maar hier en daar zijn ook naaldbomen aangeplant. Wat direct opvalt is de weelderige 
kruidenlaag, nu op zijn mooist omdat er nog licht op de grond valt. Als het bladerdek eenmaal dicht is, 
dan is de bloeiperiode grotendeels voorbij. De Bosanemonen zijn al  uitgebloeid, 
maar de Gele anemoon staat nog in bloei en is veel zeldzamer dan de gewone 
Bosanemoon. 

Hele velden Daslook, nog net niet bloeiend, de geur spreekt voor zich. Langs de 
paden veel Pinksterbloemen, de restjes van het Speenkruid, Lievevrouwebedstro. 
Hogerop vinden we Holwortel, met het gaafrandige schutblaadje. Veel Gevlekte 
aronskelk, Slanke sleutelbloem, Donkersporig bosviooltje, soorten die je kunt 
verwachten op voedselrijke kalkhoudende grond. De Rapunzel bloeit eind mei pas, 
maar de rozetbladeren, die vaak in het centrum een zwarte vlek hebben zijn goed 
herkenbaar. We kennen zowel een Witte- als een Blauwzwarte rapunzel, maar de 
overeenkomsten zijn zo groot dat ze als ondersoort van één soort worden beschouwd. 

Al met al was er voor de plantenliefhebber enorm veel te zien. 

Els volgde haar eigen programma en vond zodoende planten die niet op onze route voorkwamen. 
De meest bijzondere daarvan was de Bolletjeskers Dentaria bulbifera, zie je alleen de bloemen dan denk 
je van doen te hebben met een pinksterbloem. Deze plant heeft echter heel ander blad met 
broedbolletjes in de oksels en ook wordt deze plant veel hoger. 

Dinsdag 
 Wederom gaan we een berg op en wel de Mühleberg bij Beverungen. Ook hier weer de 
plantenrijkdom van een voedzame, kalkrijke bodem. Bergopwaarts volgen we een breed pad, er komt 
dus veel licht op de bodem. Ruig hertshooi doet het hier dan ook goed. Ook Voorjaarsganzerik, 

 



Bosereprijs en Cipreswolfsmelk vinden we veel. Gulden sleutelbloem is nog volop in bloei. De Slanke 
sleutelbloem die we gisteren zagen was al uitgebloeid en is ook meer gebonden aan bos. Gulden 
sleutelbloem komt meer op open terrein voor, de bloempjes zijn donkerder geel met een oranje vlek. 

Ook vinden we Heelkruid, Engbloem en Wolfskers, een hoge snelgroeiende voorzomerbloeier. De vrucht 
van deze plant, een zwarte bes/kers is zeer giftig. Het bevat atropine, dat bij een lage dosering een 
medicinale werking heeft.  

Verspreidbladig goudveil vinden we op de wat vochtiger plekjes. 

Op de bergvlakte zijn stukken begroeid met oud loofbos. Groot heksenkruid, Leverbloempje,  Bos- en 
Vingerzegge en Voorjaarslathyrus met de bloempjes die van paars naar blauw verkleuren. Maar als klap 
op de vuurpijl: Mannetjesorchis. Niet een paar, maar wel honderd exemplaren. En Wim vindt nog een 
heel bijzondere plant, het komt niet in Nederland voor, dus ik kan mijn Heukels wel aan de kant gooien. 
Gelukkig zijn er mensen met een goede plaatjesflora en zo komen we erachter dat het om Blauw 
parelzaad Lithospermum purpureum caeruleum gaat. Een middelhoge plant met onwaarschijnlijk blauwe 
bloemen, die vooral voorkomt langs akkerranden. We vinden er heel veel van in de jonge bosgedeelten. 
Nog niet zo lang geleden zullen hier inderdaad akkers zijn geweest.  

We wilden een rondwandeling maken, maar dat lukte niet. Dan maar dezelfde weg terug. Wat ik niet erg 
vond, er was zoveel moois te zien 

 

 

Woensdag 
De Silberbach bij Leopoldstal staat op het programma. Het regent, maar dat deert ons niet. 

Gewoon een regenjas aan, het wordt weer droog en aan het eind van de wandeling zijn onze kleren weer 
opgedroogd.  

Een wandeling door een heel ander gebied. Het feit dat we hier Struikhei en Blauwe bosbes vinden zegt 
al genoeg. De grond zal hier dus zuur zijn, hoger gelegen delen  zijn droog en het beekdal is vochtig. 
Meest opvallende soort in en langs de beek is het Paarbladig goudveil. Het  staat duidelijk vochtiger dan 
het Verspreidbladig goudveil.  

Ook vinden we hier het bosviooltje, maar nu heeft het een bloempje met bleke sporen. 

Smalle beukvaren zoekt de wat drogere plekjes, Dubbelloof  wil liever iets vochtiger staan.  

Zevenster heeft ook weinig vocht nodig, prefereert zure grond en is dan ook te vinden in de buurt van 
naaldbomen. 

 ’s Middags wandelen we langs een andere beek, die uitkomt in de Silberbach. Deze beek ligt 
meer in het open land. In een klein stukje elzenbroekbos  staan Bitterre veldkers en  veel 
Dotterbloemen. Groot hoefblad is alom aanwezig. Vaak zie je alleen planten met vrouwelijke bloemen, 
maar hier zijn ook veel planten met mannelijke bloeiwijzen. 

Donderdag 

 De wandeling voert ons door een Parelgras-Beukenbos.  Ook dit is een hellingbos, we moeten 
dus weer klimmen. 

Het Eenbloemig parelgras bloeit en  bedekt  heel wat vierkante meters. Bosgierstgras is in veel mindere 
mate aanwezig. Gulden boterbloem, met zijn slordige kroonblaadjes heeft ons de hele week al begeleid. 
Witte veldbies zien we hier voor het eerst. 

Gebogen driehoeksvaren zien we bijna over het hoofd. Langs de rand van het bos staan Haagbeuken en 
dan komen we op een open vlakte, met hier en daar groepjes Mei- en Sleedoorns, waaronder 
Mannetjesorchis staat te bloeien.  



Er liggen oude akkertjes met restanten van een schermbloemige.  

Het grasland is schraal en daardoor kruidenrijk, Kleine bevernel, een Tijmsoort, Veldlathyrus, Agrimonie 
en een Vleugeltjesbloem om maar wat op te noemen.  

Wat zal het hier zomers mooi zijn!                                                                

      Mariet van Gelder.          

 

 

 

 

                                           Hallo allemaal            

Ik ben Hilde en ik ben op een super tof kamp geweest. 

We waren met 15 man in Duitsland in het plaatsje Nieheim. 

We zaten verdeeld over 3 huisjes, we aten in 1 huisje. 

Bij een excursie liepen we in een soort park. 

In dat park sprong ik over de beekjes heen, ik ben net niet nat geworden. 

Een andere excursie we hadden een hele dikke boom gezien die wel 8 meter dik was. 

Ook leuk was om af en toe naar een café te gaan. 

Maar een keer had mijn zus Hetty chocolademelk genomen de slagroom die er bij zat was erg bitter, 
gelukkig was die vrouw aardig en heeft de slagroom zoet gemaakt. 

Het eten was ook erg lekker door Paula gemaakt.  De eerste 3 avonden hebben we zelfs buiten gegeten 
zo mooi weer was het. 

Het was warm weer dus ben ik samen met mijn zus wezen zwemmen, het buitenbad was erg koud. 

Het was een heel erg leuk kamp. 

                   

                                  Groetjes Hilde Hofstede                                           
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Nestkastjes inventarisatie bosbedrijf Gemeente Heerde 
 

De gemeente Heerde heeft ca. 530 hectare bosgebied in eigendom 
en beheer. In dit bosgebied hangen ook nestkastjes om vogels een 
broed- en schuilgelegenheid te bieden.  

In het afgelopen winterseizoen heeft ondergetekende, samen met 
zoontjes Sybren (6 jaar) en Renger (4 jaar), een inventarisatie 
gehouden van deze nestkastjes. Tijdens de inventarisatie zijn in 
eerste instantie de aanwezige nestkastjes zoveel mogelijk 
opgespoord en op tekening gezet. Dit omdat deze gegevens 
ontbreken. In het winterseizoen 2003- 2004 is door anderen al 
eens een inventarisatieronde gedaan en daarbij zijn de nestkastjes 
genummerd. De gegevens hiervan zijn echter niet beschikbaar.  

Naast het in kaart brengen van de nestkastjes zijn deze ook 
gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig of mogelijk 
gerepareerd. Verder is vastgelegd wat er in de geïnspecteerde 
kastjes is aangetroffen aan nestmateriaal en eventueel eieren etc. 
Hiervan is een verslag gemaakt dat aangeboden is aan de 

gemeente Heerde. Hieronder volgt een samenvatting van dit verslag. 

Gebied 
De gemeentebossen in Heerde hebben een totaal oppervlak van ca 530 hectare. Hiervan is circa 

383 hectare bos en de rest is overig natuurgebied. De gemeentebossen bestaan eigenlijk uit een tweetal 
afzonderlijke gebieden. Het noordelijkste gebied is gelegen tussen de Oldebroekse Heide, de A50 en het 
Heerderstrand. Dit gebied wordt doorsneden door de Nieuwe Zuidweg. Het gebied is ca. 237 hectare 
groot en bestaat verschillende vakken met grotendeels naaldbomen (Douglas, Den en Fijnspar), 
afgewisseld met enkele vakken met loofbomen (Beuk en Eik). Het gedeelte ten noorden van de Nieuwe 
Zuidweg (Nieuwe Zuidweg-Noord) is door de week afgesloten voor het publiek i.v.m. het naastgelegen 
schietkamp. Het gebied ten zuiden van de Nieuwe Zuidweg (Nieuwe Zuidweg-Zuid) kan bij uitgebreide 
schietoefeningen gedeeltelijk worden afgesloten, maar is voor het grootste deel van de tijd vrij 
toegankelijk. In dit gebied ligt ook de Ossenberg met een open heideterreintje.  

Naast de bosvakken zijn er in dit gebied ook diverse open wildweitjes. Verder zijn er de laatste 
jaren enkele poelen aangelegd of hersteld. Dit met het oog op drink- en zoelgelegenheid voor het wild in 
dit gebied, maar ook voor amfibieën. Ook vogels maken gebruik van deze poelen als drink- en 
badgelegenheid. 



Het tweede gebied ligt voor het grootste deel ten zuiden van de Elburgerweg en betreft het 
gebied rond de Renderklippen. Een klein stukje van dit gebied ligt ten noorden van de Elburgerweg. Het 
oppervlak van dit gebied is ca. 239 hectare. Een groot deel hiervan bestaat uit heideterrein. De 
omliggende bossen bestaan ook hier voornamelijk uit vakken met naaldbomen (Den, Fijnspar en 
Douglas), maar in de zuidoosthoek zijn ook veel vakken met  loofbomen te vinden, met name Beuk. Het 
gebied is vrij toegankelijk. In de oosthoek van het gebied liggen enkele sprengenkoppen. Ook is hier 
onlangs een wildweide gerealiseerd. Aan de westkant ligt het bekende Pluizenmeer. In dit gebied ligt ook 
begraafplaats Engelsmankamp. Hoewel hier wel nestkastjes hangen is de begraafplaats bij de 
inventarisatie buiten beschouwing gelaten. 

 Buren van de gemeentebossen zijn voornamelijk defensie, Het Geldersch Landschap, 
Recreatiegemeenschap Veluwe, Staatsbosbeheer en de gemeente Epe. De gemeente Heerde is de enige 
eigenaar in dit gebied die nestkastjes heeft hangen.  

Inventarisatie: 

Volgens beschikbare informatie moeten er circa tweehonderdvijftig nestkastjes hangen in de 
Gemeentebossen. Tijdens de inventarisatie 2003-2004 zijn er honderdzevenenveertig 
nestkastjes gevonden en genummerd met de nummers 1 t/m 147. Daarnaast zijn er in 
deze periode veertig nieuwe kastjes aangebracht met de nummers  148 t/m 187. Er 
zouden dus minimaal honderdzevenentachtig kastjes aanwezig moeten zijn. 

Tijdens deze inventarisatie zijn er in totaal honderdzevenendertig aangetroffen. Ten opzichte van 
de vorige inventarisatie “missen” er dus vijftig stuks.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat door de warme weken in januari het in het gebied rond het 
Pluizenmeer de nestkastjes niet meer schoongemaakt zijn.  
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Op 15 januari werd namelijk al veel territoriumgedrag van Koolmezen waargenomen en er was zelfs al 
vers nestmateriaal in een nestkastje! 

In totaal is in honderdtien kastjes nestmateriaal aangetroffen, ofwel 80% van het totaal. Bij 
dertien kastjes lag er zo weinig nestmateriaal in dat het waarschijnlijk bij een poging gebleven is. In 
tweeënnegentig kastjes zat wel een volledig nest en in vijf kastjes zijn 
zelf twee nestjes aangetroffen. In 71 % van de kastjes is dus een nest 
aangetroffen. 

Het meest aangetroffen nestmateriaal is mos, soms aangevuld met 
haren of veren. Daarnaast wordt er ook blad, naalden en gras gebruikt 
voor de nestjes. Hieruit zijn globaal de vogelsoorten afgeleid. Mezen, 
Gekraagde roodstaarten en de Bonte vliegenvanger gebruiken met 
name mos. Blad en naalden worden vaak gebruikt door Spreeuwen, 
Ringmussen en Boomklevers. Zoals te verwachten viel zijn de meeste 
nestkastjes gebruikt door mezen. 

Opvallend is dat in totaal negenenveertig nesten nog eieren 
aangetroffen zijn die niet waren uitgekomen. Ook is er in zes kastjes 
een dood jong aangetroffen. Het aantal aangetroffen eieren varieert 
van één tot en met twintig, met een gemiddelde van 3,5. Het is gissen 
wat de reden van deze gevonden eieren is. Is er een aantal eieren onbevrucht gebleven of is het nest 
tijdens het leggen of broeden verstoord of verlaten? Ook is het goed mogelijk dat tijdens het broeden 
één van de oudervogels door een roofdier of roofvogel is gevangen.  



Vooral in het gebied rond de Nieuwe Zuidweg zijn veel nesten met eieren aangetroffen, en dit soms ook 
in aantallen die lijken op volledige broedsels.  

Bij komende inventarisaties is dit een aandachtspunt. 

Matthijs Bootsma 

 

 

 

 

                       Bloemen van bronnen en sprengen  
 

 

. 

 

Van de redactie van De Wijerd, het periodiek van de Bekenstichting kreeg 
Natuurklanken toestemming om het verslag van een lezing van de heer Weeda op 
de jaarvergadering van de Stichting op  31 maart 2005 over te nemen.  
Hieronder de integrale tekst. 

Het specialistische botanische onderwerp, waar de lezing aan was gewijd, trok 
verrassend veel belangstellenden. De spreker, drs Eddy Weeda, auteur of mede-auteur van 
een aantal standaardwerken over de Nederlandse flora, was dan ook niet de eerste de beste. 
Een met enige vrijheid geschreven samenvatting van zijn lezing. 

De lezing spitste zich toe op de verspreiding van de karakteristieke sprengen- en 
bekenflora van de Veluwe. De natuurliefhebbers, met name de plantenmensen – en gelukkig ook 
de waterschapsbiologen – weten wel ongeveer welke soorten waar groeien. De heer Weeda 
plaatste al die bekende vondsten en groeiplaatsen in een ruimer verband, zowel wat de historie 
betreft als de verspreinding in Nederland. De belangstelling voor de Veluwse plantengroei 
ontwikkelde zich vanaf het midden van de        19e eeuw. De Apeldoorner Kok Ankersmit en 
anderen onderzochten het (nu legendarische) Beekbergerwoud. Dat was een omvangrijk 
elzenbroekbos, gelegen in een kwelgebied zuidoostelijk van Apeldoorn. De inventarisaties zijn 
bewaard gebleven. Ze geven een beeld van een bijzonder rijke flora en ook van het daarmee 
verbonden dierenleven. Studie en verslaglegging leidden toen nog niet tot natuurbescherming. 
Het Beekbergerwoud ging in 1870-71 “voor de bijl”. De bomen waren uiteraard niet zo oud, 
maar bodemonderzoek wees uit dat het bos ongeveer 8000 jaar bestaan had. 
 Ook de rijke flora van de zuidelijke Veluwezoom met z’n vele bronnetjes raakte in de loop van de 
19e eeuw goed bekend. Het beroemdst bij botanici was het Fazantenbos op het landgoed Middachten: 
een bronnetjesbos in een kwelgebied als het Beekbergerwoud, maar met een nog wat rijkere  
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bodem, omdat het in het stroomgebied van de IJssel lag. Het Fazantenbos, o.a. bekend om het Knikkend 
nagelkruid, bestaat nog. Het is niet vrij toegankelijk. 

 Knkkend nagelkruid sierde indertijd ook het Beekbergerwoud. Merkwaardig genoeg heeft dat 
zich na de ontginning, met nog een paar andere soorten op enkele plekken tot de huidige dag weten te 
handhaven. Het Knikkend nagelkruid komt elders in de Veluwse kwelgebieden niet voor; ook landelijk is 
het een zeer zeldzame plant. 

 Tijdens de lezing van de heer Weeda passeerde een bonte reeks bronplanten de diaprojector. 
Hun standplaatsfactoren werden behandeld. Een belangrijke is de hoeveelheid licht. Een echte 
schaduwzoeker is het Paarbladig goudveil, bekend van de zuidelijke Veluwe en de Oost-Veluwe tot en 
met de Motketel bij Niersen. Noordelijker is hij niet gevonden. Het Goudveil heeft spatvruchten: vallende 
regendruppels zorgen dat de vruchtjes tot meters buiten hun kommetjes spatten. Maar daarmee kan het 
Goudveil niet de afstanden tussen de beken overbruggen. Toch wordt het gevonden in de sprengen van 
Laag Soeren, Beekbergen, Ugchelen en Niersen. Behalve het druppelgespetter zullen ook dierlijke 
bezoekers van de modderige kwelstroken en misschien zelfs wel eens gelaarsde mensen aan de 
verspreiding meewerken. 

 Een andere standplaatsfactor is de hardheid van het water. Hoewel we er altijd van uitgaan dat 
het Veluwse water een lage pH heeft, zijn er verschillen. In uitgesproken zacht water voelt het Groot 
bronkruid zich thuis. Dat is een weinig spectaculair lid van de Posteleinfamilie. Waar hij wel mee opvalt 
zijn z’n heldergroene kussentjes in kwellend, stromend water. Deelnemers aan de 
contactpersonenexcursie hebben daar in de bovenloop van de Tongerense Beek prachtige voorbeelden 
van gezien. 

Meer bronplanten zijn kussentjesvormers, zoals Goudveil, Klimopwaterranonkel en het mos Veenstaartje. 
Het landelijke verspreidingskaartje van Groot bronkruid laat zien hoezeer het plantje aan de beekjes van 
de stuwwallen gebonden is. Het komt vooral voor langs de oostelijke Veluwerand, maar ook in het Rijk 
van Nijmegen en in Twente. 

 Weinig aan het kalkgehalte van het water laat de Bittere veldkers, een naaste verwant van de 
Pinksterbloem, zich gelegen liggen Op de Oost-Veluwe groeit hij langs de meeste sprengenbeken, 
stroomafwaarts tot aan het Apeldoorns Kanaal toe, maar ook in de Biesbos. Vreemd is dan weer dat hij 
langs de Zuid-Veluwse beekjes haast niet voorkomt. 

Een ander familielid is de “Waterpinksterbloem”. Hij lijkt sprekend op de gewone Pinksterbloem, maar z’n 
bladrozetten groeien onder water op de beekbodem. Alleen zijn bloeiwijs steekt boven water uit. Hij 
komt  voor in de Heelsumse Beek en ontbreekt in de rest van ons land. De Heukels’ Flora onderscheidt 
hem niet als aparte soort. De heer Weeda vindt dat er goede argumenten zijn om dat wel te doen. 

 Veel meer of minder aan beken gebonden planten passeerden de revue. Het Teer vederkruid 
bijvoorbeeld groeit massaal in de bovenloop van de Tongerense Beek, maar is landelijk zeldzaam en 
bovendien erg achteruitgegaan. 

De Boswederik, die nogal op Penningkruid lijkt (maar spitse blaadjes heeft), was ooit ook een bewoner 
van het Beekbergerwoud. Op de laatste groeiplaats in de Motketel is hij sinds de 80er jaren niet meer 
gezien, en daarmee van de Oost-Veluwe verdwenen. 

Van de varens moet naast het bekendere Dubbelloof (zo geheten naar zijn afwijkende fertiele veren) de 
Smalle beukvaren worden genoemd. Die wordt ook in de Motketel gevonden, gelukkig in flinke aantallen, 
want ook deze soort is landelijk een zeldzaamheid. 

Samenvattend: de Veluwse sprengenbeken herbergen een verrassend aantal bijzondere plantensoorten. 

 Zeker over een langere periode beschouwd is de zo statisch lijkende plantenwereld steeds aan 
veranderingen onderhevig. Dat geldt ook voor de Veluwse beken. 

De gegraven sprengenbeken bestaan relatief nog niet lang genoeg dat alle soorten die er thuishoren, hun 
plek al hebben gevonden. Nieuwe vestigingen zijn mogelijk. Anderen, bijvoorbeeld het Kegelmos, een 
plakkaten vormend levermos, breiden zich uit. Menselijke bemoeiingen hebben grote invloed op de 



verspreiding van allerlei soorten – om te beginnen werden al door het graven van sprengen bronmilieus 
gecreëerd op plaatsen waar nooit water stroomde. De ontwikkeling van heidebeken naar bosbeken, 
ongeveer een eeuw geleden als gevolg van de bebossing van de Veluwe, had ook weer ingrijpende 
gevolgen voor het leven in en rond de beken. Hetzelfde geldt voor de sterk veranderde 
onderhoudsmethoden, die voor sommige soorten een bedreiging kunnen vormen. 

 In de discussie die de avond afsloot kwam de vraag aan de orde of de flora van het vroegere 
Beekbergerwoud samenhang vertoonde met de (van oorsprong natuurlijke) Oude Beek van Beekbergen. 
Maar dat is een onderwerp voor een apart artikel. 

Henk Menke. 
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gevolgen voor het leven in en rond de beken. Hetzelfde geldt voor de sterk veranderde 
onderhoudsmethoden, die voor sommige soorten een bedreiging kunnen 
vormen. 

 In de discussie die de avond afsloot kwam de vraag aan de orde of 
de flora van het vroegere Beekbergerwoud samenhang vertoonde met de 
(van oorsprong natuurlijke) Oude Beek van Beekbergen. Maar dat is een 
onderwerp voor een apart artikel. 

Henk Menke. 
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Een districtscoördinator gevraagd voor  

De Veluwe! 

  

 
 

LSB: Wat is dat eigenlijk? 

 

Landelijk Soortonderzoek Broedvogels, afgekort LSB. Bij dit project wordt getracht jaarlijks de volledige 
Nederlandse broedpopulatie te tellen van zeldzame of in kolonies broedende vogelsoorten. Bij sommige 
soorten lukt dat goed, bij anderen minder. In het laatste geval wordt geprobeerd in ieder geval de voor 
de soort belangrijkste gebieden te onderzoeken en daarnaast zoveel mogelijk aanvullende waarnemingen 
te verzamelen. Afhankelijk van de soort en het onderzoeksgebied kan de methode meer of minder 
intensief zijn. De methode is zoveel mogelijk gestandaardiseerd en er staat een vaste selectie van 
soorten op het programma. 

 

Twee onderdelen worden onderscheiden: 

• Kolonievogels: landelijke telling van 17 in kolonies broedende soorten. 
• Zeldzame soorten: minimaal de belangrijkste gebieden tellen op 78 min of meer zeldzame 

broedvogelsoorten.  
 

 



Het onderzoek wordt districtsgewijze georganiseerd onder supervisie van het SOVON-kantoor. Een 
district komt overeen met een provincie of een regio er van. Het veldwerk per district wordt door de DC 
vormgegeven. 

 

Wat zijn de kenmerken van een DC? 

 De districtcoördinator, ofwel DC, benadert en coördineert tellers, verzamelt de telresultaten en  
controleert samen met SOVON de ingeleverde formulieren. De DC functioneert als een schakel 
tussen het SOVON-bureau en de tellers, leden van vogelwerkgroepen, beheerders van 
reservaten e.d., die vaak als vrijwilliger gegevens verzamelen. De DC werkt als vrijwilliger, maar 
profiteert van allerhande zaken waar SOVON mee te maken heeft of wat door ons word 
georganiseerd. 

 De DC moet iemand zijn die door contacten, kennis en ervaring goed op de hoogte is van de in 
het district opererende broedvogeltellers. Hij/zij moet tellers weten te stimuleren en er zorg voor 
te dragen dat het telwerk goed uitgevoerd wordt en de resultaten tijdig ingeleverd worden. De 
belangrijkste kenmerken van een DC zijn: organisatorische aanleg, goede contactuele 
eigenschappen, enthousiasmerende uitstraling, voldoende kennis van de regionale avifauna en 
van inventarisatietechnieken en natuurlijk de nodige beschikbare tijd. 

 

Waarom zijn DC’s zo belangrijk en wat is de taak van een DC? 

Voor de organisatie van het LSB zijn contacten op regionaal niveau essentieel. Vanuit het SOVON-bureau 
is het vrijwel ondoenlijk om met zoveel tellers in alle hoeken van het land afspraken te maken. Om dat 
goed te laten verlopen is Nederland ingedeeld in twintig districten waar een DC als ambassadeur van 
SOVON optreedt. 

 

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld en wil je meer informatie dan kan je bellen naar SOVON:                           
Joost van Bruggen, 024-6848141 of mailen naar joost.vanbruggen@sovon.nl 

 

  

Dus als je ze ziet vliegen....! 
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                 Wetens(w)aardigheden voor de jeugd 

 

Sprinkhanen. 

 
West-Afrika vecht tegen sprinkhanen, lazen we 

vorig jaar in de krant. Sprinkhanen zijn berucht vanwege 
het feit dat ze – vooral in Afrika- met miljoenen tegelijk in 

korte tijd hele oogsten kunnen verslinden, soms met 
hongersnood tot gevolg.  Dat zijn de Treksprinkhanen, die 

met gigantisch grote zwermen en een onheilspellend 

mailto:joost.vanbruggen@sovon.nl


gezoem naderen.  Die groepen kunnen zo groot zijn, dat ze een zonsverduistering veroorzaken. 
Hoe meer voedsel er verbouwd wordt, hoe beter het de sprinkhaan gaat. 

In de Benelux leven zo’n zestig soorten sprinkhanen. Veel soorten lijken sprekend op 
elkaar en zijn niet makkelijk uit elkaar te houden. Ze worden verdeeld in twee groepen: 

  

 
 

de langsprieten (Ensifera), waartoe o.a. de sabelsprinkhaan behoort,  en de 
kortsprieten (Caelifera), waartoe de talrijke veldsprinkhanen behoren. De 
kortsprieten zijn allemaal planteneters, de meeste langsprieten zijn alleseters. 

Bijna alle sprinkhanensoorten kunnen geluid maken. Niet alle sprinkhanen maken 
hun muziek op dezelfde manier. Sommige gebruiken hun achterpoten als een soort 
strijkstok langs het dekschild. Er is ook een soort waarbij het muziekinstrument gevormd 
wordt door de dekschilden zelf. Op een afstand klinken al die kleine geluidjes erg 
gezellig, maar als je een Groene Sabelsprinkhaan van heel dichtbij hoort, is het 
helemaal niet zo’n leuk geluid.  De gehoororganen van de sprinkhanen zitten in een 
groefje op de poten. 

Alleen het mannetje tsjirpt. Dat dient om de vrouwtjes te lokken. Het grotere 
vrouwtje is te herkennen aan de legboor aan haar achterlijf.  Na de paring legt het 
wijfje haar eieren met haar legboor zo diep mogelijk in de grond. Daar moet de bodem 
geschikt voor zijn. Niet te vast, niet te los. Dat betekent soms een tijdje zoeken en 
proberen. Een ei wordt in de legbuis geperst en glijdt naar beneden.  Voor de veiligheid 
van het ei wordt de opening in de grond weer zo goed mogelijk dicht gemaakt. 

De hele herfst en winter blijven de eieren stilletjes  in de grond verborgen en 
pas als het mei is geworden, komen de kleine sprinkhaantjes te voorschijn. Dan zien ze 
er al precies uit als de volwassen sprinkhanen. Alleen moeten ze nog wel flink groeien. 
Omdat sprinkhanen een harde huid hebben moeten ze verschillende keren vervellen (van 
huid wisselen) voordat ze volgroeid zijn. De nieuwe grotere huid moet eerst weer hard  
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worden. De vorige huid is nog heel voedzaam, zonde om weg te gooien, die  wordt dus 
opgegeten . Na de derde van de in totaal vijf vervellingen, ontstaan de vleugels . .Die 
vleugels zijn nog klein en onbruikbaar.  

Jonge sprinkhanen worden nimfen genoemd. 
In augustus/ september zijn ze  volgroeid. 

Groene sabelsprinkhanen heb-ben 
geweldige springpoten. De enorme 
spierbundels kunnen plotseling worden 
samengetrokken en weg is de springer. 

Hij houdt van plaatsen met wat 
hoger gras en ruigten. En is vooral actief 
in de schemering en bij nacht. Planten, 
kleine insecten, voedselresten en 



kadavers, beho-ren tot zijn favoriete voedsel 

Als het weer zomer is is de weide weer vol voedsel voor de sprinkhanen. Groene blaadjes, kleine 
insecten, er is van alles. Maar zoals dat gaat in de natuur, het bestaat niet alleen uit 
eten, maar ook gegeten worden. Er kan niet zomaar wat zorgeloos op los geleefd 
worden. Ook in zo’n vredige zomerweide schuilt voor iedere bewoner gevaar. Soms 
is een sprinkhaan in een onzichtbare spinnenweb vastgeraakt en hij zal niet met de 
schrik vrijkomen. Razend snel is de spin bij haar slachtoffer en verlamt hem met 
haar giftige beet, daarna wordt hij vakkundig geboeid met draden uit de 
speekselklieren van haar achterlijf.   

Terwijl de eieren overwinteren, sterven de meeste volwassen sprinkhanen in de herfst. 
Veldsprinkhanen zijn met hun ongeveer vijfduizend soorten, overwegend 

onopvallende planteneters. Ze zijn meestal grijs of bruinachtig, hebben 
kortere dikke antennen en geen lange legboor, maar een eierlegklep.   

Net zoals de Sabelsprinkhanen laten 
de mannetjes gedurende de zomer en 
de herfst een voortdurend tsjirpend geluid horen 
Bij het tsjirpen strijken ze met de gekartelde 
rand van hun achterpoot over een holle ader van 
hun voorvleugel om deze in trilling te brengen. 

De gehoororganen liggen in het eerste 
achterlijfsegment.  

De gewone Veldsprinkhaan is wijd verspreid in Europa. Hij houdt van zonnige 
plaatsen met kort gras en is vaak in tuinen en ook in huizen te vinden.  

Soms ligt  het geluid van sommige soorten boven de gehoorgrens van de mens. Je 
zou dan een bat-detector moeten hebben om het geluid te kunnen horen. Een bat-detector 
wordt ook gebruikt om het ultrasone geluid van de vleermuis hoorbaar te maken.   
             

  O. Slot. 
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Verslag van de Groenmarkt. 

 

Het was om 9.00 uur al behoorlijk warm, die zaterdag 28 mei op 
Hagedoorns Plaatse.  

“Er komt geen hond”, dachten wij oneerbiedig. “edereen ligt aan het Emster gat 
of aan het Heerderstrand.”  

Maar dat viel mee. Er heerste een gezellige drukte in een zeer geanimeerde 
sfeer. De Evenementencommissie, Jeaan Felix en Mia Leurs, had een paar leuke 
tests gemaakt. Op de kraam stonden acht vazen met bebladerde takken van 
verschillende bomen. “Test uw bomenkennis” werd van de bezoekers gevraagd. Op 
een lijst stond de keuze uit acht bomen en het goede nummer moest bij de juiste 
vaas geplaatst worden. Veel mensen deden er met goede moed aan mee en het 
resultaat was vaak lang niet slecht. Er waren heel wat prijsjes te vergeven.  



Onze vlinderquiz verwaaide jammer genoeg, want het kostte al moeite om de 
folders binnen boord  te houden. De wind bracht een heerlijke verkoeling. 

De markt die door de KMPT afdeling Epe/Heerde was georganiseerd stond 
in het teken van de boom. Bij de opening werd het boek gepresenteerd dat door 
Richard Schakelaar en Adrie Hottinga is geschreven over markante bomen in de 
gemeenten Heerde en Epe. Een fietsroute zit erbij. Het boek is te koop bij de 
VVV,s en de juiste titel is: “Veertig markante bomen”. 

Natuurlijk waren onze rapporten te koop en was er een keuze uit alle In 
beeld boekjes, Zoekkaarten en ander klein spul. We deelden informatiefolders uit 
over de KNNV, verkochten tweedehands boeken en jaargangen Grasduinen. 
Micky Marsman had courgetteplanten gekweekt en tray-tjes vol Vlijtige liezen. 

Het KNNV-Slakkenproject was een groot succes. Dat is niet zo 
verwonderlijk met al die tuiniers op de markt. Menigeen ging met de 
waarnemingenkaart huiswaarts. 

De andere kramen zagen er feestelijk uit met planten, tuingereedschappen 
en decoraties. 

De Bekenstichting was er en Onze Eigen Tuin, biologische producten en 
ambachtelijk gebrouwen bier.  

We losten elkaar af in de stand en dankzij de medewerking van Jan 
Leemburg, Bauke Terpstra, Jeaan Felix, Mia Leurs, Cintia Wedemeijer en 
Margriet Maan hadden we samen met de bezoekers een genoeglijke dag. 

                                                                                                                
Margriet Maan 

 

 

MADELIEFJES 
 

Het is mooi weer en ik zit naast ze, boek op schoot. Het zijn er een heleboel. 
Het ziet er zo vrolijk uit al dat wit met die gele bolletjes in het midden. 

Sommige bloempjes lijken wel mee te kijken in mijn boek. Dat kan, want dit 
zijn Madeliefjes op niveau. 

Eerlijk gezegd, het zijn geen Bellis perennis, maar het is een 
soort fijnstraal. Per plant een hoge vertakte bloeistengel. 

Eens liep ik met mijn buurvrouw in haar prachtige tuin. “Wat is 
dat een leuke plant,” zei ik, wijzend op de fijnstraal. “Ja,” zei ze, 
“die staat leuk overal zo tussenin en het is een heel makkelijke 
plant.” Tot mijn verbazing trok ze zo’n bloeiend tuiltje recht 

 



omhoog uit de grond. “Hier,” zei ze, “neem mee en zet maar gauw in jouw tuin. 
Die plant trekt zich nergens wat van aan en groeit gewoon verder. 

Het gebeurde precies zoals ze vertelde. Nu zijn er veel planten, want ze 
verspreiden zich makkelijk. Ze duiken overal op: in de borders, in de 
plantenbakken en tussen de stenen van het terras. Een teveel laat zich goed 
verwijderen. Maar ik laat ze meestal maar. Waar Bellis perennis niet groeit zijn 
deze madelieven heel welkom.  

Louk Witkamp. 

 

 

 

Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed. 
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Dagexcursie  naar  Jonen  op  zaterdag  11 juni j.l. 

Een verslag 

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: aan Jonen zijn we niet 
toegekomen.  

Dat was uiteraard niet de bedoeling, want het was een Algemene excursie, 
maar de deelnemers bestonden “slechts” uit vijf leden van de 
plantenwerkgroep. We lieten dus onmiddellijk onze terughoudendheid 
voor het ter plekke inventariseren varen, en vierden onze lusten bot op 
het enorme aanbod wilde planten. Op een excursie voor de algemene 
leden wil je de mensen immers niet overvoeren met wetenschappelijke 
namen, maar voornamelijk genieten van dit geweldige landschap met 
bloemen en vogels. Voor insecten was het die dag te koud. 

Het plan was om eerst het Veenweidepad te lopen tussen Wanneperveen 
en Doosje. Daarna te lunchen in het theehuis van Mariet in Jonen, en tot 
slot in de buurt van Dwarsgracht de excursie te eindigen. 

We namen de Kiersewijde-route van vijf kilometer en het begon 
meteen al fantastisch. Bloeiende hooilanden met heldere sloten, 

Hollandse luchten en verre einders. 
Dit is de tijd van het jaar dat het er het mooist is: voordat de hooilanden gemaaid zijn. De rijkdom aan 
kleuren en geluiden is overweldigend. 

In de sloten bloeide het Groot blaasjeskruid, een waterplant waarvan de dooiergele bloemen op 
leeuwenbekjes lijken. De witte bloemen van het Krabbescheer en de goudgele schotels van de Grote 
boterbloem  ontlokten ons menig ooooh… en aaaaah… En dat zou de hele dag zo blijven. 

 

 

Krabbescheer 



Ik ga u niet vertellen wat we allemaal gezien hebben; dat zou een eindeloze lijst worden. Maar 
een kleine selectie wil ik u niet onthouden.  

Door het verlanden van een oud petgat en het jaarlijks maaien en afvoeren van het hooi, is hier en daar 
een prachtig landje ontstaan met plakkaten roze tot donkerrood Moeraskartelblad. 

Op een trilveen werkte de Moeraslatyrus zich omhoog aan rietstengels, veldjes met e lichtgele pluimen 
van de Poelruit lichtten de omgeving op. Een vrouwtje Bruine kiekendief joeg over de rietvelden, een 
kolonie Zwarte sterns broedde op de horsten van Plompe- en Waterleliewortels. Karekieten, Rietgorzen 
en zelfs een Sprinkhaanrietzanger begeleidden de wandeling. Het Elzenbroekbos was puntgaaf met 
horsten buigende zeggen, uitbundige Gele lis en grote pollen Stekelvaren. 

Geen tijd om te eten en te drinken, maar alleen om tussendoor een slokje te nemen. 

Vertrokken om elf uur hadden wij tot half drie vijf kilometer gelopen. Niks lunch in Jonen. 

We verzamelden alles wat er te eten en te drinken was uit onze rugzakken en gingen vrolijk op weg op 
de rode route van het Veenweidepad van vier kilometer. 

Bij het kletsnatte veenweitje waren we wederom niet weg te slaan. Rietorchissen, Echte koekoeksbloem, 
Wateraardbei, Blauwe- en Zwarte zegge, Sterzegge………Dat zoiets moois nog bestaat!! Dankzij het 
goede beheer van Natuurmonumenten. 

Het water van het petgat was hier zo helder dat je diep naar beneden kon kijken naar de wirwar 
van stengels en ondergedoken bladeren. De route hebben we niet af kunnen maken. 

Aan elke dag komt een eind helaas, ook al rekten we de tijd steeds meer op. Dag Jonen, tot 
volgend jaar zullen we maar zeggen. Al kunnen we er beter gaan ontbijten dan lunchen. 

Het was een heerlijke dag en u had er natuurlijk bij moeten zijn!  Maar, dat had u al begrepen, 
zo erg vonden we dat nu ook weer niet. 

 

                                                                                                   Margriet Maan. 

 

 

 

 

Graaft de mier een diepe gang, 

wordt de winter streng en lang. 

Maar meer nog zal het ons berouwen, 

als ze hoge nesten bouwen. 
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Vogelreis Havelland 22 t/m 27 mei 2005 
Op zondagmorgen 22 mei werd een rustig straatje in Vaassen opgeschrikt door de afreis van 

acht vogelaars richting Havelland - Brandenburg in Duitsland. Doel van de reis: het kleine gehuchtje 
Lochow waar een tweetal vakantiehuisjes gehuurd was.  

De reis ging voorspoedig en na een koffiestop om negen uur bij een tankstation, werd om twaalf uur een 
mooi gebiedje bij de Elbe bereikt. Al vogelend werd daar de lunch genuttigd, begeleid door de zang van 
o.a. een Noordse- en een gewone Nachtegaal, Bosrietzangers en het gepiep van Buidelmezen en een 
IJsvogel.  

Na de lunch werd de reis voortgezet waarna om een uur of drie Lochow bereikt werd. Na 
installatie in de huisjes meteen de omgeving verkend met een wandeling naar de Witzker See. Ook dit 
gaf weer bijzondere waarnemingen op het gebied van vogels en planten, waarbij zeker de Middelste 
bonte specht en een nest van een Buidelmees genoemd mogen worden.  

 Na de wandeling was het tijd voor de avondhap, waarna nog naar vleermuizen is geluisterd in 
Lochow en Fernchesar. Na een “nobele” evaluatie van de dag was het tijd om het bed op te zoeken. 

Op maandag zijn we afgereisd naar Buckow voor een bezoek aan het Grote trappen reservaat 
aldaar. Dit is het meest westelijke deel van Europa waar de Grote trap momenteel nog voorkomt. Het 
afgesloten reservaat wordt speciaal beheerd voor deze vogels. Voor vogelaars zijn er twee kijkhutten. In 
totaal zijn er door ons achttien Grote trappen gezien, waarvan enkele nog baltsende hanen! Daarnaast 
waren er ook veel roofvogels zoals kiekendieven, buizerds en wouwen aanwezig in het gebied.  

Na uitgebreid van al dit moois genoten te hebben en een kleine 
picknick te hebben gehouden, is via allerlei landweggetjes een rit door 
de omgeving gemaakt. Ook hierbij is weer veel gezien van het 
landschap en de natuur. Helaas liet in de loop van de middag het weer 
ons in de steek en het begon te regenen. Toch maar even een 
wandeling gemaakt langs de Beetzsee bij Radewege.  

Na eerst een paar vissende Visarenden bekeken te hebben bleek dat 
het vermeende geblaf van een hond toch een roepende Wouwaap was, 
die zich prachtig liet zien.  

Omdat de regen daarna bleef vallen maar weer afgereisd naar de 
huisjes voor een late avondhap. Toen het droog was nog even een 
avond-wandeling gemaakt in de hoop de Kwartelkoning te horen, maar 
het bleef bij Nachtegalen en Sprinkhaanrietzangers. De Kwartelkoning 
hoorden wij pas later toen we nog even buiten zaten op het terras van 
de huisjes. 

De volgende morgen was het vroeg opstaan voor een straffe ochtendwandeling langs de Hohennauwer 
See. In totaal hier wel tien Grote karekieten en twee Kortsnavel boomkruipers gehoord.  

In het meer zwom ook een Bever, terwijl er een Visarend overkwam op vistocht.  

Na het ontbijt op weg naar Buckow voor een bezoek aan het Trappen- informatiecentrum. Hier konden 
we een kleine tentoonstelling bekijken over het beschermingsproject voor de Grote trap. Ook gaf de 
beheerster uitleg en beantwoordde onze vragen.  

Aansluitend nog even bij de kijkhut gekeken. Dit keer twaalf Grote trappen gezien (vijf hanen en zeven 
hennen.)  

 Hierna doorgereden naar het bezoekerscentrum van het Natuurpark Westhavelland in Millow. 
Met ons groepje waren wij daar goed voor meer dan één procent van het jaarlijkse bezoekersaantal.  

In het centrum hebben we informatie gekregen over het natuurpark en de maatregelen om 
hoogwateroverlast van de Havel te voorkomen. Daarna weer op pad om mooie plekjes op te zoeken in 

Grauwe klauwier 



deze omgeving. Uiteindelijk werden we door een boertje getipt  over een orchideeënveldje midden in een 
stuk bos. Na een kleine zoektocht - en het uitgebreid bewonderen van twee foeragerende Kraanvogels op 
korte afstand – dit prachtige veldje gevonden. Hier hebben we een behoorlijke tijd rondgelopen om alle 
aanwezige planten te zien, en te kijken naar twee baltsende Watersnippen.  

Dit terwijl we opgegeten werden door de muggen! 

Na de avondhap nog een wandeling in de omgeving van de huisjes, in de hoop de Kwartelkoning weer te 
horen en ook de Roerdomp. Maar het bleef stil.  

En dan is het ook echt stil, zonder de achtergrondgeluiden die je in Nederland bijna overal hebt.  
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Woensdag 25 mei stond de Gülper See op het programma, die via een mooie rit langs de Havel bereikt 
werd. Onderweg bleek dat het ook goed is dat een vogelaar een stuk loopt! We zagen namelijk een 
kijkhut staan op een paar honderd meter lopen vanaf de weg. De eerste reactie van enkele was: “die 
staat er om in de winter naar ganzen te kijken.” Toch er maar even naar toe gelopen en het bleek dat de 
kijkhut uitzag op een prachtig nat gebied. Hier waren veel Grauwe ganzen met jongen, een Ooievaar, 
Kraanvogels, een rietzanger liet zich mooi zien en als klap op de vuurpijl: een Zwarte ooievaar. 

Na dit uitzichtje weer verder. Onderweg een tijdje staan kijken naar vier Kuifleeuweriken die in 
gezelschap van Geelgorzen rond een boerderij scharrelden.  

Bij de Gülper See zat alweer een Zwarte Ooievaar bij de kijkhut. Daarnaast hoorden we de Wielewaal, 
zagen een Zomertaling, veel Visdiefjes en Zwarte Sterns en een Zeearend. 

Inmiddels waren er enkelen van de groep aan het struinen door het nabijgelegen bosje. Hier hoorden ze 
de roep van de Hop. Snel naar het weggetje gelopen waar deze Hop zich heel mooi boven in een boom 
liep zien. 

 Via misschien niet helemaal hiervoor bedoelde paden verder gereden langs de Gülper See. Hier 
zagen wij nog vier Zeearenden, waarvan één vissend boven het meer.  

De verdere tocht leidde naar de Hohennauer See waar we de avondhap genuttigd hebben. Daarna 
hebben we bij een uitgestrekt rietveld nog een tijd staan te luisteren naar de Roerdomp die zich niet liet 
zien, en zorgden een Boomvalk, Oeverlopers, Snorren, een bosrietzanger en een Sprinkhaanrietzanger 
voor afleiding. 

 De volgende morgen vroeg gingen sommigen apart of in groepjes nog even rondkijken rond de 
huisjes. Roel wilde nog een mooie foto maken van het nest van de Buidelmees die we de eerste dag 
gezien hadden. Terwijl hij in het riet lag te fotograferen kwam er een mees met eierdop naar buiten! 
Roel schoot zowel zelf als het fotorolletje vol. 

Voor het verdere van de dag stond de Döberitzer Heide op het 
programma. Onderweg daar naartoe hebben we nog een dode 
Steenmarter bewonderd en een Slangenarend zien over-vliegen. De 
Döberitzer Heide is een voormalig oefenterrein dat inmiddels een 
natuurgebied is. Hoewel de sporen van het voormalig gebruik nog te 
zien waren, was dit een mooi gebied om te bezoeken. We konden zowel 
de Grauwe Klauwier als een Wespendief als een Sperwergrasmus 
bewonderen. Ook zijn er een Heidekikker en een aantal Ringslangen 
gezien. Bij een oude schietbaan is nog gezocht naar een Scharrelaar die we vermoedelijk hoorden, maar 
deze waarneming bleef onbevestigd. 



Na de hele dag bij dertig graden hier rondgekeken te hebben zijn we weer teruggereisd naar ons 
verblijf om daar in de buurt een koud biertje en een avondhap te zoeken. Dit hadden echter meer 
mensen bedacht, zodat het aardig druk was en we moesten enige tijd wachten.  

Toen we laat weer bij de huisjes kwamen was het niet meer de moeite om nog even rond te kijken en we 
zijn bij de huisjes gebleven. Hier hebben we met bandjes e.d. proberen uit te zoeken of we nu echt een 

Scharrelaar gehoord hadden. 

De volgende dag was het alweer tijd voor de terugreis. 
Opnieuw een warme dag (meer dan dertig graden), dus niet 
echt een pretje om in de auto te zitten. Bij Jerichow hebben 
we nog even een bezoek gebracht aan de uiterwaarden van 
de Elbe, waarna de Autobahn opgezocht werd voor een 
vlotte reis naar Vaassen en Heerde. Deze ging voorspoedig 
en exact volgens schema waren we weer thuis. 

Het was, in ieder geval voor mij, een heerlijk weekje vogelen 
in het Havelland. In totaal zijn er meer dan honderdveertig 
soorten gezien en gehoord. Ikzelf heb in ieder geval dertig 

soorten voor het eerst (bewust) waargenomen. Daarnaast was het een mooi gebied om vogels in hun 
biotoop te zien. Aan de hand van de biotopen kon je bijna voorspellen welke vogels je aan zou treffen.  

Ook was het een leuke en gezellige ervaring om eens met deze groep op stap te zijn en veel van een 
ander te leren. Dit zowel van vogelgeluiden, dierensporen en planten.  

Als slot wil ik nog even noemen dat Adrie lof verdient voor het organiseren van deze reis en ook Erik die 
als navigator ons langs allemaal mooie weggetjes en plekjes leidde. 

Matthijs Bootsma 

(m.a.bootsma@hetnet.nl) 
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Melkviooltjes in het Emster Broek 

Je moet een behoorlijke plantjesfanaat zijn, wil je het Melkviooltje uit eigen 
aanschouwen kennen. De Oecologische Flora (deel 2, blz 204) noemt voor 
ons land acht vindplaatsen. Geen daarvan ligt in onze eigen omgeving. Voor 
mij was het één van die planten “die je nooit te zien krijgt”.  

Groot was de verrassing dus, toen een jaar of twee geleden een 
krantenberichtje de vondst van dit zeldzame viooltje meldde. Het bericht 
was afkomstig van het Waterschap Veluwe. Een daar werkzame ecoloog die 
ik ken was zo vriendelijk me uit te nodigen mee te doen aan een botanische 
excursie naar het Melkviooltje. Dit gebeurde in mei: in de bloeitijd van dit 
viooltje. 

De groeiplaats bleek te liggen in een lange, smalle strook grond in het 
Emster Broek, jaren geleden als natuurontwikkelingsgebied ingericht door 
het Waterschap. En ja, daar stonden ze: kleine plantjes met witte 
bloempjes met een blauwzweem. 

Hoe komt het Melkviooltje in het Emster Broek terecht? De flora-atlas van 
Egbert de Boer die minutieus alle historische botanische gegevens van de 
Gemeente Epe heeft nagevlooid vermeldt het niet. Heeft het daar 

decennialang ongemerkt gegroeid en gebloeid? 

Wat speurwerk in de literatuur geeft een waarschijnlijk antwoord op de vraag.  De Oecologische flora 
noemt als milieu o.a. zandige of kleiige veengrond. 

De bodemkartering van de Gemeente Epe (1955) geeft voor de strook grond deels komgrond  (klei) op 
zand op minder dan een halve meter diepte; deels komgrond op veen, zand in de ondergrond.  Zo’ 
typering van bodemsoorten spreekt niet erg aan. Geologisch bekeken gaat het beter (bodemkunde is de 
geologie van de bovenste meter). De geoloog zal zeggen: het IJsseldal is vooral in de laatste ijstijd 
opgevuld met zand- en grindafzettingen afkomstig van de Veluwe. Die afzettingen waren niet vlak: op 
lagere plekken ontstond, onder invloed van kwel, soms veen. In latere millennia bracht de IJssel een 
kleilaag over de zandafzettingen aan: hoe dichter bij de Veluwe, hoe dunner. 

Dat is de ondergrond van de smalle strook natuur waar de Melkviooltjes groeien. Bij de inrichting als 
natuurgebied zijn er in het terrein een paar poelen gegraven. Van het uitgekomen zand is hier en daar 
een lage heuvel opgeworpen. Hoewel het terrein verder nogal droog leek, gaven de talrijke planten van 
vochtige grond aan, dat het er ’s winters – mede dankzij het kleidek – behoorlijk nat is. 

 Het is nu interessant om aan te halen wat de Oecologische flora precies schrijf over de biotoop 
van het Melkviooltje. “Ze groeien op onbeschaduwde, niet of weinig bemeste min of meer open plekken 
met een sterk wisselende waterstand: ’s winters vochtig of onder water staand, ’s zomers oppervlakkig 
uitdrogend. Ze gedragen zich als pionierplantjes en worden gemakkelijk door forsere gewassen 
verdrongen, maar het zaad kan in de bodem tientallen jaren zijn kiemkracht behouden. Voor de 
blijvende aanwezigheid van Melkviooltjes is een periodieke verstoring van hun milieu nodig. Die kan 
worden veroorzaak door horizontale of verticale waterbeweging, maar ook door beschadiging van het 
bodemoppervlak bij het maaien, door vee of graafwerk”. 

 Vee? Egbert de Boer kon niet aan de eerste excursie deelnemen. Half juni zijn we samen nog 
eens het terrein ingegaan. We zagen al snel dat het begraasd werd: paardenpaadjes, forse vijgenhopen. 
Na een poosje kwamen de bewoners van het natuurgebiedje kennismaken: merrie en veulen. We 
werden, vriendelijk opdringerig, aan alle kanten besnuffeld. Determineren wordt wat lastig als steeds een 
paardenhoofd over je schouders meekijkt. Als Egbert en ik van elkaar afdwaalden – we hebben het 
terrein geïnventariseerd – kregen we elk een begeleidster mee.  

Na een klein half uurtje hadden ze het wel bekeken. We waren blijkbaar niet gevaarlijk en leverden ook 
niets lekkers op. Staartzwaaiend gingen ze verder met waar ze voor ingehuurd waren: de variatie van 
het terrein in stand houden.  

Melkviooltje 



De zandheuveltjes gebruikten moeder en dochter om lekker op te liggen rollen. Die bleven dus kaal en 
boden ruimte aan allerlei pioniers. Ze vulden de streeplijst aan tot 135 soorten. Dat is veel voor een 
terrein van hooguit 3 ha. Er zijn Veluwse kilometerhokken (100 ha), die het met minder moeten doen. 
Intussen ging het in de eerste plaats om die viooltjes. De bloeitijd was lang voorbij en de plantjes vallen 
niet op tussen het andere groen. Ik had er een hard hoofd in, maar Egbert zag kans om het laatste 
bloeiende exemplaar te ontdekken. 
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Op de terugweg controleerde Egbert nog even de plaatsbepaling van de viooltjes met het GPS (Global 
Positioning System). De afwijking was zes meter.  Tot acht meter mág, zei Egbert.   

Ik verbaasde me over de techniek die het mogelijk maakt dat een stationaire kunstmaan – ik geloof op 
30.000 km hoogte – zo precies een plekje op aarde weet te lokaliseren. 

 Hier en daar straalden de zonnetjes van het Oranje havikskruid ons tegemoet. Moeder en 
dochter kwamen ons nog even gedag zeggen. Egbert of ik moeten over de andere vondsten – daar 
waren bijzondere bij – een volgende keer maar eens schrijven. 

 Ik heb het steeds gehad over het Melkviooltje. Thuis de literatuur nog eens nalezend, blijkt de 
Oecologische flora twee ondersoorten te onderscheiden. Heukels gelooft daar niet in, maar de 
Oecologische kent een Veen-melkviooltje, een bleekgroen plantje met tere, dunne bladeren en een 
Heide-melkviooltje, een klein plantje met smalle, donkergroene, stevige blaadjes. Het eerste groeit in 
laagveenstreken, het tweede op pleistocene gronden, vooral in Salland en Twente. Daar zouden onze 
Emsterbroek-viooltjes goed bij aansluiten. Ik had bij het zien van de plantjes niet op die verschillen 
tussen de ondersoorten gelet. Zonder nu partij te kiezen tussen de “splitters”en de “lumpers” (de 
soortensplitsers en de soorten-samenvoegers) kon ik toch op grond van m’n herinnering zeggen, dat de 
viooltjes in het Emsterbroek tot de Heide-melkviooltjes horen. Daar is nog iets bijzonders mee: ze zijn 
alleen in Nederland gevonden. 

Een Nederlandse endeem! (Een endeem is een soort die maar in één land of gebied, op één eiland of 
berg voorkomt). 

Henk Menke  

 

 

Nachtvlinders bij Louk Witkamp 

1 → 2  juli 2005 

 



Een uitgelezen locatie, een uitgelezen nacht, en vooral ook: uitgelezen 
gastvrouwen. Als de weersomstandigheden dan ook nog eens niets te wensen 
overlaten kan een nachtvlindernacht niet meer stuk. 

Als ik het goed heb waren we met ons dertienen en volgens de door mij 
vergaarde gegevens zijn er tweeëndertig vlindervangsten op naam gebracht. 
Een stuk of wat zijn mee naar huis genomen ter nadere identificatie, dus het 
eindresultaat wordt nog beter. 

Er waren werkelijk prachtige vlinders bij. Van wat er ’s avonds tegen 
de ruiten floddert ben je gauw geneigd te denken dat het de gepersonifieerde saaiheid in beige is, 

maar bekijk de beestjes eens goed, dan kan je er stil van worden. 
Voor soorten als de Vlier- en Zomervlinder is een tweede blik niet nodig; die vallen onmiddellijk op door 
hun subtiele belijning en delicate kleuren.  

Weer op een heel andere manier bijzonder is de Wapendrager, die niet 
alleen sprekend lijkt op een afgebroken berkentakje, maar het ook uren 
volhoudt roerloos te blijven liggen als je hem aangeraakt hebt.  

 Wie nog nooit een Koperuil van dichtbij heeft gezien mist echt wat, 
en hetzelfde geldt voor de magnifiek getekende Braamvlinder. 

Op een glanzend wit Vijfvingerige vedermotje met z’n gitzwarte priemoogjes 
raak je al evenmin uitgekeken, en eigenlijk geldt dit voor alle vlinders en vlindertjes die op deze avond 
de revue passeerden.  

 Als opvallend slotstuk presenteerde zich in de kleine uurtje nog een Dennenpijlstaart en ik weet 
wel zeker dat er niemand met een onvoldaan gevoel naar huis gegaan is. 

Hetgeen mede te danken was aan de vele aangenaamheden voor de inwendige mens waarin de 
gastvrouw en haar hulpgastvrouwen voorzagen! 

Hierbij dus nogmaals dank voor al het genotene en ik kijk nu al uit naar de volgende keer, zelfde tijd – 
zelfde plaats, maar dan wat later in het jaar. 

 De complete lijst van de geïdentificeerde vlinders is op aanvraag te bekomen. 

 

Micky Marsman. 
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Bijzondere plantencollecties: droge materie?  (1) 
door Gerard Beersma & Han Beeuwkes 

Inleiding 
                                                                                                          
In een serie van drie artikelen willen we de wilde 
planten op een andere manier bekijken dan we 
gewend zijn. Niet als levend materiaal dit keer, 
maar als herbariumexemplaren, al of niet 
gedroogd. 

We schetsen eerst globaal hoe een herbarium 
meestal ontstaat en vaak ook weer stopt. 
Vervolgens staan we stil bij het bewaren, opslaan 
en beheer van gedroogde planten (hoe, wat en 
waarom, welke planten, hoeveel etc.), én we 
willen iets vertellen over de wetenschappelijke en 

onderwijskundige 
betekenis van de 
collecties in het 
algemeen en die van 
Ecodrome te Zwolle in 
het bijzonder.  

Ecodrome beheert al jaren een uitgebreide collectie 
planten, die in de loop der jaren verzameld werd en 
jaarlijks aanwast met soorten die van diverse kanten 
worden aangeleverd door de mede-werkers en 
vrijwilligers. 

Naast haar eigen collectie ontvangt zij af en toe ook schenkingen van 
particulieren. En dat kan heel bijzonder zijn. Daar willen we extra aandacht aan 
besteden in het vervolg van deze serie.  

Daarnaast geven we informatie over bezittingen van de institutionele herbaria, 
zoals die van botanische tuinen, universiteiten (Leiden-Wageningen) en diverse 
natuurmusea (o.a. Naturalis-Natura Docet) - die de meest uitgebreide en 
complete archieven professioneel beheren. Maar ook bij particulieren vinden we 
soms heel bijzondere collecties, al of niet met een bepaald doel samengesteld 
en/of gespecialiseerd in bepaalde groepen. 

Tenslotte geven we in een laatste artikel enkele interessante websites en links 
door.  

 

Linnaeus 

 



Scientia amabilis 

Plantjes drogen, wie heeft dat vroeger 
niet gedaan.  

Velen voor ons en velen na ons. Sla eens een 
oud (school) boek open en je vindt er wel een 
viooltje, tulpenblaadjes, een boterbloem of 
dovenetel tussen. En het is altijd weer 
prachtig, zeker als ze goed bewaard zijn 
gebleven.  

Het hoorde thuis in de rij van de meestal 
kortstondige lagere en meer nog middelbare 
schoolhobby’s, maar het had tóch een andere, 
meer verheven, waarde dan de 
sigarenbandjes en suikerzakjes. Het was een 
beetje wetenschappelijk. Het leende zich ook 
niet voor ruilhandel. Daar was het te 
individueel voor. En vaak te mooi.  

Hoewel het vroeger op de middelbare school 
en vooral op de oude Kweekschool (van 
Jac.P.Thijsse is bekend dat hij, als student, 
enige honderden soorten voor school moest verzamelen) veelal een huiswerk- en 
meer nog een examenopdracht werd (en men had daar toch wel grote moeite 
mee) keerden  velen de “scientia amabilis”  (beminnelijke wetenschap) na het 
innen van hun cijfer weer snel de rug toe.  

De schriften en plakboeken verdwenen in een doos naar de (vochtige) zolder om 
daar in de vergetelheid te verdorren, te vergelen, te verschimmelen of 
opgepeuzeld te worden door diverse kleine vretertjes.  
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Sommige plantjes bleven echter jarenlang in goede staat tussen dikke boeken en 
verkregen mèt de boeken een bijna antiquarische waarde. * Op het laatste, de 
antiquarische betekenis, komen we in het vervolg van deze serie nog terug. 

 

Tulipa gesneriana 

 (Nationaal Herbarium) 



Drang om te weten                                                                             
Slechts weinigen gingen door met verzamelen. 

Hun belangstelling was geen bevlieging (meer)en reikte 
verder dan het cijfer voor biologie. Er was iets wakker 
geworden. Een drang om te onderzoeken, om te weten. 
Het leidde in veel gevallen tot biologiestudie en daarmee 
tot een nog bewuster verzamelen met het oog op die 
studie. 

Wetenschappelijke nieuwsgierigheid en een esthetische 
bevlogenheid, gevoel voor ordenen en systematiseren 
gecombineerd met een hoge mate aan accuratesse heeft 
buitengewone herbaria opgeleverd. Ze bevinden zich 
ook onder ons, maar halen de pers niet (hooguit de 
plantenpers), omdat men er niet mee te koop loopt en het veel te waardevol is 
om ermee te zeulen. Doorzetters houden vol en blijven verzamelen.Veelal met 
een heel bewust doel (studie-onderwijs) of uit pure belangstelling en 
verwondering. Het belang hiervan blijkt bijvoorbeeld uit het artikel van dhr. 
Wolters hieronder: 

“In de jaren 1970-75 bleek dat de verstedelijking van Maarssen in 
een stroomversnelling terecht was gekomen. Het ongeveer 500 ha 
grote weidegebied van Maarssenbroek, waar plaatselijk nog 
extensief beheerde graslanden voorkwamen, zou verdwijnen en 
daarmee zou de flora opnieuw een gevoelig verlies lijden. Om van 
de destijds bestaande botanische waarden tenminste een 
herinnering over te houden, begon ik in 1976 met de aanleg van een 
herbarium. Toen in 1978 het beeld m.i. voldoende compleet was, 
vroeg ik het toenmalige hoofd van de plantsoenendienst of hij er 
voor de gemeente belangstelling voor had, maar dat had hij voor 
mijn verzameling gedroogde "onkruiden" niet. In augustus 1981 
bleek het Rijksherbarium in Leiden het wel graag te willen bezitten. 
Daar ligt het sindsdien voor een ieder ter inzage. Intussen is na 
Maarssenbroek ook Zandweg-oostwaard volgebouwd en opnieuw 
staan groeiplaatsen van bedreigde en beschermde planten onder 
druk. Maar ook is het beheer van veel wegbermen sterk verbeterd 
en vond ik de tijd rijp om nogmaals middels een herbarium de stand 
van zaken op te maken, nu met het doel om de overheid beter 
inzicht te geven in de groeiplaatsen van vooral deze bedreigde en 
kwetsbare soorten wilde vaatplanten. 

Het valt op dat de beide soorten Liefdegras in 1980 nog erg 
zeldzaam waren. Straatliefdegras kwam voor 1958 zelfs nog niet 
voor in ons land. Beide soorten blijken zich in stedelijk gebied 
explosief uit te breiden. Daarentegen zijn ook enkele algemenere 
soorten zeldzamer geworden. De actuele waarde van het 

 

helenium 



zeldzaamheidsgetal is in 1980 dus niet gelijk aan dat van latere 
jaren” ( IVN Vecht & Plassengebied - Flora van Maarssen (H.J. 
Wolters) 

Plantkundige en historische documenten  

Zoals al opgemerkt wordt het werken aan een herbarium vaak ook weer 
gestaakt. Bijvoorbeeld als een studierichting verandert of de studie al of niet is 

afgerond. 

Het materiaal verdwijnt naar de zolder en wordt 
vergeten.  

En dan kan het zomaar gebeuren dat zo’n stapel 
mappen of dozen, bij het opruimen, na jaren 
tevoorschijn komt. Stoffig-schimmel-vies-oud-
beestjes. Al naar gelang de plaats en tijdsduur van 
opslag. Ja, wat moet je ermee? Heel vaak verdwijnen 
ze in de container.  

Maar, ho! 

Nu even niet te snel. Wat zit er eigenlijk in? 

Wat staat er allemaal keurig en nauwkeurig bijgeschreven? Originele schetsjes, 
pentekeningen van de gevonden planten, zoals Heimans en Thijsse dat deden. 
Zelfs zwart-wit foto’s uit het begin van de vorige eeuw. En wat zien we daar voor 
vindplaats en datum?? 

Dàt is verrassend! Vondsten van vèr voor de Tweede W.O. Vondsten van planten 
die je daar nu nooit meer tegenkomt.  

Dit is een wetenschappelijk plantengeografisch en historisch document.  

Nog maar niet weg ermee.  

Maar wat dan wel? 
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Een unieke schenking  
 Thuis doen we er niks mee en het is op den duur 
toch niet goed te houden.                                                                                                   

Dan maar afdragen aan een onderwijsinstelling, zoals 
een universiteit of een natuurmuseum. 

En zo ontving Ecodrome dit jaar een bijzonder 
herbarium. Dozen vol zorgvuldig geordende 
plantensoorten voorzien van allerlei interessante 
plantkundige, geografische en historische gegevens, 
waaronder: naam, datum, vindplaats, korte 
situatieschets inclusief foto’s en pentekeningen.  Uit 
begin 1900. Je verbaast je over de vondsten, de notities 
en de zorgvuldigheid van de verzamelaar. 

Weg ermee?  

Nooit!! 

Daarover willen we graag iets meer vertellen in een volgend artikel.  

 

 
P.S. Heeft u/hebben jullie op dit terrein boeiende anekdotes, artikelen, een goed idee, materiaal of 
wetenswaardigheden, meld het ons of zend het toe.  
Dan kunnen we dat gebruiken en  verwerken  en er  samen  van genieten via 
ZNT  

Ons emailadres: 

H.beeuwkes@dteg.nl 

g.beersma@ecodrome.nl 

 

Dit artikel mochten wij overnemen uit 

Het Zwols Natuurtijdschrift nummer 5 – 
2004 

waarvoor hierbij onze hartelijke dank 

 

 

gramineae 
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O, blomme, zoete blomme kort 

is 't leven van ons beiden: 
ge'n bloeit  nog maar, 
ge'n blinkt nog maar, 
eene ure, en ... 't is al scheiden. 

Guido Gezelle 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen staan wel genoteerd in het archief. 
Ze vallen stuk voor stuk onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 
waarnemer. Dit keer deden mee: 

DK.=Dik Koopmans, EvDT.=Evelien van Dalfsen-Tukker, EKG.=Els Koopmans-Grommé, 
HJ.=Hilary Jellema, HJdH.=Henk en Joke de Heer, HM.=Henk Menke, EdB.=Egbert de Boer, 

MF.=Marianne Faber, MM.=Micky Marsman, 
En verder: Mevrouw Tuinstra. 

 



VOGELS 
Appelvink 

04/03 Op wintervoer. Tuin Epe. DK.  
28/03 Groepje. Tuin Hoge Land, Epe. HJdH.  
Bergeend 
15/04 2 paartjes. Plas  

Welsum. EKG.  

Boerenzwaluw 
26/04 2 exx. boven landgoed Feithenhof, Epe. EvDT.  
Bonte vliegenvanger 
14/04 Eerste exemplaar, Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
28/04 Gelijk met Grauwe vliegenvanger gearriveerd en toont zich 

agressief en dominant. Heeft onmiddellijk een leegstand 
nestkastje geannexeerd. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

10/05  Er is een strijd ontbrand met een Koolmees die het geclaimde huisje wil 
meubileren voor eigen gebruik. Er wordt hevig gevochten. Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

11/05 Het gedesillusioneerde vliegenvangertje – ondanks al zijn zingen nog steeds 
vrijgezel – heeft het veld geruimd. Cynisch genoeg meubileert de claimende 
Koolmees nu een ander nestkastje. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

05/06 Er worden jongen gevoerd, Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Boomkruiper 

06/03 1 ex. Lohuizerweg Epe. HJdH.  
Boomleeuwerik 
27/03 1 ex. Tongerense  

Heide, Epe. EvDT.  
06/04 Boerweg Tongerense heide. EKG.  
Boompieper 
26/03 1 ex. Gortelse heide. HJdH.  
27/03 2 exx. boven Tongerense Heide, Epe EvDT.  
Boomvalk 
04/05 2 exx. boven Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Bosuil 
17/03 3 juv. Dak Weemekamp, Epe-C. EKG.  
02/05 1 ex. roept over Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
13/05 Sedert een paar dagen ♀ +  ♂ en  d rie takke        

bomen vertonen van de tuin Officiersweg 127, Epe. MF. 

Braamsluiper 
29/04 (1e) Epe-C en Heerde-C. EKG. 

30/05 2 exx. Landgoed Welna, Epe. EvDT.  
Buizerd 
14/03 Een prachtexemplaar boven Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Canadese gans 
21/03 Meer dan 4 paren. Tichelgaten Windesheim. EKG.  

11/04 2 exx. Hank Veessen. DK.  



Fazant 
20/05 Paartje. Veenweg, Epe. HJdH.  
Fitis 
28/03 Eerste zang. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

30/03 (1e) Badweg, ’t Harde. EKG.  

12/04 Eerste maal zang gehoord in berkenbos langs het fietspad Epe→Heerde, Heerde. MM.  
15/04 Op 4 verschillende locaties Norelbos en Renderklippen, Epe. MM.  
Fuut 
21/03 2 paar baltsend. Hut De Visarend, IJssel, Windesheim. DK.  

Geelgors 
29/03 1e waarneming. Tongerense  
Heide, Epe. EvDT.  

24/05 Een mooi paartje. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Gekraagde roodstaart 
21/04 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
12/05 Broedpaartje in spechtenkast. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Gele kwikstaart 
01/05 1 ex. Veessen. HJdH.  
Gierzwaluw 
08/05 2 exx. 1e waarneming Epe. DK.  

Glanskop 
09/02 1 ex. op voer. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Goudhaantje 
03/04  Een prachtig diertje in Den. Tongerense Heide, Epe. EvDT. 
Goudvink 
07/03 Prachtig spannetje.  
Tongerense Heide,  
Epe. EvDT.  
25/03 Paartje tuin Hoge Land,  

Epe. HJdH. 
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(Goudvink) 
 medio april: Een broedpaartje in de tuin:  Pelzerpark 3, Epe, vlak boven het nest van een paartje 
Kuifmezen. AHS. 
25/04 Opnieuw een mooi paartje. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Grauwe gans 
04/04 2 exx. in ven op  
de Tongerense  
Heide, Epe. EvDT.  

GRAUWE VLIEGENVANGER 
28/04 Gelijk met Bonte vliegenvanger gearriveerd. Vorig jaar ontbrak hij in de tuin. 

Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

30/04 Blijkbaar uit de tuin verjaagd door zijn  

bonte neef! MM.  

11/05 1e waarneming.  



Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Groene specht 
17/04 Heideveldje Pollense  
Veenweg, Emst. EKG.  
21/05 1 ex. Dierenpark  
Wissel. HJdH.  
09/06 1 ex. Hoge Land, Epe. HJdH.  
Grote lijster 
18/04 Zoekt voedsel. Tongerense Heide, Epe.  EvDT.  
Grote zaagbek 
20/03 Kanaal Bonenburg, Heerde. EKG.  
Grutto 

29/03 2 exx. luid roepend overvliegend. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Houtsnip 

17/02, 24/03, 29/03 en 02/04 1 ex. gezien op de Tongerense Heide, Epe. EvDT. 
08/06 1 ex. kwam piepend en knorrend over ons heen. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Kauw 

22/03 Tientallen exx. pluizen mos uit in grote banen. Epe-C. plantsoen. EKG.  
Keep    
22/03 5 exx. bij de vijver. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Kievit 
21/04 2 exx. boven het Smitsven. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Klapekster 
04/02 1 ex. op landgoed  

Welna, Epe. EvDT.  
11/02 1 ex. Tongerense  

Heide, Epe. EvDT.  
22/02  1 ex. op landgoed  

Welna, Epe. EvDT.  
25/03 1 ex. Greveld, Gortel. HJdH. 
Kneu 
15/03 Een mooi ex. op de Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Knobbelzwaan 
04/03 1 ex. overvliegend. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Kwartel 
27/05 Gehoord. Veenweg, Epe. HJdH.   
 
 
 
Koekoek 
23/04 Eerste roep over de  
Tongerense Heide,  
Epe en daarna steeds  
aanwezig. EvDT.  
27/04 1e keer gehoord  
dit seizoen. HJdH.  
27/05 Vloog al roepend van de ene naar de andere kant. Van Manenspad, Epe. HJdH. 
Kolgans 
31/03 ± 20 exx. Marle. EKG.  

 



Kramsvogel 
02/03 ± 30 exx. in pak sneeuw aten bessen. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Kruisbek 
16/03 ♀ en ♂  Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
18/03  ♀ met nestmateriaal. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
08/04 1 ex. in tuin Officiersweg 127, Epe. MF. 
11/04 12 exx. ♂ en ♀ in tuin Officiersweg, Epe en de buurtuinen. MF. 
12/05 ♂ prachtig op kleur. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Matkop 
13/04 1 ex. op Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Oeverloper 
24/04 1 ex. Ven, Smitsveen, Epe. HJdH.  
Ooievaar 
21/03 2 exx. Vorchten  

op nest. EKG.  
21/03 2 exx. Herxen in  
weiland. EKG.  
21/03 2 exx. Windesheim op nest. EKG.  

Raaf 
13/05 Bij de Belvédèreweg/Bijsterbosweg, Epe. MF. 

Ransuil 
02/05 2 exx. roepend en klappend. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Roodborsttapuit 
25/03 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
26/03 1 ex. Van Manenspad, Epe. HJdH.  
Staartmees 
06/04 10 exx. bungelend in Dennen en Berken. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Steenuil 
29/05 1 ex. Papenstraat, Wissel, Epe. HJdH.  
Sijs 
18/03 Een mooi geel diertje. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Tafeleend 
20/03 ♂ Kanaal Bonenbug, Heerde. EKG.  
Tjiftjaf 
21/03 1e ex. Windesheim. EKG.  

30/03 Gehoord. 1e waarneming, Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Veldleeuwerik 
16/03 3 exx. jubelen boven de Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
27/03 Volop zingend. Renderklippen. EKG.  

 
 
 

Wielewaal 
15/05 Nieuw Bonenburg, Heerde, bij de Grift. Gehoord. HJ. 

Winterkoning 
07/04 Een knus gezinnetje  

met 6 jongen.  
Tongerense  

Heide, Epe. EvDT.  



Witte kwikstaart 
07/04 2 exx. die in een plas baden. Tongerense Heide, Epe. EvDT. 
Zanglijster 
19/03 Eerste zang. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Zwarte specht 
19/04 Klu-klu- klu!  door  

het bos. Tongerense  
Heide, Epe. EvDT.  

Zwartkop 
08/04 1e zang. Epe-C. EKG.  

20/04 1 ♂ en  1♀ op  Tong eren se Heide,  Epe.  EvDT.  

 

 

VLINDERS 
Argusvlinder  Lasiommata megera  

31/05 1 ex. Nijbroeker 

weg, Emst. HJdH.  

Bont zandoogje  Pararge aegeria 

23/04 2 exx. Woldbergweg, Epe. HJdH.  

25/04 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Boomblauwtje  Celastrina argiolus 

03/04 1 ex. Veessen. HJdH.  

04/04 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

15/04 3 exx. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

16/03 1e waarneming.  

Tongerense Heide,  

Epe. EvDT.  

23/03 1 ex. Tepelbergweg,  

Epe. HJdH.  

15/04 5 exx. Tongerense Heide,  Epe. EvDT.  

Dagpauwoog  Inachis io  

30/03 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
03/04 1 ex. Kavelweg, Heerde. HJdH.   
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 



25/04 1 ex. Tongerenseweg. Epe. HJdH.  

Groentje  Callophrys rubi 

22/04 1 ex. Van Manenspad,  

Epe. HJdH.  

10/05 1e waarneming.  

Tongerense Heide,  

Epe. EvDT.  

Groot koolwitje  Pieris brassica 

29/05 1 ex. Van Manenspad, Epe. HJdH.  

Hooibeestje  Coenonympha pamphilu 
27/06 Langs wandelpad Renderklippen, Epe. Eerste maal! MM.  
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Icarusblauwtje Polyommatus icarus 

15/05 1 ♀ bruine variant.  
Bommelskuil,  
Gortel. HJdH.  

Klein geaderd witje  Pieris napi 

23/04 1 ex. Woldbergweg, Epe. HJdH.  
27/04 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Klein koolwitje  Pieris rapae 

11/04 1 ex. Tuin Hoge Land. HJdH.  
27/04 3 exx. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Kleine vos  Aglais urticae 

20/03 2 exx. Heerdese  

broek. HJdH.  

23/03 1e waarneming.  

Tongerense Heide,  

Epe. EvDT.  

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 



15/05 1 ex. Bommelskuil, Gortel. 

Landkaartje Araschnia levana 

27/05 2 exx. (eerste generatie) Lohuizerveen, Epe. 

HJdH.  

Oranjetipje  Anthocharis cardamines  

18/04 2 exx. ♂ Oranjeweg, Emst. HJdH.  
Pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellata 

03/07 In lichtval, Mussenkampseweg, Heerde. HJ. 

St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae 

13/05 2 exx. daags na  
elkaar uit poppen in  
accubak op balkon.  
Hoge Land, Epe. HJdH.  

22/05 1 ex. Pas Opweg Gortel  

(locatie waar bovenstaande  poppen rups zijn geweest.) HJdH.  

Zuringspanner  Lythria cruentaria 

28/06 Langs natuurpad Renderklippen Epe. MM.  
Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 

29/06 Bij eerste trap Renderklippen Epe, v.a. Hertenkamp. MM. 

 

ANDERE INSECTEN  

Bruine korenbout  Libellula fulva 

14/05 bij de Vemdebrug, een nieuwe plek. Hij wordt wel eens gezien in Wapenveld. HJ. 
Groene zandloopkever  Cicindela campestris 

01/051 ex. bij het vennetje oostelijk van het Pluizenmeer, Heerde. MM.  

Rouwvlieg Bibio marci 
01/05 Dichte zwerm om lijsterbes, hoge pad Renderklippen, Heerde. MM.  

Schorpioenvlieg  Panorpa communis 

10/06 2 exx. in de huiskamer  
(voor de kou gevlucht?).  

Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Tweestippelig lieveheersbeestje  Adalia 

 bipunctata 

07/06 5 exx. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
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PADDESTOELEN 
Tijgertaaiplaat  Lentinus tigrinus 

25/05 Renderklippen, Epe, onderaan de tweede trap langs het fietspad Epe → Heerde, op 
stobbe. MM. 

Voorjaarskluifzwam Gyromitra esculenta 

05/03 In de houtwal aan straatkant. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Zandpadvezelkop  Inocybe lacera (vermoedelijk) 

05/05 Groepjes  
langs  
zandpad   
op heide,  
Tongeren.  
HJdH.  

Voorjaarshoutzwam  Polyporus ciliatus 

05/05 2 exx. Pas Opweg, Gortel. HJdH.  
Voorjaarspronkridder  Calocybe gambosa  

01/05 Groepje. De Stege, Veessen. HJdH.  
 
AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
Adder  Vipera berus  
juni Een dood exemplaar  

en een paar dagen later  
een levende in de tuin  
Belvédèreweg 5, 
Epe. Mevrouw Tuinstra. 

Gewone pad  Buffo buffo  
02/05 4 exx. in vijvertje. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Groene kikker  Rana esculenta 
02/05 5 exx. in vijvertje. Tongerense Heide, Epe EvDT.  

Hazelworm  Anguis fragilis 
18/04 Op tuinpad Ballastputweg, Epe, bij familie Bijlsma. DK. 
27/04 1e waarneming. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
03/05 1 ex. Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
20/06 Kleintje op het terras. Belvédèreweg 3, Epe. MM. 
Kikkers 
25/04 Enorm lawaai van ontzettend veel exemplaren in ven. Tongerense Heide, Epe. 

EvDT.  
Rugstreeppad  Bufo calamita  
27/05 1 ex. platgereden.  

Tongerense Heide,  
Epe. EvDT.  

Salamander  Triturus …(vulgaris?) 



02/05 3 exx. in vijvertje. 
Zandhagedis  Lacerta agilis 
24/04 1 ex. Smitsveen, Epe. HJdH.  
13/05  ♀ zonnend op paaltje  

langs eerste trap langs  
Epe→Heerde,  fietspad 
Renderklippen, Epe. 

15/05 2 exx. Bommelskuil, Gortel. HJdH.  
21/05 2 exx. zonnend in de berm Pas Opweg, Emst. HJdH.  
31/05 Heideveldje bij Pollenseveenweg, Emst. EKG.  
 
 
 
 
ZOOGDIEREN 
Eekhoorn 
18/04 1 ex. speelde op de Tongerense Heide, Epe. EvDT.  
Haas 
06/04 Wisselsche veen, Epe. DK.  
 
PLANTEN 
Auracaria (Slangenden) 
09/04 Vertoont grote vruchten na onverwachte bloei in 2003. Bloeit hier zelden. EKG.  

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum 
juni     Kweekweg Epe, talrijk. (27.44.12) HM 
Breedbladige wespenorchis  Epipactis helleborine 
juni Verscheidene planten  
 aan de oprit belv 3, Epe.  
 Talrijk langs Belvédère- 
 weg en Dellenweg,  
 Epe. MM.  
28/06 Eén forse plant langs  
 wandelpad Renderklippen,  
 Epe. MM. 
Glanzige geranium  Geranium lucidum 
april Op dezelfde plek van vorig jaar, groter en glanzender dan ooit! Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Groot hoefblad  Petasitus hybridus 

15/04 Grote groepen. Terwoldse Wetering bij Twello (Blikkenbos). EKG.  
Heidespurrie  Spergula morisonii  

30/03 Massaal in bloei op stuifzandgebied de Haere bij ’t Harde. DK. 
Kruipbrem Genista pilosa 

mei    Talrijk op heide (voormalig bos Geld. Landschap) aan Boerweg (27.43.32) 

          Met Stekelbrem (Genista anglica) HM 
Kruisdistel (Echte)  Eryngium campestre 

25/05 Veel planten op IJsseldijk t.h.v. Herforderwaarden. EKG.   
Maretak   Viscum album 

juni De plant die in 2003 spontaan op onze appel verschenen is bloeit nu. Tuin 
Bongerdplein, Epe. EKG.  

Melkviooltje Viola persicifolia 



mei     Emsterbroek. (Zie “Groenpraat”) P.v.Beers, Ws Veluwe. 

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum 

juni     Emsterbroek. Verwildert vrij gemakkelijk op kale arme zandgrond, vaak ver van                                                           

           bewoning. (27.44.55) EdB+HM 

Stijf barbarakruid Barbarea stricta 

mei    Aan oever van herstelde/nieuw beleemde beek. Brakerweg Epe (27.44.21).  
          In gemeente Epe niet eerder gevonden. Wellicht bij beekherstel meegekomen HM. 

Vogelpootje  Ornithopus perpusillus 

27/03 Grote groepen. Wisselsche veen, Epe bij Boerweg. EKG.  
Winterpostelein  Claytonia perfoliata 

20/04 Grote groep tussen de straatstenen bij parkeerterrein VVV, Epe. EKG.  
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