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VOORWOORD 
 Het is mogelijk dat deze Natuurklanken niet verschijnt voordat oktober half verstreken is. Het 
hangt af van de mogelijkheden die zich voordoen om de kopij snel naar de drukker te brengen, en mocht 
het niet lukken, dan neemt de redactie de volle verantwoordelijkheid voorde vertraging “door 
onvoorziene omstandigheden”. 

 Verslagen over genoten vakanties worden steeds schaarser – eigenlijk wel heel jammer. Is er nu 
werkelijk niemand die iets heeft gezien of meegemaakt op veldbiologisch gebied waar over te verhalen 
valt?  De wereld ligt er toch vol mee; je hoeft er feitelijk je tuin en zelfs je huis nog niet voor uit! 

 Wilt u verder alstublieft ook aandacht schenken aan de Vacatures en Oproepen – wie weet 
herkent u zich ergens in en dat zou het bestuur heel gelukkig maken.  

Geef vooral uw vindingrijkheid de vrije teugel bij het verzinnen van leuke dingen ter opluistering van 
“ons” zestigjarig bestaan, volgend jaar. 

Wat betreft het schrijven voor “De Natuur dichtbij”, er zijn mensen die voor deze rubriek heel 
waardevol materiaal in het hoofd hebben, maar vinden dat ze niet goed genoeg schrijven om in de 
openbaarheid te treden. Neem in zo’n geval contact op met Micky Marsman (0578-621410) dan wordt er 
in gezamenlijk overleg wat op papier gezet. 

 Wij geven nu het woord aan het bestuur en wensen u veel genoegen bij het lezen van dit 
nummer, het laatste alweer van 2005.  

Hoe zeer ook gemeend: u nu al een “witte” Kerst en een prettige jaarwisseling toe te wensen voert iets 
te ver naar de mening van uw 

 uw redactie. 

 

 

 



  

 

 

Alhoewel de eerste bladeren beginnen te vallen, de eerste paddestoelen zich alweer laten 
bekijken, lijkt het erop dat de jaargetijden aan het verschuiven zijn. Met temperaturen van ruim 20 
graden hebben we nog een prachtige nazomer gehad. Velen van ons zullen dan ook nog wel lekker van 
de natuur aan het genieten zijn. Net als vorig jaar zal de natuur reageren op deze bijzonder 
weersomstandigheden, wij zijn dan ook benieuwd of er net als vorig jaar nog bijzondere 
waarnemingen zijn geweest. 
 Het excursie- en lezingenseizoen is weer aangebroken en wij willen iedereen oproepen om af en 
toe eens deel te nemen aan een excursie of aanwezig te zijn bij een lezing. Met name voor degene die 
het organiseert of de lezing verzorgt is dit een blijk van waardering.  

Het programma staat ieder kwartaal in Natuurklanken. Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als wij u 
allen kunnen begroeten op onze nieuwjaarswandeling die dit jaar plaatsvindt op 15 januari 2005 in de 
omgeving van het Wisselsche veen. 

 Wij hebben nog steeds een grote voorraad van onze fraaie Natuurkalender. Als u in december 
iemand nog een leuk cadeautje wilt geven dan zijn ze te bestellen bij het secretariaat of de andere 
bestuursleden. 

 In 2006 bestaat onze afdeling 60 jaar. Dit willen wij uiteraard op een passende wijze vieren. De 
jubileumcommissie is dan ook druk bezig met het programma.  

 Tot slot willen wij alle leden, ook al is het misschien wat vroeg, mooie waarnemingen en een 
voorspoedig 2006 toe wensen. 

 

Het bestuur. 
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Vacatures en Oproepen 
 

Jubileumcommissie.   

Gevraagd:  leden met ideeën en organisatietalent om van ons 60-jarig jubileum volgend jaar 
een vrolijk feest te maken met speciale excursies, uitstapjes, lezingen……. 

Voor iedereen de kans om mee te doen met een eenmalig project. 

Meldt u nu aan bij Francien Surink en Gerard Plat, want een vroege planning is noodzakelijk 
i.v.m. publicatie in Natuurklanken. 

 



Jubileumnummer Natuurklanken. 

           Gevraagd: ideeën, schrijvers en illustratoren voor een feestelijke special. 

 Meldt u aan bij de redactie! 

 

Schrijvers voor de Natuur dichtbij. Urgent! 
Voor Heerde Huis aan huis verzorgt onze afdeling een eigen rubriek over de natuur in onze 
omgeving. Elke veertien dagen verschijnt er een artikel. Eens in de twee maanden komt uw 
artikel aan de beurt. De lengte bedraagt driekwart A4tje. Zeer aanbevolen! Graag met spoed 
aanmelden bij Hilary Jellema. Voorbeelden van wat er van u verwacht wordt, worden u op 
verzoek toegezonden. 

 

Penningmeester m/v. 

Volgend jaar is de penningmeester, Jan Kuijper aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Er 
ontstaat dus een vacature voor deze belangrijke functie. Het verdient zeer de voorkeur dat leden 
die deze functie zouden willen vervullen eerst een periode in het bestuur meedraaien.  

Ook de ledenadministratie behoort tot het takenpakket. Het bestand is gedigitaliseerd. Gebruik 
van de computer is noodzakelijk. 

 

Secretaris m/v. 

Eind volgend jaar komt ook de functie van secretaris beschikbaar. Herverkiezing is 
onwaarschijnlijk. Het huidige takenpakket van de secretaris is bespreekbaar. Ook in deze functie 
is de computer een noodzakelijk attribuut en een inwerkperiode binnen het bestuur is zeer aan 
te bevelen. 

 

                                                                                           Het bestuur 

 

 

 

Trek, vogel, trek 
’t Is vogeltrek  

Trek weg van waar de najaarshemel 

De eerste grijze wolken toont 

Van waar de eerste regendruppel 

Door de wind wordt meegetroond 

En zoek een verre, warme plek 

Trekvogel, trek 



Ivo de Wijs (fragm.) 
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NOTA BENE!!    VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOORDAT DIE 

PLAATSVINDT. 

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

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

 Tenzij anders vermeld kunt u voor inlichtingen en opgave altijd terecht  

    bij Francien Surink,     0578 613989,  

               of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

De excursies gaan vaak niet door omdat niemand zich aanmeldt!  

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

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

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

 

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. 

VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



 

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. 

 

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 
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Donderdag 

8 december 

 

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

Onze leden reizen vaak naar de meest afgelegen plaatsen om daar de bijzondere 
natuur te bezoeken. Ook de cultuur van andere landen is regelmatig in beeld gebracht.  
De afgelopen jaren hebben wij daar al vaak van genoten. Maar ook van de 
onderwerpen dichterbij huis genoten wij evenveel. Soms werden wij verrast met een 



   ? 
 

gedicht of lied en ook tekening, aquarellen of mooie fossielen waren wel te zien. 
Kortom alles kan en niets wordt uitgesloten. 

Wel is het zaak om u tijdig aan te melden. 

Opgave voor 1 december bij Gerard Plat 0341 25 35 83 of 

g.plat@chello.nl 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, Epe 

 Plaats:  Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, Epe 

 Aanvang:  20.00 uur 

 

Zondag 

15 januari 

 

 

 

 

NIEUWJAARSWANDELING 2006  

Deze keer hebben we als begin- en eindpunt voor de Witte Berken in Tongeren  
gekozen, op hoek van de Oost-Ravenweg en Koeweg, een locatie die aan de 
meeste leden wel bekend is. We gaan een korte en lange wandeling uitzetten zodat 
iedereen de benen even kan strekken alvorens de nieuwjaarsreceptie begint.  De 
lange wandeling begint om 14.00 uur en zal in ieder geval het Wisselsche Veen 
aandoen. Tijdens de korte wandeling, die om 15.00 uur begint, zal men enkele 
stukjes van het beekherstelprogramma rondom Wissel kunnen zien 

  Startpunt en eindpunt:  Cafe Restaurant de Witte Berken  

  Aanvang receptie      :  16.00 uur 

  Opgave                   :   Francien Surink tel. 0578 613989  

      of per e-mail fsurink@yahoo.com 

Oproep 
8-9 april of 

22-23 april 

 

WEEKEND NAAR VLIELAND.  

In het kader van het 60 jarige jubileum van onze vereniging willen we een  

 weekend naar Vlieland organiseren.  

Voor zo’n weekend is het zaak om ruim van tevoren een aantal afspraken te maken 
vandaar nu al deze oproep. 

Opgave :  zo spoedig mogelijk bij Francien Surink  tel 0578 613989  

       of e-mail fsurink@yahoo.com 

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 uw ideeën of tips voor excursies kunt u op dit adres kwijt 

mailto:fsurink@yahoo.com
mailto:fsurink@yahoo.com
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: 
31 oktober 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.                       

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

Mariet van Gelder tel.0578-693024. 
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Vozovar 
PROGRAMMA NAJAAR 2005   

Woensdag 28 september 2005:  
Werkgroepavond in Eper Gemeentewoning, Huiskamer, 20.00 uur. 
Programmapunten o.a.: 

 waarnemingenrondje; 
 vakantieverslagen; 
 voortgang inventarisatie Nijensteen;  
 Huiszwaluw; 
 resultaten jaarsoorten; 
 programma 2006; 
 suggestie vogelreis 2006. 

Zaterdag 8-10-2005: 
  Vogeltrektelling Gortelse hei.  

Start half uur voor zonsopgang.  

Telling duurt 2,5 uur, bij goed weer langer.  

Locatie: langs Gortelse weg (zandweg) over heide ten noorden van Gortel. AMC 189.5-481.3. 

Zaterdag 15 oktober 2005: 

Vogelexcursie naar het Natuurontwikkelingsproject Engelse Werk bij Zwolle incl. kleigaten. 
Leiding: Rudi Heideveld en Erik Murris. Vertrek:07.00 uur VVV-Epe. 

Zaterdag 22-10-2005: 
 Vogeltrektelling Gortelse hei. Start half uur voor zonsopgang.  

Telling duur 2,5 uur, bij goed weer langer. 
Locatie: langs Gortelse weg(zandweg) over heide ten noorden van Gortel. AMC 189.5-481.3. 

Woensdag 16-11-2005: 



Lezing door Stef van Rijn: recente grote veranderingen Aalscholvers in het IJsselmeergebied. 

Eper Gemeentewoning, 20.00 uur. 

Zondag 18-12-2005: 

PTT-telling + hapje eten. Opgave en inlichtingen bij R. Heideveld. 

Gert Prins 
De Wildkamp 21 

8162 GH EPE 
 0578-627016 

 

 
Insectenwerkgroep 
WINTERPROGRAMMA 2005. 

Maandag 3 oktober: 

1. Bijzondere waarnemingen van het afgelopen seizoen. 
2. Monitoringroutes, de leden die deze lopen brengen hierover verslag uit. 
3. Excursies, elke leider geeft informatie over de waarnemingen die gedaan zijn. 
4. Discussie over de invulling van de programma’s op 9 januari, 6 februari en 6 maart 2006. 

N.B. op deze middag van 14.30 tot 17.00 uur (alkoof)  geen dia’s meenemen. 

Maandag 7 november:     

Dia-en/of filmavond, waarop werkgroepleden hun waarnemingen kunnen tonen.   

    De avond begint om 20.00 u. ook in de alkoof. 

Maandag  9 januari 2006:    

 Programma nader vast te stellen.   

 Aanvang om 14.30 u. in de alkoof. 

Maandag 6 februari: 

Om 20.00 uur in de suite samen met de plantenwerkgroep. 
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Maandag 6 maart:  

Programma nader vast te stellen. 

Aanvang  om 14.30 u. in de alkoof.  

Telefoonnummers van de excursie leiders :    

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

 



 

Paddestoelenwerkgoep 

We richten onze aandacht dit jaar op het gebied van de Dellen. Er zijn twee verzamelplaatsen: 

(1) parkeerplaats waar de Dellenweg uitkomt op de Nieuwe Zuidweg 
(2) de eerste parkeerplaats (linkerkant) op de Elburgerweg, als je van de Nieuwe Zuidweg komt. 

Verder is er weer de traditionele herfstexcursie van onze afdeling; dit jaar over een deel van 
het Eper natuurpad (zie 15/16 okt.).  

Verzamelen op de parkeerplaats bij het hertenkamp aan de Dellenweg; inrijden bij de kiosk naar de 
tweede parkeerplaats (3). 

 De werkgroepavonden zijn opnieuw bij Micky Marsman, Belvédèreweg 3, Epe (weer op 
dinsdag van 20.00 u - 22.00 u). Twee ervan vinden dit jaar wat vroeger in het seizoen plaats, zodat we 
meer kans maken om ons bezig te houden met Russula's. 

 Een bijzonderheid is dat we op 1 oktober mee willen gaan met een excursie van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging (NMV). Een aantal werkgroepleden is lid van de NMV en via hen kunnen 
introducés mee. Neem daarom tevoren contact met ons op; bovendien is het een opbelexcursie zodat hij 
niet helemaal vast staat. Zo'n excursie duurt van 10.30 u - ongeveer 15.30 u, maar als je met eigen 
vervoer gaat, kun je natuurlijk eerder weggaan.  (Zelf lunch en zo meenemen.) 

 

Rooster 

za   20-08 Dellen, 09.30 u (1) 

zo   04-09 Dellen, 14.00 u (1) 

di   13-09 werkgroepavond 20.00 u  

za  17-09 Dellen, 09.30 u (2) 

za  01-10 NMV Olst (Zoogenbrink), 10.30 u  

di   04-10 werkgroepavond 20.00 u  

za  15-10 voorbereiden afdelingsexcursie, 09.30 u (3)  

zo  16-10 afdelingsexcursie, 14.00 u (3) 

zo  30-10 Dellen, 14.00 u (2) 

di   08-11 werkgroepavond 20.00 u  

za  12-11 Dellen, 09.30 u (1) 

zo  27-11 reserve (opbelexcursie)  

 

Als je eventueel als niet-lid van de NMV meewilt met andere excursies in onze omgeving, neem dan 
contact met ons op. Het gaat om zondag 23-10 in Kootwijk voor de Gelderse leden en  

zaterdag 5-11 in Hulshorst voor deelnemers aan het Meetnet-project. 

 



 Contactadres: To en Janus Crum, Pr. Clausstraat 

14, 8171 VV Vaassen. Tel. 0578-572487 

 

  

 

 

 

De glimworm  

De glimworm zoekt het 

donker 

En is een sprankje licht 

Zodoende is een 

glimworm  

Bij daglicht geen gezicht. 

  

(dichter??????) 

 

 

De glimworm 

De glimworm zoekt het donker 

En is een sprankje licht 

Zodoende is een glimworm 

Bij daglicht geen gezicht. 

026 3254786 
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Aankondiging           

         

SOVON Landelijke Dag 2005 

Zaterdag 26 november in de  
Vereeniging te Nijmegen  

 

De Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland komt er weer aan. 

 

Het evenement, georganiseerd in samenwerking met Vogelbescherming en de NOU, vindt plaats op zaterdag 26 november in 
Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen (vijf minuten lopen van het station.) 

 

De dag is gratis toegankelijk en bedoeld voor alle vogelaars van Nederland en iedereen met hart voor 
vogels en natuur in het algemeen. Naast een uitgebreide info- en boekenmarkt zijn er lezingen van 
gerenommeerde vogelonderzoekers. Ook is er weer een speciaal jeugdprogramma, ditmaal 
georganiseerd door de Wildzoekers.  
Let op: graag van te voren opgeven. 
 

Naast het SOVON-programma is er een parallelprogramma in de bovenzaal. Aan de invulling hiervan 
wordt nog gewerkt.     
 

HET VOORLOPIGE SOVON-PROGRAMMA: 

 35 jaar na de Sahelcatastrofe: hoe doen onze 
Afrikagangers het nu? - Ruud Foppen  

 Trek van Afrikagangers over Nederland - Luit Buurma  
 Hoe verwerft de Zwarte Stern zich een plek in  
 Afrika tussen de zeesterns - Jan vd Winden 
 Is de Wespendief wel een Afrikaganger  - Rob Bijlsma  
 Kust- en vliegwerk: beschermingsplan voor duin-  
 en kustvogels - Manon Tentij 
 Bruine Kiekendieven in Zeeland - Henk Castelijns 
 Waarom toendrabroedende trekvogels het   

 binnenland mijden - Theunis Piersma
  
 Predatie-onderzoek bij weidevogels - Wolf Teunissen

  

Dagvoorzitter: Pim de Nobel 



 
Begin oktober volgt de uitnodiging met het definitieve programma. 
Dit staat tzt. ook vermeld op de SOVON-homepage www.sovon.nl. 
Ook kan men die aanvragen op info@sovon.nl of tel. 024 - 68 48 111.  

 

EEN HEI MET GENTIANEN 

 

Nee, geen gewone Klokjesgentianen, zoals wij die kennen van de vochtige 
plekken op onze eigen Tongerense Heide. We waren in de Vogezen in 
Frankrijk en wel bij de hoge toppen van de bekende Ballon d’Alsace. 
Prachtige roodbruine koeien met imposante horens graasden op de 
bergweiden. Maar op niet begraasde stukken had zich een vegetatie 
ontwikkeld met veel Struikheide en die bloeide nu volop, begin augustus. 

Leuk om te zien wat er hier tussen groeide op de zure zandsteenbodem. 
Daar was veel bekends bij zoals Bochtige smele en Tormentil. Een sierlijk 
element vormden de gele bloeistengels van de Gulden roede, de gewone 
wilde, die overal tussen de heidepollen omhoogstaken.  

Andere gele bloemen waren de grote Gele gentianen. Bijna uitgebloeid 
vertoonden ze toch nog veel geel. Eveneens hoge planten waren die van de 
Blauwe knoop. Bij ons vraagt die late bloeier wat vochtiger ondergrond. Op 
deze rotsige bodem wisselen droge en vochtige plekken elkaar af. Bij de 
momentopname van deze dag noteerden we de zeer fraaie bloemschermen 

van Duizendblad met een dieproze kleur. Komt dit vanwege de hoogte? Groepen Wilgenroosjes maakten 
van de bergheiden een kleurig deken tegen de helling, waarin helderblauwe Grasklokjes op hun dunne 
stengeltjes stonden te wiegen. 

We zagen er grote sprinkhanen tussen de vegetatie en veel zweefvliegen. Het was vakantie en 
prachtig zomerweer. Een waar lint van wandelaars liep het pad van de pas op naar de top. Raven krasten 
in een eenzame spar, witte wolkjes dreven in de blauwe lucht, waar parapentes hun vliegkunsten 
vertoonden. Kortom, het was zomer in de Vogezen. 

Els Koopmans- Grommé. 
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Insectenexcursie 
naar de “Kraaigraaf” of “Blinde Beek”ten zuidoosten  van Twello op 9 juli 2005, 

samen met de insectenwerkgroep van de KNNVafdeling Apeldoorn. 

Aantal deelnemers 8 ( van elke werkgroep 4) 

Het gebied is van “Het Geldersch Landschap” en bestaat uit een kronkelige oude watergang  met 
erlangs stroken bos en schrale graslanden. Er loop een pad door het gebied tussen de Oude 
Wezeveldseweg  en de Boevenbrinkstraat. 

 

Gele gentianen 

in de Struikheide 

Ballon d’Alsace 



We beperken onze excursie tot een laagliggend grasland dat ligt aan de Oude Wezeveldseweg en 
zich verder naar het noorden uitstrekt. In het grasland liggen ook een paar poeltjes. Aan de oostkant 
wordt het begrensd door een strook bos en aan de westzijde door een met braamstruiken, brandnetels 
en andere kruiden begroeide wal. Het is een zeer nat terrein en slechts te belopen met laarzen aan.  

We treffen het niet echt met het weer. Het is een bewolkte dag, zelfs een buitje regen daalt op 
ons neer, maar de temperatuur is goed: om de 20 graden.  

We zien een redelijk aantal insectensoorten en wel: 

Vlinders:  

Groot Koolwitje, Klein Koolwitje en Klein geaderd witje, Bruin zandoogje, Zwartsprietdikkopje. 
Van al deze soorten een aantal en van het Bruin zandoogje vele exemplaren.  

Verder Atalanta, Gehakkelde aurelia, Icarusblauwtje, Bont zandoogje, telkens 1 exemplaar. 

Gammauil, rupsen van de Jacobsvlinder, Grijze stipspanner en een paar soorten van de familie 
Pyralidae. 

Libellen:  

Grote keizerlibel, Viervleklibel, Platbuik, Gewone oeverlibel, Geelvlekheidelibel, Bruinrode 
heidelibel, Lantaarntje, Variabele waterjuffer, Kleine roodoogwaterjuffer en Azuurwaterjuffer. 

Andere insecten:  

Een Struiksprinkhaan, een Gewoon spitskopje (sprinkhaan), een Pendelzweefvlieg, een 
Halvemaan zweefvlieg, een Strontvlieg, een Gewone goudoogdaas en een Cicadesoort (Cicadella 
vivides.) 

Het kan natuurlijk altijd beter, maar gezien de weersomstandigheden toch nog veel leuke waarnemingen 
gedaan. 

Bertus Hilberink. 

 

 

EEN HEI MET GENTIANEN 

 

Nee, geen gewone Klokjesgentianen, zoals wij die kennen van de vochtige 
plekken op onze eigen Tongerense Heide. We waren in de Vogezen in 
Frankrijk en wel bij de hoge toppen van de bekende Ballon d’Alsace. 
Prachtige roodbruine koeien met imposante horens graasden op de 
bergweiden. Maar op niet begraasde stukken had zich een vegetatie 
ontwikkeld met veel Struikheide en die bloeide nu volop, begin augustus. 

Leuk om te zien wat er hier tussen groeide op de zure zandsteenbodem. 
Daar was veel bekends bij zoals Bochtige smele en Tormentil. Een sierlijk 
element vormden de gele bloeistengels van de Gulden roede, de gewone 
wilde, die overal tussen de heidepollen omhoogstaken.  

Andere gele bloemen waren de grote Gele gentianen. Bijna uitgebloeid 
vertoonden ze toch nog veel geel. Eveneens hoge planten waren die van de 
Blauwe knoop. Bij ons vraagt die late bloeier wat vochtiger ondergrond. Op 
deze rotsige bodem wisselen droge en vochtige plekken elkaar af. Bij de 
momentopname van deze dag noteerden we de zeer fraaie bloemschermen 

van Duizendblad met een dieproze kleur. Komt dit vanwege de hoogte? Groepen Wilgenroosjes maakten 

 

Gele gentianen 

in de Struikheide 

Ballon d’Alsace 



van de bergheiden een kleurig deken tegen de helling, waarin helderblauwe Grasklokjes op hun dunne 
stengeltjes stonden te wiegen. 

We zagen er grote sprinkhanen tussen de vegetatie en veel zweefvliegen. Het was vakantie en 
prachtig zomerweer. Een waar lint van wandelaars liep het pad van de pas op naar de top. Raven krasten 
in een eenzame spar, witte wolkjes dreven in de blauwe lucht, waar parapentes hun vliegkunsten 
vertoonden. Kortom, het was zomer in de Vogezen. 

Els Koopmans- Grommé. 
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Het Blauwgroen trechtertje (Omphalina 
chlorocyanea) 

 

Bij zo’n naam kan je je fantasie de vrije loop geven. 

Het is echter maar een klein paddestoeltje met een hoed van 1 tot 2,5 cm.  

In het Vossenbroek rapport staat een afbeelding en een beschrijving op 
blz. 42. Klein en erg zeldzaam.  

In de gemeente Epe is het voor het eerst in het Wisselsche veen gevonden 
door Els Koopmans in maart 2000; daarna in het Vossenbroek in april 
2004. 

Geïnspireerd door zo iets zeldzaams ben ik daarna alle potentiële gebieden 
in de gemeente en ver daarbuiten gaan afstruinen op zoek naar nieuwe 
vindplaatsen. Al doende kwamen de volgende vragen vanzelf naar boven.  

• Wat maakt dat de ene soort overal te vinden is en de andere bijna 
nergens? 

• Is het er niet of vindt je het niet?  
• Zoek je wel op de juiste plaatsen?  
• Wat zijn de eisen die het stelt aan het milieu?  
• Welke tijd van het jaar heb je de grootste kans om het tegen te 

komen. 
• Hoe zit het met de landelijke verspreiding 
 

Zeldzaamheid versus aaibaarheid. 

Uiteraard heeft aaibaarheid grote invloed. Een “poema” krijgt de landelijke pers achter zich aan. 
Een zeldzaam gras of insect levert zelden publiciteit op. 

Ook het milieu waar een dergelijk organisme zich bevindt heeft invloed. Een mooi oud bos heeft meer 
aantrekkingskracht dan een natuurontwikkelingterrein waar je tot je heupen in de pitrus staat. Daar valt 
toch niets te beleven denk je dan al gauw. 

 

 



Een zuinig bewaard stukje schraal grasland nodigt uit tot inventariseren, een stuk land wat op een 
bouwterrein lijkt niet.  

Allemaal redenen waarom het Blauwgroen trechtertje heel weinig gevonden wordt, maar dit zijn niet de 
enige. 

 

Welk milieu heeft het blauwgroen trechtertje nodig. 

Om meer te weten te komen over het milieu waarin het Blauwgroen trechtertje zich thuis voelt 
heb ik in 2004 een vegetatieonderzoekje gehouden. Op verschillende vindplaatsen werd een aantal M2 
uitgezet en werd de vegetatie nauwkeurig onderzocht.  

Ik vroeg en kreeg assistentie van Henk Menke met de planteninventarisatie. Klaas van Dort uit 
Wageningen hielp met de mossen die in vele soorten voorhanden waren. Emiel Brouwer uit Arnhem 
voerde Ph metingen uit om de zuurgraad van de bodem te onderzoeken. En Peter van Beers van het 
Waterschap Veluwe bemiddelde in het verkrijgen van toegang tot een aantal terreinen en gaf 
informatie over de aanleg van een aantal terreinen waar het Blauwgroen trechtertje werd gevonden. 
Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is te lezen in Tabel 1. 

De vegetatieopnamen laten een beeld zien van een vegetatie in een pionierstadium dat volop in 
beweging is. Er is een lage kruidenbedekking met jonge planten en kiemplanten van houtige gewassen 
en een relatief hoge bedekking van mossen. De waterstand fluctueert sterk en is in de wintermaanden 
zeer hoog maar bij aanhoudende droogte valt het peil snel. De gebieden zijn tussen de twee en zes jaar 
oud. 

De bodemsamenstelling varieert van lemig zand met brokken ijzeroer en grind tot fijn zand en in één 
geval dekzand van een oude akker. 
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Tabel 1. Vegetatieopnamen van vijf proefvlakken waar het blauwgroen trechtertje (Omphalina chlorocyanea) 
voorkomt. Tijdens de opname op 12 mei bleek het aantal paddestoelen in één week tijd fors teruggelopen.  In 
verband met privacy van particuliere eigenaren worden alleen uurhokken opgegeven. Codes voor 
talrijkrijkheid/bedekkingspercentage : R = zeer weinig individuen / < 5%,  + = weinig / < 5%,  1 = talrijk / < 
5%,  2 m = zeer talrijk / < 5%,  2 a = willekeurig aantal individuen 5-12,5%,  2 b = willekeurig aantal 
individuen 12-25%,  3 = willekeurig aantal individuen 25-50%,  4 = willekeurig aantal individuen 50-75%,  5 = 
willekeurig aantal individuen 75-100%. Toevoegingen j = jonge plant k = kiemplant 

Datum opname  21 april 23 april 26 april 12 mei 3 mei  

Uurhok 27-44-42 27-44-43 27-33-53 27-43-13 27-43-14  

Ph. Ph. 4.81 Ph. 5.06 Ph. 4.80 Ph. 4.40 Ph.4.92  

Werkzaamheden natuur- 
ontwikkeling afgerond 

1998 1998 11-2000 3-2002 6-2002  

Paddestoelen       

Omphalina chlorocyanea 1 1 1 R  1 Blauwgroen trechtertje 

       

Kruidenlaag       

Agrostis capillaris  + 2b j R 2a Gewoon struisgras 

Agrostis spec. +   R  Struisgras 

Anthoxanthus odoratum   R j   Gewoon struisgras 

Betula spec.  R  k 1 k 1 k  Berk 

Drosera rotundifolia     R Ronde zonnedauw 

Epilobium spec. R k  + k 1 k  Basterdwederik 

Equisetum arvense    +  Heermoes 

Holcus lanatus 2b 4 2a + + Gestreepte witbol 

Hypericum dubium     + j Kantig hertshooi 

Hupochaeris radicata 2a 3    Gewoon biggekruid 

Juncus articulatus    + j  Zomprus 

Juncus bufonius    R  Greppelrus 

Juncus effusus 2a + 2a 3 2b Pitrus 

Juncus squarrosus +    + Trekrus 

Lycopodiella inundata R     Moeraswolfsklauw 

Lotus pedunculatus   + j  + Moerasrolklaver 



Luzula campestris R     Gewone veldbies 

Ornithopus perpusillus +     Klein vogelpootje 

Plantago major     + k Grote weegbree 

Poa annua  R    Straatgras 

Populus tremula    R k  Ratelpopulier 

Prunus serotina    R k  Amerikaanse vogelkers 

Ranunculus flammula   1 k   Egelboterbloem 

Ranunculus repens   R j  R j Kruipende boterbloem 

Rubus spec. R j      Braam 

Rumex acetosa    R  Veldzuring 

Sagina procumbens     R Liggende vetmuur 

Salix spec. Als S. cinerea  1 k 1 k 1 k 1 k Wilg  

Salix spec. Als S. alba    R k R k Wilg 

Stellaria media  +    Vogelmuur 

Taraxacum officinale  R R R k  Gewone paardebloem 

Trifolium dubium + + +   Kleine klaver 

Trifolium repens  +   R Witte klaver 

Veronica arvensis  + j    Veldereprijs 

Vicia cracca  +    Vogelwikke 

Vicia hirsuta  +    Ringelwikke 

       

Mossenlaag       

Datum opname  19 mei 19 mei 19 mei 26 mei 19 mei  

Algae  +  2m 1  

Atrichium undulatum 2m +  + 4 Groot rimpelmos 

Atrichium tenellum 4  2m   Klein rimpelmos 

Brachythecium rutabulum  + + +  Gewoon dikkopmos 

Bryum barnesii    2m + Geelkorrelknikmos 

Bryum bicolor  +   + Grofkorrelknikmos 

Pellia epiphylla 2m  2a   Gewone pellia 

Dicranella heteromalla 2m     Gewoon pluisjesmos 

Ditrichum pusillum  +    Klein smaltandmos 



Fossombronia species     1 Goudkorrelmos 

Funaria hygrometrica  +    Krulmos 

Leptobryum pyriforme 1 +  +  Slank mos 

Pohlia camptotrachela 2b  2b   Korreltjesspeermos 

Polytrichum commune 2b  +  2a Gewoon haarmos 

Polytrichum juniperinum  2a    Zandhaarmos 

Polytrichum piliferum  +    Ruig haarmos 

Ceratodon purpureus  2a    Gewoon purpersteeltje 

Marchantia polymorpha  1  5  Parapluutjesmos 
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Het is een bijzonder milieu waarbij de 
vegetatie vooral aardig is door de 
mossen en er groeien een paar leuke 
soorten zoals de moeraswolfsklauw. 

 

Andere vindplaatsen 

Toch blijft de indruk achter dat er 
meer van dergelijke terreinen te vin-
den zijn, dus ook meer potentiële 
vindplaatsen. 

Dit blijkt slechts gedeeltelijk juist. 
Inderdaad wordt het Blauwgroen 
trechtertje meer gevonden de afge-
lopen jaren. En altijd in natuur-
ontwikkelingsgebieden op zure gron-
den. Toch zijn er veel meer gebieden 
waar je het dan zou verwachten. Mijn 
verbazing hierover groeide toen ik een 
artikel in het gerenommeerde Engelse 
blad Field Mycology las over de vierde 

vondst in 125 jaar van de zeer zeldzame Omphalina chloro-cyanea. Ook hier word gesproken over de 
bijzondere ecologische omstandigheden die het nodig heeft. 

Op zoek naar vondsten in omliggende Europese landen bleek dat in België het Blauwgroen trechtertje in 
2003 pas voor de tweede keer gevonden was. 



Uit Frankrijk werd één vondst gemeld uit de Vogezen. Uit Duitsland is geen enkele vondst bekend. In 
Denemarken en Noorwegen staat het op de rode lijst als extreem zeldzaam. Overigens is het ook van 
Groenland gemeld. 

In tegenstelling tot de zeer grote Europese zeldzaamheid blijkt uit het bovenstaand kaartje van 
Nederland dat het blauwgroen trechtertje hier gevonden is. 

 

Wanneer kan je het blauwgroen trechtertje vinden 

Om de trefkans op het vinden van een 
paddestoel te vergroten is het belangrijk 
te weten in welke maanden het 
verschijnt. Een paddestoel is immers 
slechts zichtbaar als de vrucht-lichamen 
verschijnen. Een relatief kor-te periode. 
De rest van het jaar leeft ze als een 
onzichtbare zwamvlok. In de literatuur 
wordt het Blauwgroen trech-tertje aan 
de hand van vondsten be-schreven als 
voorkomend vanaf okto-ber tot en met 
februari.  

De periode waarin het Blauwgroen 
trechtertje te vinden is wordt in de 
Nederlandse literatuur aangegeven als 
juni tot oktober. Dit aan de hand van de 
toen bekende vondsten (1995)  bij 
Wijster en op Texel. 

 

Door elke week tellingen te verrichten op twee rijke vindplaatsen bleek dat er een duidelijke piek is vanaf 
half maart tot en met half april (zie grafiek). Dit komt overeen met mijn overige vondsten en ligt in lijn 
met andere vondsten in Nederland. Zoals bij Helmond, Twente en achter Vledder 
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Verspreiding in de gemeente 
Epe. 

Uit het kaartje van de verspreiding van het 
Blauwgroen trechtertje hiernaast afgebeeld blijkt 
dat er veel vindplaatsen zijn. Terwijl het buiten de 
gemeente Epe het blauwgroen trechtertje in heel 
Nederland van 6 km. hokken bekend is, heb ik het 
in de gemeente Epe in 8 km hokken gevonden. 
Hoewel het te ver gaat om de gemeente Epe als 
het centrum van de Europese verspreiding te zien 
is het op zijn minst opmerkelijk dat een zo’n 

Omphalina chlorocyanea
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kieskeurig organisme zich hier zo goed thuis voelt. Wellicht dat met de resultaten van dit onderzoekje in 
de hand het blauwgroen trechtertje volgend jaar meer zal worden gevonden door gericht te zoeken op 
geschikte terreinen. 

Hieronder een kaartje van de huidige verspreiding in de gemeente Epe. 

De meest  zuidwestelijke stip is in het Pollense Veen waar ik het op 15 april dit jaar tegenkwam.  

 

 

Literatuur: 

Onbekend maakt onbemind  M.W. Boomsluiter, Coolia 

Notes and records Alick Henrici,  Field mycology 6(2) april 2005-08-09 

Het Vossenbroek rapport 2005 KNNV Epe/Heerde 

Flora Agaricina Neerlandica deel 3 blz. 82 

Diverse internet bronnen en artikelen in Coolia 

 

 

 

 

AMMONIETEN ALS WAGENWIELEN 

 

Een verkenningstochtje door de Franse Jura bracht ons in Rougemont.  

In dit aardige stadje aten we in het zonnetje een heerlijk ijsje toen ons oog 
viel op een bordje “Musé”.  

Nieuwsgierig liepen we even later het museumpje binnen dat gevestigd is in 
het plaatselijke gemeentehuis. Het bleek niet de gebruikelijk oude landbouwwerktuigen en 
klederdrachten te bevatten, maar een indrukwekkende hoeveelheid fossielen en botten. Alles lag keurig 
geordend en van naam en herkomst voorzien in vitrines. Eén en ander varieerde van minuscule botjes en 
tandjes van prehistorische muizen en vissen, botten van Holenberen en wolven tot ammonieten zo groot 
als wagenwielen. Ook geoden (een holtevulling) groter dan voetballen wekten onze verbazing. De grote 
stukken stonden tegen de muur opgesteld. En dat alles afkomstig uit de ondergrond in de omgeving, die 
hier uit kalk en een roodachtige zandsteen  bestaat! Uitgebreide toelichting over ontstaan en leefwijze 
vind je op borden langs de muren. 

 Ons ontbreekt de kennis om gedetailleerde beschrijvingen te geven. We waren onder de indruk 
van de grote hoeveelheid prehistorische vondsten, die in deze streek zijn gedaan. 

Een aanrader voor iedereen, die in de buurt van Rougemont komt! Ook al ontbreekt je elke geologische 
kennis, je zult versteld staan van deze verzameling.  

Els en Dik Koopmans. 

 

 



P.S.  Rougemont ligt in het noordelijk deel van het departement Doubs, tussen de plaatsen 
Villersexel  
(Haute-Saône) en Beaume-les-Dames (Doubs). 
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   Wetens(w)aardigheidjes voor de jeugd. 

Lichtvervuiling. 

Buiten milieu- en luchtvervuiling horen we ook steeds vaker over lichtvervuiling.   De 
duisternis is in Nederland op veel plaatsen verdwenen. De lichtvervuiling zorgt er voor 
dat de nacht steeds minder donker wordt. Nederland is een van de meest verlichte landen 
van Europa.  Op foto’s die vanuit satellieten van de aarde genomen zijn, zie je dat 

 



Nederland bij nacht voornamelijk uit grote lichtvlekken bestaat.  Waar komt die 
lichtvervuiling vandaan? Openbare verlichting, reclameverlichting, sportveldverlichting, 
terreinverlichting, kassen enz. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of 
boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken .  Het wordt steeds 
moeilijker om vanuit Nederland een mooie sterrenhemel te zien. Pas als je ergens bent 
waar het aardedonker is, zie je hoe propvol de hemel met sterren bezaaid is.   

Schiphol straalt een zee van licht uit.  

Zonder licht kunnen mens en dier niet leven, maar 
altijd licht lijkt het dag- nachtritme en de 
biologische klok van mensen, planten en dieren 
behoorlijk te verstoren. Onnatuurlijke verlichting  
kan het gedrag van de natuur van slag brengen. 
Vogels gaan bij voorbeeld eerder zingen of 
beginnen te vroeg of te laat aan nestbouw Om een 
gezond nageslacht te krijgen moeten hun jongen  
precies tegelijk met  het hoogste aanbod aan 
voedsel geboren worden, zodat zij een goede kans 
maken te overleven.   

Voortdurend wordt er onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid  de verlichting in ons land op een lager pitje te zetten.    Verlichting 
geeft een gevoel van veiligheid.  In de tweede wereldoorlog moesten in ons land alle 
huizen verduisterd zijn en de straatverlichting uit.  Het was ’s nachts aardedonker . 
Ons huis stond aan een gracht en het gebeurde regelmatig dat degene die zich ’s avonds 
op straat waagde in de gracht terechtkwam.  Maar twee keer zoveel licht is niet twee 
keer zo veilig.  Lichtsterkte maakt eigenlijk geen verschil.  Ook bij een laag 
lichtniveau voelt iemand zich veilig.  Gelijkmatige en naar 
beneden gerichte verlichting  is het meest effectief.  Soms 
wordt de hemel als uithangbord gebruikt.  Skybeamers zijn een 
extreme vorm van reclame.  De gebruikte lampen van 2500 Watt  
zijn tot op een afstand van wel 20 km. te zien en veroorzaken 
veel hinder.  In de deelstaat Hessen in Duitsland worden 
skybeamers in de herfst gedoofd omdat de vogeltrek er last van 
heeft. 
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Piloten kunnen verblind of gedesoriënteerd raken door de felle stralen. Vooral in de 
weekends richten discoteken of uitgaanscentra  hun stralen naar de hemel.  In sommige 
gemeenten in Nederland wordt de skybeamer verboden.  Licht van schijnwerpers die een 
gebouw verlichten kunnen ook de omgeving hinderen. Probeer maar eens in slaap te vallen 
als zo’n straal licht in je slaapkamer terechtkomt . Mensen kunnen hun gordijnen 
dichtdoen, dieren kunnen dat niet 

Sinds kort zijn de donkerste plekken van Nederland  in kaart gebracht. Wie de sterren 
wil bekijken kan op deze donkertekaart precies zien waar de donkerste plekjes te vinden 
zijn.  

 De Veluwe blijkt donkerder dan gedacht. De lichtvervuiling dringt minder ver door in 
het natuurgebied dan werd aangenomen.  Op de Veluwe is het tussen Epe en Nunspeet het 
donkerst.  De allerdonkerste plekken liggen in de noordelijke provincies . Wil je deze 

donkertekaart eens in kleur zien, kijk dan eens  op  www.platformlichthinder.nl .  

http://www.platformlichthinder.nl/


Wat zijn de effecten van die licht-vervuiling?   

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat verlichting  
negatieve gevolgen voor de dierenwereld heeft.   Het is 
’s nachts een drukte van belang in de natuur.  Veel 
dieren, zoals  vleermuizen, dassen, Boom-martes geven 
de voorkeur aan een donkere nacht Zij zijn van de 
duisternis afhankelijk.  Voor hen betekent licht een 
barrière. Daar blijven ze vandaan. Bij het jagen door 
lichte nachten raken ze gedesoriënteerd. Verlichting 
zorgt er voor dat hun leefgebied te klein wordt.  Dat is 
niet goed voor een gezond nageslacht. Voor uilen wordt 
het steeds moeilijker hun prooi op te sporen.  
Hetzelfde geldt voor de vleermuis, die zijn nachtelijke 
kostje bij elkaar speurt met behulp van sonar. Hij stoot 
hoge tonen uit om een prooi op te sporen. Weerkaatsen 
die tonen dan weet de vleermuis precies waar de prooi 
zich bevindt.   
Zelfs een kleine rimpeling op het water blijft voor de 
watervleermuis, die op onder andere insecten als 

schaatsenrijders jaagt, niet onopgemerkt. 
Het omgekeerde gebeurt ook. Insecten worden aangetrokken door licht. Daarmee trek je een keten van 
insecteneters aan en vaak tref je mede daardoor doodgereden dieren langs de weg.  
Gelukkig  wordt de lichtvervuiling steeds meer onder de aandacht van de mensen gebracht en er 
worden al maatregelen genomen om met speciale lampen de lichtsterkte te verminderen.  

          O.Slot 
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Oost Ravenweg 8 – 8162 PJ 
Epe 

Telefoon (0578) 61 29 91 

Fax (0578) 61 34 73 

E-mail: 
dewitteberken@hollandhotel

s.nl 

Internet: 
www.geo.nl/witteberken 

 

 

 

 

Een gemoedelijk en sfeervol  

familiehotel, waar u zich als 
gast  echt thuis voelt 

Er is veel mogelijk bij 
“DE WITTE BERKEN”  

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

receptie,  
familiefeest of conferentie. 

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


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

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

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

 
 

Een schollenmoeder uit Roermond 
zwom opgewekt de wereld rond 

met zestig kleine scholletjes 

in blauwe babydolletjes 

“Ikzelf,” zo sprak die moederschol.. 

“ben namelijk ook erg babydol.” 

                                                              Trijntje Fop  ( of zo) 

 

 



 

 neem ook eens een kijkje op 
 WWW.WELKOOP.NL 

 

 

 

 

                 Speciaalzaak in: 

                                                                                                        *   tuinartikelen 

                                                                                                                        *  diervoeders en benodigdheden 

                                                                                                                           *  ijzerwaren en gereedschappen 

                  *  werkkleding en schoeisel 

                        *  agrarische artikelen 
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Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld: 

* een besloten familiediner, 

* een receptie en/of feestavond van uw leven, 

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



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

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

Hotel restaurant brasserie Dennenheuvel 
Heerderweg 27, 8161 BK  Epe 

tel. 0578-612326, fax 0578-677699 

 

 

 

 

   DELIKATESSE
N- 
  EN 

REFORMHUIS 
  W. ROEST 

   PARKWEG 10 – EPE 

                             TEL.: 0578-612218 

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

                 ETC. ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Twee haasjes zaten heel parmant 
al in een groen groen knollenland. 

DE EEN VROEG: ZOU ’T JOU 
VERDRIETEN 
als ik een jagersman zou schieten? 

Wat dacht je? ! riep de andere uit, 

Geen fluite fluite fluite fluit ! !  

 

 

Kees Stip. 
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Wie geboeid is geraakt door het artikel over “droge materie” 

dat we in de vorige Natuurklanken met toestemming van de  

schrijvers hebben opgenomen, zal deel 2 van deze serie zeker  

ook zeer waarderen. 

 

 

 



Bijzondere plantencollecties.  

Droge materie?   (2) 
 

Inleiding 

In dit tweede artikel over bovenstaand 
onderwerp willen we, zoals beloofd, 
aandacht vragen voor het kortgeleden 
aan Ecodrome geschonken herbarium. 

We lieten in het eerste artikel al 
doorschemeren hier te doen te hebben 
met iets bijzonders. Bijzonder omdat  
het oud is, het is samengesteld tussen 
1926 en 1952, en in gave staat. 
Bovendien toont het de plantengroei op 
verschillende plaatsen in Nederland uit 
vervlogen jaren: Wezep, Wageningen, 
Veenendaalse heide, Wijhe, Den Haag 
e.o., Zuid-Limburg en enkele vondsten 
buiten ons land. Daarmee is het een 
historisch, plantengeografisch en 
ecologisch document.  

Daarnaast is het in zeer goede staat 
gebleven, na ruim een halve eeuw 
verbleven te hebben op diverse zolders. 

Het zegt ook iets over hen die het zo 
lang zo zorgvuldig bewaard en steeds weer meegenomen hebben.  

Kennelijk begreep men het belang ervan: dit mag  niet verloren gaan. 

 

Aanleiding 

Daarmee komen we bij de eerste hamvraag: Hoe komt Ecodrome in het bezit van dit bijzondere 
herbarium?  Onderstaande mailwisseling laat een en ander doeltreffend zien. 

Van de betrokkenen is toestemming gekregen deze briefwisseling te publiceren.  
 

EEN STUKJE(FAMILIE)GESCHIEDENIS: 

 

Allereerst een mailtje van Gerard Beersma (conservator Ecodrome) aan Han Beeuwkes: 

“Op 25 juni 2004 kreeg ik een mailtje van 
Henk van Blitterswijk. Er was via hem aan 
de K.N.N.V. een herbarium aangeboden. Hij 
was er mee naar Piet Bremer gegaan, die 

 



hem uiteindelijk weer naar ons heeft 
doorverwezen. De persoon die met het 
herbarium langskwam is Jan-Willem 
Jorritsma. 
Ik heb Henk en Piet bedankt voor hun bemiddeling en vervolgens Jan-Willem Jorritsma benaderd. Fam. 
Jorritsma is op 10 juli met het herbarium bij mij langs geweest. Wat de (familie-)relatie tussen Jorritsma 
en Bouwens precies is weet ik niet meer, ik zal hen er wel even over bellen.” 

 

 

19 

 

 

Vervolgens dhr Jan-Willem Jorritsma: 

“Dhr Bouwens is de vader van een directe collega van de vader van Linda (mijn schoonvader dus). Na 
zijn overlijden heeft de zoon het herbarium aan mijn schoonvader gegeven omdat die een biologie 
studerende dochter had die misschien wel geïnteresseerd zou kunnen zijn. Linda Jorritsma is dus de 
linking pin. Het herbarium heeft vervolgens een paar jaar op zolder gestaan. Toen we naar Zwolle zijn 
verhuisd, zijn we eens goed gaan kijken hoe dat herbarium er nu eigenlijk uit zag. Wij realiseerden ons 
direct dat het zeer uniek materiaal bevatte maar ook dat wij er zelf niets mee zouden gaan doen. Uniek 
in de zin van ecologisch en regionaal-historisch belangrijk. Daarom hebben we een mailtje gestuurd naar 
een of andere botanische club in de buurt van Zwolle, met de vraag of zij een herbarium wilde hebben. 
Via via kwamen we dus bij jou (Ecodrome-Gerard Beersma, red.) terecht. 

 

Tenslotte dhr Harko Bouwens (zoon van de verzamelaar van het herbarium): 

“Allereerst wil ik zeggen dat ik het leuk vind dat het herbarium van mijn vader in zeer goede handen 
terecht is gekomen. En natuurlijk vind ik het ook fijn dat anderen daar nu ook  nog gebruik van kunnen 
maken en daar plezier van beleven. 

Over het ontstaan van het herbarium ben ik helaas niet zo veel te weten gekomen. Maar toch het 
volgende: Mijn vader, Harrij Bouwens, is in 1909 geboren in Ede en heeft daarna op vele plaatsen in 
Nederland gewoond. Omdat mijn opa militair was en vaak werd overgeplaatst moest er dus nogal eens 
worden verhuisd. De middelbare school (HBS-B) heeft hij gevolgd in Den Haag. 

Wanneer zijn belangstelling voor de natuur is gewekt weet ik niet precies. Maar toch wel ruim voor die 
tijd, want hij besloot te gaan studeren in Wageningen. In zijn tijd in Wageningen heeft hij het herbarium 
opgebouwd. Voor zover ik weet met inspiratie/ onder leiding van universiteits medewerkers. Hij trok 
gewapend met een trommel (zo'n ronde koker met een klepje), loep en schetsboek (en misschien ook 
wel een flora) de natuur in. 

Mijn vader was een zeer nauwkeurig persoon en legde alles heel precies vast. 

Na zijn tijd in Wageningen kon hij werk krijgen (jaren dertig) op het departement van Defensie en werd 
dus ambtenaar. Sinds die tijd heeft het herbarium op diverse zolders gestaan. 

De dochter van een collega van mij  studeerde, samen met haar vriend, biologie in Utrecht. Dit leek 
mijn vader een goed adres voor zijn herbarium. En zo verhuisde het herbarium naar Hengelo en later 
naar Zwolle. Hij is altijd een liefhebber van de natuur gebleven en ijverde voor het behoud daarvan. 



Samen met meester Veerman (mijn onderwijzer van de lagere school) heeft hij de aanzet gegeven voor 
de heemtuin "IJsselflora" in Wijhe.” 
Tot zover de mondelinge en schriftelijke overleveringen. 

 

In quarantaine 

Nadat het herbarium uiteindelijk belandde bij Ecodrome, 
moest het eerst worden ontsmet. Dat klinkt niet zo 
aardig richting schenkers, maar de kans is in zo’n geval 
natuurlijk groot dat  (micro) organismen uitbreken en 
aan de haal gaan met de kostbaarheden en kwetsbare 
collecties van Ecodrome. Het is overigens een 
gebruikelijke procedure, die een paar keer per jaar 
wordt herhaald. 

Na de ontsmetting, waarbij echt alles dood is, kon het 
gevoegd worden bij de bestaande collecties planten.  
Werkwijze 

Vervolgens zijn  alle dozen “onder de loep” genomen. 
Eerst globaal voor een algemene indruk, daarna 
gedetailleerd. Elk vel met  soort is bekeken, 
gewaardeerd en gecontroleerd op kwaliteit, staat en 
bijzonderheden. In totaal ruim zeshonderd soorten. Een 
tijdrovende klus, maar met tal van verrassingen en 
humoristische elementen, zoals (volks) 
naamgevingen.Wat bijvoorbeeld te denken van de naam schijtwortel voor tormentil of“Adam en Eva in 
het bootje” voor twee kleine uitstulpingen onder een blad en “krabbeklootjes”.  

20 

 

 

Interessant is ook de spelling van de naam “paardenbloem” uit 1947. Kennelijk is deze later zijn tussen-
n kwijtgeraakt, waarna de recente nieuwe spelling die er weer aan toegevoegd heeft. Het kan verkeren. 

Voorts millimetersmalle plakstrookjes die van postzegels geknipt zijn, een 10-cents antiek blikken 
dropdoosje met daarin een voorraad plakstrookjes en een héél groot vel met één heel klein blaadje van 
waternavel.  Veel exemplaren kunnen na administratieve bewerking geïntegreerd worden in het 
bestaande herbarium van Ecodrome zelf.  

Natuurlijk hebben we gelet op zeldzaamheid en bijzonderheid (bijvoorbeeld in regionaal-ecologische 
of planthistorische zin), maar het artikel zou voor ZNT te omvangrijk worden als we alle notities hier 
verwerken. We kunnen slechts een indruk van het geheel doorgeven.         
    



Waarnemingen en vindingen  
• Het viel ons op dat de kleuren paars, blauw 
en lila het best behouden zijn gebleven bij de meeste 
planten. De overige lichte en donkere elementen 
waren allen verfletst en als kleur nauwelijks 
herkenbaar. 
• Orchideeën zijn wel gaaf gebleven, maar de 
kleur is niet behouden (ondanks het blauw!!) 
• Er is een mapje met alleen zwart-wit foto’s 
van soorten. Op zich heel uniek!  
• Alle soorten zijn in een kaartsysteem 
verwerkt (alfabetisch, lexicografisch). 
• De Latijnse namen van veel soorten zijn zó 
veranderd, dat ze zelfs in een oude Heukels niet meer 
te vinden zijn. Van een aantal soorten kunnen we de 
naam voorlopig dus niet vaststellen. Wat te denken 
van Oenothera bistorta? Daar komt bij dat er ook een 
aantal tuinplanten verzameld zijn. 
• We vonden een papieren rekenlineaaltje(?) 
waarvan we de betekenis en werkwijze nog niet 
geheel begrijpen( iets voor “Kunst & Kitsch” 
misschien?). 
• De planten zijn met een uiterste toewijding 
ingeplakt met dunne (2-5mm) papieren strookjes die 
zo’n hechtkracht bezitten dat ze nergens zijn 
losgeschoten.  
• Naast gehele planten is er een afzonderlijk 
morfologisch bladherbarium (een juweeltje voor 
leraren biologie) met de meest extreme bladvormen, 
overgangen, nervaturen, zelfs gallen etc. en ook een 
struik-en takjesafdeling met doorgesneden vruchten, 
waaronder doornappel 
• Er is een afzonderlijk grassen herbarium. 

• Alle soorten liggen per familie alfabetisch gerangschikt. 
• Aantal soorten ruim 600. Allen bekeken. 
• Van de meeste soorten zijn ook weer allerlei afzonderlijke delen meegedroogd, zoals doorsnedes van 

stengels en vruchten, bladdelen en -vormen. 
• De meeste planten zijn compleet met wortelstelsel en al gedroogd. Iets om aan te denken, voor 

huidige verzamelaars. 
• Veel soorten komen uit de buurt van Wageningen en dan met name van de Veenendaalse Heide; dit 

moet een botanisch paradijs zijn geweest gelet op de bijgevoegde oude zwart-wit foto’s waarop 
massaal parnassiavelden te zien zijn, maanvarentjes, steenbreek, addertong, orchideeën waaronder 
moeraswespenorchis, platanthera’s, gevlekte orchissen en de“handekenskruiden”; een mooie term 
die de kostelijke verhalen van Heimans en Thijsse  
oproepen (o.a. in “Door het rietland”).                                

In verband met de beperkte ruimte in ons blad moeten we het hier voorlopig bij laten. 
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Selectie van opvallende soorten    

Hierna een greep uit de soorten die opvielen, qua regio en bijzonderheid (o.a. zouttolerante 
soorten uit Wezep e.o., die toen nog niet gerekend konden worden tot de huidige 
“pekeladventieven” ook wel bermhalophyten genoemd). Alle soorten zijn tussen 1927 en 
1948 verzameld. 
 
absintalsem RL1 breedbladige ereprijs (Zutphen) RL3 
akkerboterbloem RL 1 Deens lepelblad (Wezep; invloed 



Zuiderzee?) 
bilzenkruid  RL3 gipskruid (Wezep)RL1 
bleke zegge RL1 graskers (Wezep) 
borstelgras grondster ( heel fraai gedroogd) 
boskartelblad (Staphorst) groot liefdegras 
handjesereprijs RL1 slanke ogentroost (Dedemsvaart) 1946 

RL1 
karthuizer anjer RL1 spiegelklokje 1948 (Wijhe) RL1 
kleinbloemige teunisbloem (Wezep) tandjesgras 
korensla  RL1                                   vlasdolik (Wezep) verzameld in 1947; 

sinds 1949 
melkviooltje (Veendaalse heide) RL 1 uitgestorven en thans RL 0 

noorse ganzerik voorjaarsganzerik (Wezep) 

pracht rozenkransje wolfskers (belladonna) RL1 

riempjes (Staphorst) zandwolfsmelk RL1(Wezep) 

rode ogentroost ( invloed Zuiderzee?) 
RL3 

zeegras (Wezep; invloed Zuiderzee?) 

rozenkransje (Wezep) RL1  zonneroosje RL1 

 

RL 0 =verdwenen/uitgestorven; Rl 1 = achteruitgang > 50-75% ; Rl 2 = achteruitgang 50 %; Rl 3 
= achteruitgang 25-50%(Rl = Rode Lijst). In woorden: EB = ernstig bedreigd; BE = bedreigd; KW = 
kwetsbaar 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

1. Het herbarium omvat zeer veel soorten 
die in goede staat zijn gebleven. Een groot aantal 
ervan wordt toegevoegd aan het bestaande 
herbarium van Ecodrome en voorzien van nieuwe 
aangepaste etiketten. De overige soorten worden 
in afzonderlijke archiefdozen opgeslagen. Ze 
blijven beschikbaar voor inzage, studie, controle 
en vergelijking. Een prachtig voorbeeld hiervan is 
het afzonderlijke bladvormenherbarium.  
2. Van planten die zich moeilijk laten 
overzetten op nieuwe vellen, of waarvan de 
historische waarde zó groot is dat dit zonde zou 
zijn (vlasdolik), wordt het oude herbariumvel in 
zijn geheel op een nieuw vel overgezet. 
3. We hebben niet alleen gekeken naar de 
zeldzaamheid van de  soorten, maar vooral ook 
gelet op esthetische kant van het gedroogde 
materiaal en werkwijze van de verzamelaar. Hoe 
heeft hij het aangepakt en ingeplakt. Hoe heeft 
hij alles gerubriceerd. Wat kunnen wij daarvan 
nog leren? 
4. Regionaal, historisch en ecologisch is het 
waardevol. Een diepgaander onderzoek is 
wenselijk. Misschien iets voor een student? 
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-  Het zou voor de plantenwerkgroep Epe-Heerde interessant zijn om eens na te gaan of 
bovengenoemde en de niet genoemde, soorten daar nog steeds voorkomen ( Wezep en 
omstreken). 

-  Het zou leuk zijn als Ecodrome een tentoonstelling organiseert voor een breed publiek om al dit 
moois te tonen en iedereen met belangstelling ervoor, zo de gelegenheid geeft het met eigen ogen 
te kunnen waarnemen. 

 Daarmee valt een slag te winnen. 

 

Slotwoord 

Eén ding kunnen we wel vaststellen: wát een tijd en bijzondere toewijding heeft er in het samenstellen 
van dit herbarium gezeten, als je meerekent al het werk van zoeken, drogen, inplakken, bijschriften 
toevoegen, kaartjes schrijven, tekeningen maken, foto’s nemen en (laten) ontwikkelen, rubriceren, 
archiveren, opslaan en bewaren. 

Vele 1000en uren. Dat is vandaag de dag vrijwel ondenkbaar. 

We hebben gemerkt dat de samensteller van het herbarium “iets had met het blad”. We vonden wat 
aantekeningen bij een lezing uit 1952 die hij voor een botanische vereniging heeft gehouden onder de 
titel: ”De schoonheid van het blad”. 

De Heer Bouwens schrijft aan het slot van zijn lezing:   

“ Ik wil nog opmerken dat ik getracht heb van elke 
bladvorm het beste voorbeeld te vinden. U kunt vrijwel 
elke overgang vinden. Tenslotte nog toont ons dit alles 
hoe schoon de bladeren zijn. Er zijn er zóveel en 
daardoor zien we zó weinig………als we er niet op letten”. 

 

“…Mijn vader was een zeer nauwkeurig persoon en 
legde alles heel precies vast…”. 

 

Daarvan getuigen te mogen zijn geweest was voor ons 
een bijzonder genoegen. 

We hopen dat u zo dankzij dit artikel een levendige 
indruk hebt gekregen van schijnbaar “dorre stof”. 

 

Met dank aan allen die, voor dit artikel, waardevolle 
gegevens hebben verstrekt. 

 

In een derde en laatste artikel kijken we naar de grote universteitsherbaria. 

 



Han Beeuwkes 

Gerard Beersma 

Foto’s Gerard Beersma 

19032005 

 

 

 

 

 

Voor hen die nu geheel in de ban geraakt zijn 

 

van deze serie artikelen laten we aansluitend 

 

deel 3 volgen 
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Bijzondere plantencollecties. Droge materie? (slot) 
 

Inleiding 
In de beide vorige artikelen stonden we stil bij particuliere, min of meer uit hobby en bijzondere 
belangstelling, ontstane herbaria. We zagen hoe zo’n herbarium meestal als schoolopdracht begint en 
vaak weer eindigt ( ZNT-5 december 2004), maar ook hoe de belangstelling zich professioneel kan 
voortzetten en dan heel waardevolle collecties oplevert. Een voorbeeld daarvan bespraken we in het 

vorige artikel (ZNT2 - april 2005).  
In dit laatste artikel geven we een beknopt verslag van wat 
verzamelde gegevens over o.a. ons Nationaal Herbarium 
(voorheen Rijksherbarium) te Leiden. We hebben  gebruik 
gemaakt van internet en van de door het NHN toegezonden 
brochures. De omvang van dit laatste artikel moet echter 
weer passen binnen de ruimte die  ZNT geeft. We hebben 
ons dus zeer beperkt. 
Wie alles in het echt wil zien moet maar eens contact opnemen 
met Leiden; ze zijn te allen tijde bereid een rondleiding en 
exposé te verzorgen. Wie niet kan wachten en meteen al meer 
wil weten kan prima op internet terecht. Vandaar uit kun je via 

de vele links “al zwervende vergââren”, world-wide! 

 

Universiteiten Leiden en Wageningen 
Naast de particuliere collecties zijn er de institutionele 
universiteitsherbaria. Het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum 'Naturalis' bergt de grootste verzameling 
geconserveerde dieren en geologische voorwerpen 
van Nederland. Minder bekend is misschien dat in 
dezelfde stad zich de grootste verzameling 
planten, paddestoelen en wieren bevindt, namelijk in 
het Nationaal Herbarium Nederland. Het Nationaal 
Herbarium Nederland is een internationaal 
gerenommeerd onderzoeksinstituut, met vestigingen 
in Leiden, Utrecht en Wageningen. Ieder jaar groeit 
de collectie met ongeveer 35.000 exemplaren door 
schenkingen, aankoop, ruil en veldonderzoek. De 
meeste planten komen uit Zuidoost-Azië, Europa en 
Nederland. Het NHN is ‘s werelds best toegeruste 
instituut voor de studie van de flora van de 
Maleisische Archipel. De rijke collecties uit dat gebied 
vormen een erfenis uit Nederlands koloniaal verleden, 
maar groeit ook nu nog gestaag. Naast de dode 
planten van het Nationaal Herbarium gebruiken de wetenschappers ook de uitgebreide verzameling 
levende planten van de Hortus Botanicus Dat dit herbarium niet een museum op zich is, maar deel 
uitmaakt van de Universiteit, is een groot geluk. Want waar deze relatie tussen de grote instellingen van 
onderwijs en onderzoek ontbreekt of incidenteel blijft, zoals veelal in het buitenland, dreigt altijd het 
gebrek aan goede beoefenaars van specialismen zoals de plantensystematiek en taxonomie. 



De Wageningse tak ( het Herbarium Vadense) heeft naast haar “droge collectie” die voor het merendeel 
bestaat uit planten afkomstig uit Afrika ook nog een uitgebreide alcohol-zaad-droge vruchten-
houtmonster- en DNA monstercollectie. Deze laatste is nieuw en groeit snel. Daarnaast is in Wageningen 
een deel van het Clifford herbarium aanwezig Dit wordt bewaard als aparte collectie. Het is gedeeltelijk 
beschikbaar op internet en zeer de moeite van het bekijken waard. 

Omdat Wageningen oorspronkelijk de landbouwuniversiteit van Nederland was ligt een ander accent van 
de collectie bij cultuurplanten. Dit betreft zowel eetbare planten als siergewassen. 
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Droge materie?                                                                     
            Clifford 

Meestal hebben we een wat stoffig idee van archieven en haar 
medewerkers. Niets is echter minder waar. Er bestaat een levendige 
en organische uitwisseling van kennis, mensen en  soorten waar 
onderzoek naar wordt verricht alsmede een wederzijdse leen- en 
ruilhandel voor o.a. het completeren van elkaars collecties.  

In klimaatbeheerste, bijna steriele, magazijnen en honderden meters 
lange stellages liggen de soorten in dozen veilig en beschermd 
opgeslagen. Zeer deskundig beheerd en grotendeels ten dienste van 
het  wetenschappelijk onderzoek, waaronder de taxonomie. Het zijn  
plantenarchieven van gigantische omvang met vele miljoenen 
exemplaren, bestaande uit  recente en zeer oude collecties. Met een 
collectie van 5,5 miljoen specimens is het Nationaal Herbarium 
Nederland een van de grootste herbaria ter wereld. Alle ca. 50.000 
type-specimens zijn beschikbaar gekomen op internet. Daarnaast is 
een uitgebreide bibliotheek aanwezig met een unieke verzameling 
botanische literatuur en bijzondere illustraties vanaf de 16e eeuw. De platencollectie van het Nationaal 
Herbarium omvat ongeveer 40.000 illustraties vanaf 1600, waarvan er zo’n 3000 een grote historische 
waarde vertegenwoordigen. 

Van de zeer oude collectie herbaria die NHN bezit noemen we er enkele:  

• Het herbarium van Rauwolf; het is een van de oudste wetenschappelijke herbaria uit de 16e 
eeuw, met verzamelingen uit het mediterrane gebied en Zwitserland. 

• Het herbarium Boerhaave; echter van  onzekere oorsprong. 
• Herbarium van prof. David de Gorter uit de 18e eeuw. Het bevat 1346 soorten uit Siberië. Perzië, 

Italië en ook Nederland. 
• Het herbarium van Simon d`Oignies gedateerd 1780 en voorzien van prachtige romantische 

tekeningen en platen.  
Daarnaast zijn er nog vele oude collecties van onzekere oorsprong o.a. uit Suriname en Japan Echium  

(bron: Blumea. A journal of plant-taxonomy en plant-geography, Rijksherbarium Leiden).   
plantagineum Laurens van der Vinne jr.1736 

  

Geschiedenis   



Zowel Naturalis als het Nationaal Herbarium Nederland danken hun bestaan aan de onderzoekingen in de 
koloniën aan het begin van de 19de eeuw. Het museum werd in 1820 in Leiden gesticht. Nederland en 
België vormden toen nog één staat. Om het evenwicht tussen de voorzieningen in de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden te bewaren, koos de toenmalige koning, Willem I, in 1929 Brussel uit als 
standplaats voor 's Rijks Herbarium. Een jaar later braken de onlusten uit die leidden tot de scheiding 
van Nederland en België. De bekende arts en ontdekkingsreiziger Von Siebold, die een belangrijke 
bijdrage leverde aan de Aziatische natuurhistorische en volkenkundige collecties in Nederland, redde het 
Rijksherbarium. Hij bracht alle planten ongeschonden naar Leiden. Zo ontstond daar, samen met het 
natuurhistorisch museum en de Hortus Botanicus van de universiteit een belangrijke concentratie van 
natuurhistorische kennis en collecties. 

 

Heel veel werk 

Wat een werk er in zo’n instituut zit kunnen we becijferen als we weten dat een 
man in gunstige omstandigheden in één maand de inhoud van ongeveer 12 
dozen – dat wil zeggen één verticale rij- bij elkaar verzamelt. Daar is het 
wetenschappelijk bewerken nog niet eens bij; dat gaat met een snelheid van 
tien tot vijftig soorten per jaar, hetgeen betekent dat de plm 25.000 soorten van 
Maleisie een 500-2500 man/jaren vergen. Veel tijd gaat tegenwoordig zitten in 

het digitaliseren van alles. Hoewel dat later ook weer tijdwinst oplevert. 

De afdeling collectiebeheer beheert de plantenverzameling van het Nationaal Herbarium Nederland. 
Nieuwe, verse planten worden na binnenkomst eerst tussen absorberend papier verpakt en onder druk 
gedroogd in een droogstoof bij 60°Celsius. Vervolgens worden ze gemonteerd op stevig papier en 
voorzien van alle verzamelgegevens. Nadat ze door specialisten op naam zijn gebracht gaan ze de 
collectie in. Daarnaast verzendt en ontvangt collectiebeheer jaarlijks zo'n 20.000 planten als 
leenzending. 
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Bewaken en bewaren 

Gedroogde planten worden bedreigd door vraat en schimmel, en zijn daarnaast brandgevaarlijk. Om 
vraat te voorkomen worden de planten gedesinfecteerd door ze 48 uur bij -30°Celsius in een diepvriezer 
te plaatsen. Zo worden kevers en larven gedood. Omdat eventuele eitjes wel kunnen overleven, moet de 
diepvriesbehandeling eens in het anderhalf jaar worden herhaald. Schimmel en brandgevaar vereisen 
een goede klimaatcontrole en brandpreventie. Zo heeft het Nationaal Herbarium Nederland zijn eigen 



goed getrainde brandploeg.  

 

Bonte verzameling  

De meeste planten worden in één van de ongeveer 70.000 dozen opgeborgen. Er zijn aparte collecties  

voor de Nederlandse planten, de 'lagere planten', de gallen en houtmonsters. Naast de droge collectie is 

er verder ook een natte. Grote vruchten en tere bloemen van bijvoorbeeld orchideeën kunnen beter op 
alcohol of formaline worden bewaard. Een zeer gevarieerde verzameling vormt de economisch-
botanische collectie, met onder andere specerijen, eetbare zaden, vezels, geneesmiddelen, oliën en 
vetten. Wageningen is vooral gespecialiseerd in uitlandige collecties (materiaal uit vrijwel alle Afrikaanse 
landen, grotendeels verzameld door eigen medewerkers!). 

 

Antieke collecties 

De collecties van vóór 1800 worden apart, in een kluis, 
bewaard. Deze planten zijn vaak opgeplakt in mooie, 
gebonden boeken. Soms zijn er meerdere soorten bijeen 
geplakt boven een kunstig getekende bloemenvaas. Eén van 
de oudste is het herbarium de reeds eerder genoemde 
Rauwolf. Deze Duitse onderzoeker verzamelde planten in de 
tweede helft van de 16de eeuw. In de 17de eeuw, tijdens de 
30-jarige oorlog tussen Zweden en Duitsland, werd deze 
collectie als oorlogsbuit naar Zweden gebracht. De Zweedse 
koningin Christina gaf ze aan de Nederlandse geleerde 
Vossius, die ze na zijn dood aan de Leidse Universiteit 
schonk.  

 

Vandaag een herbarium aanleggen 

Wie anno 2005 en daarna een herbarium begint aan te 
leggen, heeft te maken met strenge regels. Je kunt tegenwoordig niet zondermeer een plant meenemen. 
De lijst van beschermde soorten is sterk uitgebreid. Meenemen van zo’n  

26 

 

 

 

soort is strafbaar. De meeste andere planten hebben de status van aandachtssoort, kwetsbaar of  
bedreigd. Dat zijn er nu veel meer geworden. Zie bijvoorbeeld de Rode Lijst van Floron. Ons advies is om 
niet meer te plukken, maar foto’s te maken. Vooral digitaal is erg handig; het neemt geen ruimte in 
beslag en kan niet aangetast worden door schimmels of micro-organismen behoudens mogelijk een 
computervirus of een “magnetische windvlaag”. Op het beeldscherm zijn voldoende details te zien, als de 
foto goed genomen is, waardoor je als hobbyist èn professional ook zonder gedroogd exemplaar 
uitstekend vergelijkingsmateriaal hebt. 

 



Normen en waarden 

Het gonst ervan. Wie de literatuur bijhoudt en om zich heen kijkt weet dat er heel wat geroofd wordt uit 
de plantenwereld. Zeker als men denkt dat het geld oplevert. Wie kent niet de gaten in de grond waar 
eens orchissen stonden? 

Daarom plaatsen we voor de aardigheid een mooie illustratie(Wenckebach, van de Verkadealbums) met 
een stukje tekst uit een schoolvouwblad van 1973 van het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk. Enkele citaten uit de bijgeschreven tekst:  

“De laatste regel uit ‘klein, klein kleutertje’ is bittere ernst geworden. Veel bloemen -elf daarvan staan 
op dit vouwblad- lopen zoveel gevaar, dat ze beschermd zijn verklaard. Dat betekent dat je ze niet mag 
plukken, niet mag uitgraven en niet mag beschadigen……… In 1973 zijn 53 soorten wilde planten 
beschermd verklaard op grond van de 
Natuurbeschermingswet. Dat is vier procent van 
de in ons land voorkomende ‘hogere’ 
plantensoorten….” 
 

Bij de op 1 april 2002 inwerkingtreding van de 
Flora- en faunawet  zijn inmiddels 105 
plantensoorten, waaronder veel orchideeën en 
soorten met opvallende bloemen, wettelijk 
beschermd. Deze  lijst is eenvoudig te vinden op 
internet. Klik met Google <beschermde planten> 
en je ontvangt de nodige informatie. 

 

Slotwoord 

We willen deze serie besluiten met een citaat van 
Dr. M. Jacobs uit 1973 over het werk van het toen 
nog zo geheten Rijksherbarium:  

“……Wij arbeiden aan internationale eenheid in de 
kennis van het plantenrijk. Wat zouden land- tuin en bosbouw, erfelijkheidsleer, artsenijbereidkunde, 
vergiftenleer, plantenchemie- en fysiologie  
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beginnen zonder de zekerheid omtrent de identiteit van hun materiaal…….denkt evenwel niet dat het nut 
alleen voorop staat. Want wij zouden er verkeerd aan doen als wij het gewone geluk veronachtzaamden 
dat mensen aan de omgang met planten beleven. Streven van botanici is het, die omgang te styleren en 
te verrijken met betekenis…….” 

 

Hierna nog enkele websites. Het makkelijkst is om gewoon <herbarium> in te toetsen met Google. Het 
aanklikken van de sites met links wijst de weg verder vanzelf. 

In wintertijd een leuke bezigheid en goede voorbereiding op het seizoen dat volgt.  

 

 

Websites  

www.nationaalherbarium.nl  

www.nationaalherbarium.nl/nhnlibrary/ 

www.cgrer.uiowa.edu/herbarium 

www.linnaeus.nrm.se/botany 

www.trq.nl/school/herbarium 

www.cbs.umn.edu/herbarium/collecting.htm 

http://www.oregonstate.edu/dept/botany/herb
arium nl. 

wikipedia.org/wiki/Herbarium 

http://www.wau.nl/pers/03/093wur.html 
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Bijzondere plantencollecties. Droge 
materie? (slot) 
 

Inleiding 
In de beide vorige artikelen stonden we stil bij particuliere, min of meer uit hobby en bijzondere 
belangstelling, ontstane herbaria. We zagen hoe zo’n herbarium meestal als schoolopdracht begint en 
vaak weer eindigt ( ZNT-5 december 2004), maar ook hoe de belangstelling zich professioneel kan 

voortzetten en dan heel waardevolle collecties oplevert. Een 
voorbeeld daarvan bespraken we in het vorige artikel (ZNT2 
- april 2005).  
In dit laatste artikel geven we een beknopt verslag van wat 
verzamelde gegevens over o.a. ons Nationaal Herbarium 



(voorheen Rijksherbarium) te Leiden. We hebben  gebruik gemaakt van internet en van de door het 
NHN toegezonden brochures. De omvang van dit laatste artikel moet echter weer passen binnen de 
ruimte die  ZNT geeft. We hebben ons dus zeer beperkt. 
Wie alles in het echt wil zien moet maar eens contact opnemen met Leiden; ze zijn te allen tijde bereid 
een rondleiding en exposé te verzorgen. Wie niet kan wachten en meteen al meer wil weten kan prima 
op internet terecht. Vandaar uit kun je via de vele links “al zwervende vergââren”, world-wide! 

 

Universiteiten Leiden en Wageningen 
Naast de particuliere collecties zijn er de institutionele 
universiteitsherbaria. Het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum 'Naturalis' bergt de grootste verzameling 
geconserveerde dieren en geologische voorwerpen 
van Nederland. Minder bekend is misschien dat in 
dezelfde stad zich de grootste verzameling 
planten, paddestoelen en wieren bevindt, namelijk in 
het Nationaal Herbarium Nederland. Het Nationaal 
Herbarium Nederland is een internationaal 
gerenommeerd onderzoeksinstituut, met vestigingen 
in Leiden, Utrecht en Wageningen. Ieder jaar groeit 
de collectie met ongeveer 35.000 exemplaren door 
schenkingen, aankoop, ruil en veldonderzoek. De 
meeste planten komen uit Zuidoost-Azië, Europa en 
Nederland. Het NHN is ‘s werelds best toegeruste 
instituut voor de studie van de flora van de 
Maleisische Archipel. De rijke collecties uit dat gebied 
vormen een erfenis uit Nederlands koloniaal verleden, 
maar groeit ook nu nog gestaag. Naast de dode 
planten van het Nationaal Herbarium gebruiken de wetenschappers ook de uitgebreide verzameling 
levende planten van de Hortus Botanicus Dat dit herbarium niet een museum op zich is, maar deel 
uitmaakt van de Universiteit, is een groot geluk. Want waar deze relatie tussen de grote instellingen van 
onderwijs en onderzoek ontbreekt of incidenteel blijft, zoals veelal in het buitenland, dreigt altijd het 
gebrek aan goede beoefenaars van specialismen zoals de plantensystematiek en taxonomie. 

De Wageningse tak ( het Herbarium Vadense) heeft naast haar “droge collectie” die voor het merendeel 
bestaat uit planten afkomstig uit Afrika ook nog een uitgebreide alcohol-zaad-droge vruchten-
houtmonster- en DNA monstercollectie. Deze laatste is nieuw en groeit snel. Daarnaast is in Wageningen 
een deel van het Clifford herbarium aanwezig Dit wordt bewaard als aparte collectie. Het is gedeeltelijk 
beschikbaar op internet en zeer de moeite van het bekijken waard. 

Omdat Wageningen oorspronkelijk de landbouwuniversiteit van Nederland was ligt een ander accent van 
de collectie bij cultuurplanten. Dit betreft zowel eetbare planten als siergewassen. 

                                                                                                            

Droge materie?                                                                     
            Clifford 
Meestal hebben we een wat stoffig idee van archieven en haar 
medewerkers. Niets is echter minder waar. Er bestaat een levendige 
en organische uitwisseling van kennis, mensen en  soorten waar 
onderzoek naar wordt verricht alsmede een wederzijdse leen- en 
ruilhandel voor o.a. het completeren van elkaars collecties.  

In klimaatbeheerste, bijna steriele, magazijnen en honderden meters 
lange stellages liggen de soorten in dozen veilig en beschermd 
opgeslagen. Zeer deskundig beheerd en grotendeels ten dienste van 
het  wetenschappelijk onderzoek, waaronder de taxonomie. Het zijn  



plantenarchieven van gigantische omvang met vele miljoenen exemplaren, bestaande uit  recente en 
zeer oude collecties. Met een collectie van 5,5 miljoen specimens is het Nationaal Herbarium Nederland 
een van de grootste herbaria ter wereld. Alle ca. 50.000 type-specimens zijn beschikbaar gekomen op 
internet. Daarnaast is een uitgebreide bibliotheek aanwezig met een unieke verzameling botanische 
literatuur en bijzondere illustraties vanaf de 16e eeuw. De platencollectie van het Nationaal Herbarium 
omvat ongeveer 40.000 illustraties vanaf 1600, waarvan er zo’n 3000 een grote historische waarde 
vertegenwoordigen. 

Van de zeer oude collectie herbaria die NHN bezit noemen we er enkele:  

• Het herbarium van Rauwolf; het is een van de oudste wetenschappelijke herbaria uit de 16e 
eeuw, met verzamelingen uit het mediterrane gebied en Zwitserland. 

• Het herbarium Boerhaave; echter van  onzekere oorsprong. 
• Herbarium van prof. David de Gorter uit de 18e eeuw. Het bevat 1346 soorten uit Siberië. Perzië, 

Italië en ook Nederland. 
• Het herbarium van Simon d`Oignies gedateerd 1780 en voorzien van prachtige romantische 

tekeningen en platen.  
Daarnaast zijn er nog vele oude collecties van onzekere oorsprong o.a. uit Suriname en Japan Echium  

(bron: Blumea. A journal of plant-taxonomy en plant-geography, Rijksherbarium Leiden).   
plantagineum Laurens van der Vinne jr.1736 

  

Geschiedenis   

Zowel Naturalis als het Nationaal Herbarium Nederland danken hun bestaan aan de onderzoekingen in de 
koloniën aan het begin van de 19de eeuw. Het museum werd in 1820 in Leiden gesticht. Nederland en 
België vormden toen nog één staat. Om het evenwicht tussen de voorzieningen in de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden te bewaren, koos de toenmalige koning, Willem I, in 1929 Brussel uit als 
standplaats voor 's Rijks Herbarium. Een jaar later braken de onlusten uit die leidden tot de scheiding 
van Nederland en België. De bekende arts en ontdekkingsreiziger Von Siebold, die een belangrijke 
bijdrage leverde aan de Aziatische natuurhistorische en volkenkundige collecties in Nederland, redde het 
Rijksherbarium. Hij bracht alle planten ongeschonden naar Leiden. Zo ontstond daar, samen met het 
natuurhistorisch museum en de Hortus Botanicus van de universiteit een belangrijke concentratie van 
natuurhistorische kennis en collecties. 

 

Heel veel werk 

Wat een werk er in zo’n instituut zit kunnen we becijferen als we weten dat een 
man in gunstige omstandigheden in één maand de inhoud van ongeveer 12 
dozen – dat wil zeggen één verticale rij- bij elkaar verzamelt. Daar is het 
wetenschappelijk bewerken nog niet eens bij; dat gaat met een snelheid van 
tien tot vijftig soorten per jaar, hetgeen betekent dat de plm 25.000 soorten van 
Maleisie een 500-2500 man/jaren vergen. Veel tijd gaat tegenwoordig zitten in 
het digitaliseren van alles. Hoewel dat later ook weer tijdwinst oplevert. 

 

De afdeling collectiebeheer beheert de plantenverzameling van het Nationaal Herbarium Nederland. 
Nieuwe, verse planten worden na binnenkomst eerst tussen absorberend papier verpakt en onder druk 
gedroogd in een droogstoof bij 60°Celsius. Vervolgens worden ze gemonteerd op stevig papier en 
voorzien van alle verzamelgegevens. Nadat ze door specialisten op naam zijn gebracht gaan ze de 
collectie in. Daarnaast verzendt en ontvangt collectiebeheer jaarlijks zo'n 20.000 planten als 
leenzending. 

 



Bewaken en bewaren 

Gedroogde planten worden bedreigd door vraat en schimmel, en zijn daarnaast brandgevaarlijk. Om 
vraat te voorkomen worden de planten gedesinfecteerd door ze 48 uur bij -30°Celsius in een diepvriezer 
te plaatsen. Zo worden kevers en larven gedood. Omdat eventuele eitjes wel kunnen overleven, moet de 
diepvriesbehandeling eens in het anderhalf jaar worden herhaald. Schimmel en brandgevaar vereisen 
een goede klimaatcontrole en brandpreventie. Zo heeft het Nationaal Herbarium Nederland zijn eigen 
goed getrainde brandploeg.  

 

Bonte verzameling  

De meeste planten worden in één van de ongeveer 70.000 dozen opgeborgen. Er zijn aparte collecties  

voor de Nederlandse planten, de 'lagere planten', de gallen en houtmonsters. Naast de droge collectie is 

er verder ook een natte. Grote vruchten en tere bloemen van bijvoorbeeld orchideeën kunnen beter op 
alcohol of formaline worden bewaard. Een zeer gevarieerde verzameling vormt de economisch-
botanische collectie, met onder andere specerijen, eetbare zaden, vezels, geneesmiddelen, oliën en 
vetten. Wageningen is vooral gespecialiseerd in uitlandige collecties (materiaal uit vrijwel alle Afrikaanse 

landen, grotendeels verzameld door eigen medewerkers!). 

 

Antieke collecties 

De collecties van vóór 1800 worden apart, in een kluis, 
bewaard. Deze planten zijn vaak opgeplakt in mooie, 
gebonden boeken. Soms zijn er meerdere soorten bijeen 
geplakt boven een kunstig getekende bloemenvaas. Eén van 
de oudste is het herbarium de reeds eerder genoemde 
Rauwolf. Deze Duitse onderzoeker verzamelde planten in de 
tweede helft van de 16de eeuw. In de 17de eeuw, tijdens de 
30-jarige oorlog tussen Zweden en Duitsland, werd deze 
collectie als oorlogsbuit naar Zweden gebracht. De Zweedse 
koningin Christina gaf ze aan de Nederlandse geleerde 



Vossius, die ze na zijn dood aan de Leidse Universiteit schonk.  

 

Vandaag een herbarium aanleggen 

Wie anno 2005 en daarna een herbarium begint aan te leggen, heeft te maken met strenge regels. Je 
kunt tegenwoordig niet zondermeer een plant meenemen. De lijst van beschermde soorten is sterk 
uitgebreid. Meenemen van zo’n soort is strafbaar. De meeste andere planten hebben de status van 
aandachtssoort, kwetsbaar of  bedreigd. Dat zijn er nu veel meer geworden. Zie bijvoorbeeld de Rode 
Lijst van Floron. Ons advies is om niet meer te plukken, maar foto’s te maken. Vooral digitaal is erg 
handig; het neemt geen ruimte in beslag en kan niet aangetast worden door schimmels of micro-
organismen behoudens mogelijk een computervirus of een “magnetische windvlaag”. Op het 
beeldscherm zijn voldoende details te zien, als de foto goed genomen is, waardoor je als hobbyist èn 
professional ook zonder gedroogd exemplaar uitstekend vergelijkingsmateriaal hebt. 

 

Normen en waarden 

Het gonst ervan. Wie de literatuur bijhoudt en om zich heen kijkt weet dat er heel wat geroofd wordt uit 
de plantenwereld. Zeker als men denkt dat het geld oplevert. Wie kent niet de gaten in de grond waar 
eens orchissen stonden? 

Daarom plaatsen we voor de aardigheid een mooie illustratie(Wenckebach, van de Verkadealbums) met 
een stukje tekst uit een schoolvouwblad van 1973 van het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk. Enkele citaten uit de bijgeschreven tekst:  

“De laatste regel uit ‘klein, klein kleutertje’ is bittere ernst geworden. Veel bloemen -elf daarvan staan 
op dit vouwblad- lopen zoveel gevaar, dat ze beschermd zijn verklaard. Dat betekent dat je ze niet mag 
plukken, niet mag uitgraven en niet mag beschadigen……… In 1973 zijn 53 soorten wilde planten 
beschermd verklaard op grond van de Natuurbeschermingswet. Dat is vier procent van de in ons land 
voorkomende ‘hogere’ plantensoorten….” 



 

Bij de op 1 april 2002 inwerkingtreding van de 
Flora- en faunawet  zijn inmiddels 105 
plantensoorten, waaronder veel orchideeën en 
soorten met opvallende bloemen, wettelijk 
beschermd. Deze  lijst is eenvoudig te vinden op 
internet. Klik met Google <beschermde planten> en 
je ontvangt de nodige informatie. 

 

Slotwoord 

We willen deze serie besluiten met een citaat van 
Dr. M. Jacobs uit 1973 over het werk van het toen 
nog zo geheten Rijksherbarium:  

“……Wij arbeiden aan internationale eenheid in de 
kennis van het plantenrijk. Wat zouden land- tuin en 
bosbouw, erfelijkheidsleer, artsenijbereidkunde, 
vergiftenleer, plantenchemie- en fysiologie beginnen 
zonder de zekerheid omtrent de identiteit van hun 
materiaal…….denkt evenwel niet dat het nut alleen voorop staat. Want wij zouden er verkeerd aan doen 
als wij het gewone geluk veronachtzaamden dat mensen aan de omgang met planten beleven. Streven 
van botanici is het, die omgang te styleren en te verrijken met betekenis…….” 

 

Hierna nog enkele websites. Het makkelijkst is om gewoon <herbarium> in te toetsen met Google. Het 
aanklikken van de sites met links wijst de weg verder vanzelf. 

In wintertijd een leuke bezigheid en goede voorbereiding op het seizoen dat volgt.  

 

 

Websites  

www.nationaalherbarium.nl  

www.nationaalherbarium.nl/nhnlibrary/ 

www.cgrer.uiowa.edu/herbarium 

www.linnaeus.nrm.se/botany 

www.trq.nl/school/herbarium 

www.cbs.umn.edu/herbarium/collecting.htm 

http://www.oregonstate.edu/dept/botany/herb
arium nl. 

wikipedia.org/wiki/Herbarium 

http://www.wau.nl/pers/03/093wur.html 
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Vogelparadijs 

 Onze tuin, Brinkgreverweg 9 in Epe, is een waar vogelparadijs: behalve de “standaard”-equipage 
van mezen, meeuwen (in de wei), Merels (die op het moment van dit schrijven nog druk doende zijn hun 
bedelende jongen te voeren), Roodborst, Vink, Boomklevertjes, Heggenmus, Eksters, Vlaamse gaaien, 



zagen we geregeld (in week 30 en mogelijk nog vaker) een bonte specht, snoepend van een bakje vet 
voor de mezen, en een Groene specht, zoekend langs de rand van tegels waarschijnlijk naar mieren. 

 Een opvallende verschijning is “Mormel”, een merel met een armetierig uiterlijk – vandaar onze 
bijnaam! – en een rare lange puntige snavel. Zit almaar te bedelen om voer, zoals havermout en 
kattenbrokjes. We zien hem (gele snavel!) nooit zelf foerageren: hij is of lui of verwend, òf er is een 
handicap. 

 De hazen rennen vrolijk rond in de wei. Af en toe een Buizerd cirkelend of op een paaltje.  

Je ziet: vakantie-op-eigen-erf is ook leuk en boeiend! 

 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

 

 

Kolibrieklevers 
 Qua houding lijkt het opmerkelijk veel op een Kolibrievlinder, stilstaand in de lucht en met de 
lange spitse kop reikend naar de bloemtrossen van de Reuzenbalsemien. Zelfs de kleurstelling vertoont 
overeenkomst: in de trilvlucht zacht grijs met iets van oranje. Alleen het formaat – dat klopt van geen 
kanten.   
Het zijn dan ook geen vlinders maar Boomklevers die de balsemienzaden ontdekt hebben. Soms spat 
er een rijpe zaaddoos uit elkaar, zoals dat bij de balsemien hoort, en dan deinst de vogel in een kleine 
schrikreactie, hangend in de lucht, even terug: een kostelijk gezicht. 

Louk Witkamp schreef er een paar jaar geleden al over toen zij voor het eerst opmerkte dat 
Boomklevers “op balsemien vlogen”. Wisselen vogels ervaringen uit of zijn er gewoon een paar uit haar 
tuin bij mij komen wonen?  

Afgezien van zwarte luis heeft nog niet eerder enig dier belangstelling getoond voor mijn balsemienen, 
maar nu ben ik geneigd te zeggen “de lucht hangt hier vol met Kolibrieklevers!” 

 

Micky Marsman. 

 

 

Wilde zwijnen 
 

 De laatste jaren hebben de wilde varkens hun werkterrein schrikbarend uitgebreid. Het 
bosweitje waar ik op uitkijk is opgegeven. Tegenwoordig wordt daar het hele jaar door gewroet. Het 
veldje kan niet meer gemaaid worden, alleen maar “getopt”. Ook kan het maaisel niet meer afgevoerd 
worden, want het bij elkaar harken is onmogelijk. De enige echte beveiliging is schrikdraad. 
 Vlak achter het huis is een grasveld – lees onkruidveldje, maar het wordt als een tuigrasveld 
behandeld. Daar mogen de wilde zwijnen absoluut niet komen. Ook hier geldt: beveiligen met hek of 
schrikdraad. Afschuwelijk. 
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Ik vond er het volgende op:  bij de schuur lag nog wat gaas en stroken betongaas. Wie wat bewaart die 
heeft wat! De stroken zijn ± 80 – 100 cm. breed. Ik legde deze stroken langs de rand van het grasveld 
plat neer, met aan één (lange) kant bakstenen op z’n kant eronder. Klaar was het privé wildrooster. 

    

 

 

 

 

De dieren gaan er niet overheen. Varkens springen niet en deze boel wiebelt als je erop gaat staan. Een 
nadeel is dat de zaak opzij moet als je eronder wilt maaien. Maar het werkt goed en is niet hinderlijk 
lelijk om te zien. 

 

Louk Witkamp. 

 

 

 

Waarnemingen Norelholtweg 3 Epe. 

-  Boomklevers hangen weer in de Reuzenbalsemienen. Een grappig gezicht. 

-  Veel krekels en sprinkhanen in het weitje deze zomer. 

-  Hazelwormen vertonen zich dit seizoen weer op de gebruikelijke plaatsen. 

-  Taxus. Het taxusbessenseizoen is op 7 september geopend door een Boomklever. Die dag zag ik twee 
maal een vogel met een taxusbes vliegen. Er zijn nog nauwelijks rijpe bessen. 

- Vlinders. Eind augustus begin september zag ik ineens een Kleine vos en ook een Kleine vuurvlinder 
op de manier zoals deze zomer al meer gebeurde: de vlinder streek neer, juist lang genoeg om zeker 
te zijn van de waarneming, om daarna op te vliegen en zich niet meer te laten zien. Anders blijven ze 
soms dagen, zelfs weken “hangen”. 

-  Raven. Sinds ± half augustus komen zeer regelmatig een paar van deze vogels langs. Ze maken veel 
verschillende geluiden. 

-  Tafel. Eind augustus/begin september is blijkbaar te vroeg  voor de vlindertafel met rottend fruit. Er 
kwam maar één Atalanta. Nu (20 september) 3-7 Atalanta’s, 1 of 2 Kleine vossen, 1-5 Gehakkelde 
aurelia’s en 2 Bonte zandoogjes. 



- Uil. Een schim vloog door de tuin. Groot alarm van allerlei vogels. Detective gespeeld en met een 
kijker eropaf. Bosuil gevonden. Zat doodstil op een tak. Merels volgen rakeling en luid schetterend 
langs. Uil was stoïcijns. 

-  Uilen laten zich ’s avonds laat en ’s nachts regelmatig horen. 

- Bruine kikker baadt of rust? regelmatig in het vogelbadje tussen de struiken. 

- Groene specht gelukkig deze zomer ook weer in de buurt. 18 september vlakbij gehoord en gezien. 

- Groenling. Deze zomer waren er een paar in de tuin. Het vrouwtje droeg een ring. Helaas niet af 
kunnen lezen. Ze vlogen heel snel weer weg. Voor Groenlingen is het hier te dicht begroeid. 

- Paddestoelen. Verschillende rupsendoders gevonden.   

 

 

 

WACHT NOG 

Bij mij wacht nog steeds sinds 1 juli - 
nachtvlindernacht een vlinderpotje op de 

rechtmatige eigenaar. Type met rode rand aan de 
deksel en extra loepje met groene rand. 

Louk Witkamp, tel. 621573. 

 

Wilde zwijnen 
 

 De laatste jaren hebben de wilde varkens hun werkterrein schrikbarend uitgebreid. Het 
bosweitje waar ik op uitkijk is opgegeven. Tegenwoordig wordt daar het hele jaar door gewroet. Het 
veldje kan niet meer gemaaid worden, alleen maar “getopt”. Ook kan het maaisel niet meer afgevoerd 
worden, want het bij elkaar harken is onmogelijk. De enige echte beveiliging is schrikdraad. 
 Vlak achter het huis is een grasveld – lees onkruidveldje, maar het wordt als een tuigrasveld 
behandeld. Daar mogen de wilde zwijnen absoluut niet komen. Ook hier geldt: beveiligen met hek of 
schrikdraad. Afschuwelijk. 

 Ik vond er het volgende op:  bij de schuur lag nog wat gaas en stroken betongaas. Wie wat 
bewaart die heeft wat! De stroken zijn ± 80 – 100 cm. breed. Ik legde deze stroken langs de rand van 
het grasveld plat neer, met aan één (lange) kant bakstenen op z’n kant eronder. Klaar was het privé 
wildrooster. 

    

 

 

 

 



De dieren gaan er niet overheen. Varkens springen niet en deze boel wiebelt als je erop gaat staan. Een 
nadeel is dat de zaak opzij moet als je eronder wilt maaien. Maar het werkt goed en is niet hinderlijk 
lelijk om te zien. 

Louk Witkamp. 

 

 

 Mama,  wat doen  ze  daar? 

 
Deze vraag stelde een jongetje van zo’n vijf, zes jaar vorig jaar op een mooie 
dag in augustus tijdens een fietstochtje door de Gortelse bossen. “Die 
mensen” – (dat waren ondergetekende en echtgenoot) – plukken bramen,” 
onderwees de moeder haar zoontje. 

Wij plukten echter geen bramen maar snoepten van de bosbessen die daar 
overvloedig groeien en waarvoor bijna geen mens van de fiets komt. 

Steeds als wij weer langs die plek fietsen, en dat gebeurt nogal eens, denk ik 
aan de vraag van dat kaind en het antwoord daarop, en dan vraag ik mijzelf 
af: zouden er veel van zulke onwetenden zijn? 

Mijn vermoeden dat dat zo is werd sterker toen wij deze zomer tijdens het 
bosbessen plukken wederom hetzelfde hoorden. Een jong stel, er toch bepaald 
niet dom uitziend, fietste langs en we hoorden de vrouw opgetogen tegen de 
man zeggen: “O kijk, die mensen zijn aan het bramen plukken, leuk hè?”  Het 
klonk als: kijk ze eens schattig bezig zijn! Ook de man had kennelijk nog nooit 

bosbessen geplukt; hij corrigeerde zijn metgezelling in ieder geval niet. 

Hoor ik nog eens zo’n opmerking dan moet ik toch echt ingrijpen en wordt het verplicht  

BOSBESSEN ETEN. 

Joke de Heer. 

 

 

30 

 

 

Iedereen aan de slag op de Natuurwerkdag! 

 

Zaterdag, 5 november is het weer Natuurwerkdag. Eensgezind worden de mouwen opgestroopt 
in de natuurterreinen van Nederland voor noodzakelijk onderhoud dat met de “hand” moet worden 
gedaan. 

Er zijn weer prachtige locaties gekozen, waar men naast het werk ook volop kan genieten van de natuur. 
U kunt af reizen naar onbekende locaties in het land of het dichterbij huis zoeken in de provincie 
Gelderland. 

 

Geen 
braam 



Uiteraard is goede kleding en stevig schoeisel noodzakelijk, want het kan frisjes zijn begin 
november. Voor koffie, thee, lunch met soep wordt gezorgd! 

Een kleine greep uit de mogelijkheden. 

 Huis op de Berg in Doornspijk, kruispunt Schootbruggeweg/Bovenweg. Een particulier terrein. 
Van 9.00 tot 14.00 uur. Het is een gezinslocatie d.w.z. er zijn ook lichte werkzaamheden voor 
kinderen vanaf negen jaar. 

 Landgoed IJsselvliedt, IJsselvliedtlaan 3 in Wezep. Parkeerplaats Zuiderzeestraat Wezep. Van 
9.30 tot 14.30 uur. 

 Natuurpark Berg en Bos, J.C.Wilslaan 21, Apeldoorn. Van 10.00 tot 15.00 uur. Het is een 
gezinslocatie. O.l.v. IVN. 

 Radio Kootwijk. van 10.00 tot 15.00 uur. Gezinslocatie. 
U moet zich wel van te voren opgeven. Bij Charlotte Krabben tel. 026 3537444 of via internet of per 
e-mail: Gelderland@Natuurwerkdag.nl. Alle informatie , routebeschrijvingen, aard van de 
werkzaamheden enz. kunt u vinden op  

www.natuurwerkdag.nl 

 

 

 

 

 

Mama,  wat doen  ze  daar? 

 
Deze vraag stelde een jongetje van zo’n vijf, zes jaar vorig jaar op een mooie 
dag in augustus tijdens een fietstochtje door de Gortelse bossen. “Die 
mensen” – (dat waren ondergetekende en echtgenoot) – plukken bramen,” 
onderwees de moeder haar zoontje. 

Wij plukten echter geen bramen maar snoepten van de bosbessen die daar 
overvloedig groeien en waarvoor bijna geen mens van de fiets komt. 

Steeds als wij weer langs die plek fietsen, en dat gebeurt nogal eens, denk ik 
aan de vraag van dat kaind en het antwoord daarop, en dan vraag ik mijzelf 
af: zouden er veel van zulke onwetenden zijn? 

Mijn vermoeden dat dat zo is werd sterker toen wij deze zomer tijdens het 
bosbessen plukken wederom hetzelfde hoorden. Een jong stel, er toch bepaald 
niet dom uitziend, fietste langs en we hoorden de vrouw opgetogen tegen de 
man zeggen: “O kijk, die mensen zijn aan het bramen plukken, leuk hè?”  Het 
klonk als: kijk ze eens schattig bezig zijn! Ook de man had kennelijk nog nooit 

bosbessen geplukt; hij corrigeerde zijn metgezelling in ieder geval niet. 

Hoor ik nog eens zo’n opmerking dan moet ik toch echt ingrijpen en wordt het verplicht  

BOSBESSEN ETEN. 

Joke de Heer. 
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Geen 
braam 



 

Vroeg of laat 

  

Epe, zaterdagavond 26 februari 2005, 20.00 uur. De telefoon gaat: “Er 
zit een jonge uil op de straat”.  

Mijn eerste gedachte was “een Steenuil.” Dit kleine uiltje wordt nog 
wel eens voor een jong uiltje aangezien.”  

Nee deze had duidelijk donsveren, het was echt een jonge vogel!  

Dan moet het wel een jonge Bosuil zijn flitste door me heen. Toevallig 
had ik het er deze week nog over gehad met een vogelliefhebber, dat de 

Bosuilen dit jaar wel eens vroeg konden zijn. Deze wees er mij toen fijntjes op dat volgens het “dikke 
uilenboek” de gemiddelde eilegdatum van de Bosuil over de afgelopen dertig jaar in Nederland op 22 
maart uitkwam.  

Ter plaatse bleek het uiltje uit voorzorg in de hal van een buurtbewoner te zijn gezet. Het was 
inderdaad een jonge Bosuil en ook niet zo erg jong meer een week of zes schatte ik. Het uilskuiken 
was zo te zien kerngezond.  

Nadat we allemaal nog even in zijn prachtige donkerbruine ogen hadden gekeken heb ik de takkeling 
op een tak van een naburige hulstboom gezet. Een beetje beschut tegen de stuifsneeuw en de gure 
wind. Onzin natuurlijk want het dikke donspak beschermt ze voldoende tegen de kou.  

In de naburige grote kale bomen hoorde ik nog tenminste vier jonge uilen roepen om voedsel. Volgens 
de betrokken buurtbewoner had ze dat geluid al ruim een week gehoord. 

“Alweer een gevolg van de opwarming van de aarde,” hoor ik sommigen denken.  

Die samenhang is er deze keer waarschijnlijk niet. Het komt wel vaker voor dat de afbakening van een 
territorium (de territoriale fase), die in de herfst plaatsvindt, direct gevolgd wordt door de seksuele fase 
en voortplanting. We zien dan broedgevallen in de periode november – januari. De eieren van onze uil 
zijn begin december gelegd en de jongen zijn kort na nieuwjaar uitgekomen.  

Bepalend voor het broedresultaat is met name het voedselaanbod. Het mannetje jaagt in de 
beginperiode alleen, en afhankelijk van de kwaliteit van het voedselaanbod wordt de legselgrootte en 
het al dan niet slagen van het broedsel bepaald. In muizenarme jaren komen Bosuilen soms helemaal 
niet tot broeden. Onze uilen moesen elke avond toch tussen de tien en twintig flinke muizen of andere 
prooien vangen.  

Al is het volgens de boeken niet uitzonderlijk. Voor mij was het de eerste keer dat ik op zo’n 
vroeg tijdstip– of  is het nu zo’n laat tijdstip, dat is altijd weer een probleem met jaaroverschrijdende 
broedgevallen - geconfronteerd werd met jonge Bosuilen. Dus toch heel bijzonder.   

Trouwens de plek is ook wel een beetje bijzonder. In het centrum van Epe bij de kerk. 
Ondanks het natuuronvriendelijk beleid van de gemeentelijke plantsoenendienst (na jarenlang een 
voorbeeld te zijn geweest van natuurvriendelijk plantsoenonderhoud, is het beleid nu 180° gedraaid) 
zijn er nog enkele oude bomen aan de botte bijl ontsnapt. Kleine parkjes en grotere, vaak nog 

 



traditionele, particuliere tuinen bieden nog voldoende mogelijkheden voor de (bos)muizen en dus ook 
voor de Bosuilen. Tenminste twee à drie territoria van de Bosuil zijn bekend rond het centrum van 
Epe. 

  

Harry van Diepen 

Vogelopvang Epe  

 

Bron:  Uilen van Europa; Mebs & Scherzinger; 2004,  

o.a. verkrijgbaar bij de Kerkuilenwerkgroep Veluwe. 

 

Vroeg of laat? we stellen ons die vraag opnieuw, 
maar dan in verband met de plaatsing van 

bovenstaand artikel. We hadden het namelijk al een 
flinke poos in portefeuille. 

Het is nu onomkeerbaar herfst en na een lange stilte hoor ik 
weer alle nachten het geschreeuw van de Bosuilen rond het huis.  

De territoriale fase is aangebroken en van nu af aan ga ik extra 
opletten! 

Micky Marsman. 
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De Ragoudin 
 

“Ze zijn laat vanavond,” zegt onze gastheer. We zitten voor de tent van een Dordts echtpaar op 
hun beste kampeerstoelen; kopje koffie met koek naast ons. Met de kijker turen we naar de andere 
oever van de rivier de Ognon, die langs onze kleine camping in de Jura stroomt. Grote slierten Vlottende 
waterranonkel bewegen in de stroom. Dat het water wemelt van de forellen en andere vissoorten hadden 
we al gemerkt. Er liepen overdag geregeld vissers met werphengel in de rivier. 

 Waar we nu op wachten zijn beverratten, die aan de overkant wonen, zoals onze landgenoten 
ontdekten. Voor het ooibos daar is een heldergroen weitje: “Daar komen ze grazen en ze gaan ook te 
water.”  



Een oude boomstam ligt aan de kant. En kijk, als het bijna donker is, verschijnt er een fors beest. Het 
scharrelt wat rond in het malse gras en eet dan een hoge plant helemaal van boven tot onder kaal. Al 
gauw is er een tweede, al even grote beverrat aan het rondlopen. Vol spanning kijken we naar deze 
grote schuwe knagers. Dan gaat er een het water in en verdwijnt achter de open plek, waar de rivier een 
nevenloopje heeft. We zien zelfs een derde exemplaar langs de oude stam omlaag komen, duidelijk 
kleiner dan de anderen. Een jong? Ademloos turen we in de stille zomeravond naar deze grote schuwe 
dieren. Tot het te donker is om nog veel te kunnen onderscheiden. 

 Evenals Muskusratten zijn Beverratten in Europa verwilderd, nadat ze uit pelsfokkerijen 
ontsnapten of zomaar losgelaten werden. De Bbeverrat komt uit Zuid-Amerika. Ook in Nederland worden 
ze wel waargenomen. 

 Het dorp waar dit Frans campinkje aan grenst, telt ongeveer evenveel huizen als letters van zijn 
fraaie naam: Autrey-1e-Vay en het is een heuse gemeente van tachtig inwoners met een eigen 
gemeentehuisje. Het blijkt altijd weer interessant om eens te gaan kijken naar de verordeningen, die 
daar buiten aangeplakt zijn. Ook hier hing weer zo’n pamflet. Het bevatte een hele lijst dieren, met 
daarbij vermeld hun al of niet beschermde status. 

“Kraaien en raven mogen afgeschoten worden.” 

“Vossen onder bepaalde voorwaarden.” 

“Muskusratten zijn absoluut te bestrijden.” enz. enz. 

 Nu is het niet zo eenvoudig om uit zo’n Franse verordening wijs te worden. In elk geval stonden 
er ook dieren bij die volgens de Europese regelgeving nu juist weer beschermd waren, maar hoe? En wat 
voor dieren waren dat allemaal?  Ons simpele woordenboekje gaf lang niet altijd uitsluitsel. 

 Een dier dat absoluut vervolgd moest worden was de Ragoudin. Zou dat de Beverrat zijn? 
Zelfs een uitgebreid woordenboek thuis vermeldde dit dier niet. Een nieuwkomer dus? Dan moest dit 
wel de Beverrat zijn. 
 En ja hoor, in het mooie door de KNNV uitgegeven boek “ZOOGDIEREN VAN WEST- EUROPA” 
vonden we de Franse naam voor Beverrat: Ragoudin. De levenswijze klopte precies met onze 
waarneming, maar ze schijnen ook schade te kunnen toebrengen aan maïs- en graanvelden. 

We waren eerst van plan geweest om onze kampbeheerster te vragen welk dier er aan de 
overkant van de rivier huisde. Maar thuis gekomen waren we blij dit niet gedaan te hebben. Ze was vast 
onmiddellijk de burgemeester gaan waarschuwen voor deze schadelijke beesten, die daar zo vreedzaam 
aan de overkant leefden: de Ragoudins of Beverratten. 

Els Koopmans- Grommé. 

 

 

 Het verschil tussen Oost en West? 

Chinees spreekwoord:  Dankbaarheid is een visje dat wordt 
uitgegooid om een grote snoek te vangen… 

Joost van den Vondel: Geen onbeschaemder dier dan een 
ondanckbaer mensch. 
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Helleborus niger  L. 

 

Hoewel het zeer wel mogelijk is dat u weinig met deze 
plant te maken krijgt, kan ik toch de verleiding niet 
weerstaan in de reeks van geneeskrachtige planten een 
artikel te wijden aan de Kerstroos, zoals Helleborus 
niger L. in het Nederlands genoemd wordt. 

Het is een prachtige decoratieve plant die in menige 
tuin voorkomt en die u bij een bezoek aan de 
“Vogeltuinen” in Elburg zeker te zien krijgt of al gezien 
zult hebben. 

Volksnamen zijn o.a. Nieswortel, Heilig kerstkruid, 
Winterlelie, Sneeuwwortel. 

Van nature komt de plant voor in Zuid- en Oost-
Europa; in ons land wordt hij alleen maar gekweekt 
als sier- en tuin-plant die vrij laag blijft (vijftien tot 
dertig centimeter) en mooie witte tot roodachtige 
bloemen heeft die van december tot maart tot 

ontwikkeling komen. 
Een sage vertelt hoe in de kerstnacht toen Christus geboren was, alle planten uit hun winterslaap 
ontwaakten en een ogenblik bloeiden om daarna opnieuw te verdwijnen. Alleen de Kerstroos vergat 
om in de aarde terug te gaan en bloeide door temidden van sneeuw en ijs. 

Helleborus is een plantengeslacht dat behoort tot de familie der Ranunculaceën (Ranon- 
kelachtigen.) Van deze familie kent u ongetwijfeld anemoon, clematis, Winteraconiet, Dotterbloem, 
Akelei, Ridderspoor, Monnikskap en boterbloem. Ze hebben allen veel meeldraden in hun bloemen en dat 
is ook bij de Kerstroos het geval. 

 Het moet maar direct gezegd worden: de Kerstroos is buitengewoon giftig en die giftigheid zetelt 
vooral in de wortel. De verschijnselen na opname van het gif zijn die van een grote verwardheid en 
Dodonaeus vermeldde reeds in de 16e eeuw ziekteverschijnselen van de geest 

 Alle organen van de plant maar vooral de wortelstok bevatten Digitalisachtige glycosiden en een 
sterk prikkelend saponine dat helleborine genoemd wordt. Die prikkeling geldt vooral de slijmvliezen, 
werkt niesverwekkend, veroorzaakt braken en diarree. De glycosiden werken op het hart hoewel ze in 
structuur toch wel iets verschillen van die van Digitalis. 

Een geneeskundige toepassing vindt Helleborus niger eigenlijk alleen nog in de homeopathie 
(buikwaterzucht.) Er is sterke drang tot urineren, doch de patient raakt slechts enkele druppels kwijt die 
donker gekleurd zijn.  

Het middel is obsoleet geworden, dat wil zeggen in onbruik geraakt. Er zijn tegenwoordig 
duidelijk betere hartmiddelen (Digitalis, Strophantus bijvoorbeeld) en de sterke prikkeling van de 
slijmvliezen en de nieren lokt ook al niet tot gebruik.  

 

Kerstroos 



Hoewel de Kerstroos botanisch een prachtige plant is moet sterk gewaarschuwd worden tegen 
onoordeelkundig gebruik. 

 Ernstige waarschuwingen, weinig toegepaste preparaten - waarom dan toch zo’n plant 
bespreken? Wel, omdat het mij een goed voorbeeld leek dat het gezegde “het is plantaardig en dus 
onschuldig” lang niet altijd opgaat en beter maar niet toegepast kan worden. En u weet het: een 
gewaarschuwd mens telt voor twee, zeker op het gebied van zelfmedicatie. 

Misschien een wat somber einde van een stukje over een prachtige plant, maar helaas: het is 
niet anders. 

 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

 

 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. 
Ze zijn allen voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren 
deze keer: EKG.=Els Koopmans-Grommé, HvD.=Harry van Diepen, HJ.=Hilary Jellema, 
HJD.=Henk en Joke de Heer, JvZ.=Jan van Zellem, LW.=Louk Witkamp, MF.=Marianne 
Faber,  Bhi.=Bertus Hilberink,  MM.=Micky Marsman,  

En verder: Hr. V.d. Elsaker, 
 



 

VOGELS 

Blauwe reiger 

01/09 2 exx. Wisselsche veen, Epe. Daar permanent aanwezig, zomer en winter. EKG.  
Groene specht 

11/06 ♀ foerageert in pluis van populier, Hoge Land, Epe. HJdH.  

13/06 ♀ eerst alleen, pikkend tussen kieren van verkeersdrempel, minutenlang. Toen 
roepend en daar kwam een jong op af. Een kat maakte een eind aan dit mooie schouwspel en 
deed de spechten vluchten. Hoge Land, Epe. HJdH.  

14/07 2 exx. Veenweg, Epe. HJdH.  

20/08 Jagtlustweg t.h.v. Dorperveldweg, Epe. MF. 
01/09 Gehoord. Wisselsche veen, Epe, bosrand-Zuid. EKG.  
18/09 Gehoord en gezien. Norelholtweg, Epe. LW.  
Havik 
10/06 Vliegt over dorp Epe. EKG.  
Kerkuil 
sept. 3 jongen hoek Officiersweg/Dorperveldweg, Epe (fam. Albrecht.) MF. 
Middelste bonte specht 
10/08 Pikt met de andere vogels universeel voer mee van de voertafel. Is ongeveer een week 
dagelijks te zien geweest. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Steenuil 

05/07    2 exx. jonge zeer nieuwsgierige pluizige balletjes in Knotwilg, Kruisstraat, Oene. HJdH. 
Eind augustus en ook in september meermalen gehoord in de omgeving van de Jagtlustweg, Epe. MF.  
Raaf 
14/09 Vloog over het huis. Officiersweg, Epe. MF.  
Tjiftjaf 
21/09 Voor het eerst sinds lange tijd hoorde ik ze weer, zowel in het Norelbos als  in eigen tuin, Belvédèreweg 

3, Epe. MM.  
Zwartkop 
19/09 Is weer volop aan het zingen! Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
 

VLINDERS 
Atalanta  Vanessa atalanta 

21/04 1 ex. Kievitsveld Vaassen BH. 
20/06 1 ex. Tongerenseweg, Epe. HJdH.  

28/07 2 exx. op Buddleja – tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Avondpauwoog  Smerinthus ocellatus 

21/08 Rups - 1 ex. zat op kleding neefje. In accubak gedaan, heeft zich verpopt. Wordt 
vervolgd. HJdH.  

Avondrood  Deilephila elpenor 

06/08 Rups. 1 ex. Schotweg, Epe. HJdH.  
22/08 Rupsen, 2 exx. Schotweg, Epe. HJdH.  

Bont zandoogje  Pararge aegeria 
12/05 In de tuin Belvédèreweg 3, Epe. Eerste waarneming voor MM.  



 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 
10/05 In de tuin Belvédèreweg 3, Epe. Eerste waarneming voor MM. (Daarna 

herhaaldelijk maar sporadisch in de tuin t/m september.) 

Bruin blauwtje  Aricia agestis 

04/08 1 ex. bij Rotonde Paalbeekweg, Epe. Door ons nooit eerder gezien. Gevangen (en 
weer vrijgelaten) en aan de hand van het stippen- en vlekkenpatroon 
gedetermineerd. HJdH.  

Bruin zandoogje  Maniola jurtina 

22/06 21 exx. West Raven, Epe. HJdH.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

21/03 ♂ Bij  de Goede Herderk erk ,  Epe.  MM.  

22/03 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.  De rest van  d e zom er sporad isch ,  zow el in  de 

tuin als in de omgeving t/m de Renderklippen. 

Dagpauwoog  Inachis Io 
Gedurende de hele zomer niet meer dan 3 exx. in de tuin: Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Gammauil  Autographa gamma 

31/08 1 ex. ’s avonds op raam, Epe C. Verder overdag niet gezien. EKG.  
Gedurende hele zomer slechts twee maal 1 ex. gezien. Hei Renderklippen, Heerde. 
Gewone heispanner  Ematurga atomaria 

15/04 2 ♂♂ Langs wandelpad boven over de Renderklippen, Epe,  op twee verschillende 
plekken. MM.  

16/04 ♂ Renderk lippen ,  Epe.  MM.   

29/04 Opmerkelijk grote aantallen fladderend boven de hei, Renderklippen Epe/Heerde 
(confetti!) MM.  

Groentje  Callophrys rubi 
01/05 3 exx. “in hoger sferen”.  Hei nabij de bosrand richting Pluizenmeer, Heerde. MM. 

13/05 Eén enkel exemplaartje, wapperend in de wind. Natuurpad boven over de 
Renderklippen, Epe. MM.  
Groot koolwitje  Pieris brassica 
30/04 In de tuin Belvédèreweg 3, Epe. Eerste maal gezien dit jaar. MM.  
 

Grote beer  Arctia caja 
15/04 Rups op fietspad Epe → Heerde tussen 2e en 3e trap, Epe. MM.  

24/08 Rups langs wandelpad Renderklippen, Epe. MM.  
Hageheld  Lasiocampa Quercus 

01/08 2 exx. Tongerense heide. HJdH.  

Heideblauwtje  Plebejus argus  

24/07 1 ex. 1e maal. Renderklippen, Epe.MM.  

28/07 6 exx. Renderklippen Epe, Heerde. MM.  



 

01/08 12 exx. Tongerese heide, een verrassing toen de zon zich even liet zien. HJdH.  

Hooibeestje  Coenonympha pamphilu  

28/07 3 exx. langs fietspad Renderklippen, Epe.  

Op de Renderklippen Epe/Heerde gedurende de hele zomer niet meer dan 4 of 5 exx. gezien. 
MM.  

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

23/04 1e waarneming. Zwolse Bos. MM.  
15/05 Bommelskuil, Gortel. HJdH.  
23/04 1e waarneming. Zwolse Bos. MM.  
25/05 Hei Renderklippen, Epe. MM.  
13/08 1 ex. Oude spoorbaan, Emst. HJdH.  
21/09 1 ex.  Renderklippen Heerde. Verder deze zomer uiterst zelden gezien. MM.  
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 

08/06 Verscheidene exx. bij Marjolein, tuin Epe C. EKG.  
Paraponyx stagnata 
03/08 Een klein zwart/wit vlindertje. Epe C. EKG.  

Olifantsrups (Deilephila elpenor) 

19/08 1 ex. Westendorperheideweg, Emst.  

Hr. V.d. Elsaker. 

Oranjetipje   Anthocharis cardamines 

15/04 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe op  Judaspenning. MM.  

18/04 ♀  Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.   

Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 

20/06 1 ex. Lohuizerveen, Epe. HJdH. 

 
25/05 Hei Renderklippen, Epe. MM.  
13/08 1 ex. Oude spoorbaan, Emst. HJdH.  
21/09 1 ex.  Renderklippen Heerde. Verder deze zomer uiterst zelden gezien. MM.  
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 

08/06 Verscheidene exx. bij Marjolein, tuin Epe C. EKG.  
Paraponyx stagnata 
03/08 Een klein zwart/wit vlindertje. Epe C. EKG.  

Olifantsrups (Deilephila elpenor) 

19/08 1 ex. Westendorperheideweg, Emst.  

Hr. V.d. Elsaker. 

Oranjetipje   Anthocharis cardamines 

15/04 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe op  Judaspenning. MM.  



 

18/04 ♀  Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.   

18/04 2 exx. ♂ Oran j ew eg ,  Em st.  HJdH.   

 

Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 

20/06 1 ex. Lohuizerveen, Epe. HJdH.  
 
ANDERE INSECTEN en SPINNEN 
Aspergehaantje Crioceris asparagi 

30/06 Enkele exx. op asperge in tuin Epe C. Erg weinig! EKG.  
Behangersbij (spec.) 

01/07 ♀ bijt ronde en ovale gaten in blad van Fuchsia en Heksenkruid. Tuin Epe C. EKG.  
Bijenwolf  Philanthus triangulum 

02/09 Vele tientallen holletjes, in gebruik: tongerense heide, Epe, nabij Boerweg (zandige 
deel.) EKG.  

Deze zomer in tegenstelling tot vorig jaar maar twee of drie “functionele holletjes”.  Misschien hier en 
daar wat stuk geschoffeld door wandelaars, maar al met al over de hele linie héél pover. 
Renderklippen Epe/Heerde. MM.  
Bruine korenbout  Libellula fulva 
14/05  Bij de Vemdebrug, een nieuwe plek, Oene. Een nieuwe plek. Hij is wel eens in Wapenveld 

gezien. HJ. 
Gouden tor Cetonia aurata 

21/08 Op braamstruiken, Lichttorenweg, Epe. MF.  

Graafwesp ??? 

17/07 Zwart/geel, in brandhoutstapel. Graaft een gang uit in kops hout en vormt zo bergjes 
zaagsel van wel 5 cm hoog! Ook kleinere, donkere soorten daar actief. Tuin Epe C. EKG.  
Groene zandloopkever  Cicindela campestris 
01/05 1 ex. bij het vennetje oostelijk van het Pluizenmeer, Heerde. MM. 

Grote wolbij  Anthidium manicatum 

06/06 ♂ en ♀ in tuin Epe C. bij Kranssalie. EKG.  
Helmkruidbladwesp  Tenthredo scrophularia 

26/08 Larven (witbepoederd.) Onderkant blad van toorts. Tuin Epe C. EKG.  
Hommels 

mei/juni: Aard-, Tuin-, Boom-, Weide- en Akkerhommels geregeld in tuin Epe C. EKG.  
Kleine klokjesbij  Chelostoma campunularum 

02/07 Klein donker bijtje dat je bijna altijd wel in klokjes aantreft – in tuin Epe C. in Akkerklokje. EKG.  
Meikever  Melolontha melolontha 

15/06 Larve (Engerling) in de grond bij Olst. Ze vormen daar een plaag in tuinen en 
weiden dit jaar! EKG.     

Munthaantje  Chrysolina menthastri                        

31/05 Enkele exx. op munt in tuin Epe C. EKG.  



 

Paardekastanjemineermot  Cameraria ohridella  
juli autustus 
Zie verzoek “MELDEN”  in Natura 2004.  
Nieuwkomer, overal in kastanjebladeren (Epe, Olst, Franse Jura, enz.) EKG.  
Platbuiklibel  Libellula depressa 
01/05 Zojuist uitgeslopen bij het ven oostelijk van het Pluizenmeer, Heerde. MM.  
Rododendroncicade  Graphocefala fennahi 
07/07 Verscheidene exx. van deze kleine springer op onze rodo’s. Tuin Epe C. el  
Rouwvlieg  Bibio marci 
01/05  Dichte zwerm om lijsterbes, hoge pad Renderklippen, Heerde. MM. 
Anthrax anthrax (Rouwzwever) 
09/06 (Vlieg) in tuin Epe C. op muur. Parasiteert op o.a. Metselbijtjes, die daar leven.) EKG.  
Vliegendoder  Mellinus arvensis 
23/07 Met gevangen zweefvlieg (haar favoriete prooi) in tuin Epe C. EKG.  
Wesp 
Zomer:  De gewone “limonade”wesp ontbreekt bijna geheel. Vreemd! Epe C. EKG.  

Wespspin  Argiope bruennichi 

19/08 3 exx. op terrein Westendorperheideweg, Emst. Hr. V.d. Elsaker. 
Wormkruidbijtje Colletes daviesanus. 

21/07 Ieder jaar op bloeiend wormkruid. Tuin Epe C. EKG.  
 

ZOOGDIEREN 

Boommarter 
31/03  Op het erf van Dellendwarsweg 5 in Epe gaf een exemplaar een fraai stukje 

acrobatiek weer. (In dezelfde tuin leven ook Eekhoorns.) JvZ. 

10/4 Blik geworpen in een nest met vier jongen. Tongeren, Epe. HvD. 

Edelherten 

14/09 12 exx. ook jongen! Koekenbergweg → Camping Jagtlustweg, Epe. MF.  
Eekhoorn 

Aanvang april Drie exx. geven duidelijk blijk van 
“lentegevoelens” op het erf Dellendwarsweg5, Epe. 

JvZ. 

18/04 1 ex. speelde op de Tongerense Heide, Epe. EvDT.  

Vos 

september  

Een bewoonde burcht (prooiresten). Epe. MF.   

 

REPTIELEN 
Adder  Vipera berus 

juli  Twee of drie exemplaren hebben nog enige tijd voor onrust gezorgd aan de Belvédèreweg, Epe, maar na 
de lange regenperiode waren ze verdwenen. MM.  

 



 

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 van de Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
 

PLANTEN 
BREEDBLADIGE WESPENORCHIS  EPIPACTIS HELLEBORINE 

juni Verscheidene planten aan de oprit Belvédèreweg 3, Epe. 

Talrijk in de bermen Belvédèreweg en Dellenweg. Epe. MM.  

28/06 Eén forse plant, langs wandelpad Renderklippen, Epe. MM.  

  

 

 

Zo doe je dat als zwaan 
De rivier de Sure is een van de grensrivieren van Luxemburg. Op doorreis naar de 
Jura overnachtten we aan de Duitse kant van de rivier ter hoogte van Metzdorf. 
Voor de oorlog zag ik hier het Duitse leger paraderen om ons te imponeren.  

Een knobbelzwaanfamilie, vader, moeder en twee grauwe jongen scharrelde nu vredig langs de overzijde 
van de rivier. Tot er een eenzame zwaan tegen de stroom op kwam roeien. Hij vorderde gestaag, tot 
ongenoegen van de familie. Vader en moeder reageerden fel en zwommen met “pgestoken zeilen” de 
indringer tegemoet. Dat ging ze vlot afwant zij hadden de stroom mee!  

De eenzame zwaan bleef tegen de stroom in zwemmen en vorderde langzaam maar zeker. Maar het 
lukte het ouderpaar toch de indringer te verjagen. Die ging tenslotte met luid vleugelgeklepper op de 
wieken, stroomafwaarts en de rust was weergekeerd.  

En zo doe je dat als eend 

Het toeval wilde dat we onze twee vakantieweken in de Franse Jura weer aan een rivier 
doorbrachten, de Ognon. Een Wilde eendenmoeder had daar een viertal halfwas jongen onder haar 
hoede. Ze scharrelden rond door het gras en andere vegetatie aan de overzijde, langs en in de wildernis 
van een soort ooibos. Zelden waagden ze zich aan onze zijde van het vrij snel stromende water. Ze 
zaten soms op de oever, driftig hun veren schoon te maken en te ordenen of ze zochten voedsel tussen 
de velden Vlottende waterranonkel. 

Zo’n vredig samenzijn werd op een dag onderbroken door een grote hond die uit een bootje 
sprong en achter de eenden aan rende, die in paniek wegvluchtten. De eendenmoeder vloog toen luid 
kwakend weg, de hond er achteraan, zwemmend, soms wadend en luid blaffend. De eend zette als 
vleugellamme vogel koers ver van de jongen vandaan, tegen de stroom in. De hond rende en zwom in 
het ondiepe water achter haar aan. Tot het beest uitgeput weer bij z'n baas in het bootje sprong en ze 
wegvoeren. De list was gelukt en even later keerde de moeder weer bij haar kroost terug. 

Els Koopmans-Grommé 

 



 

 

 

 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. 
Ze zijn allen voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren 
deze keer: EKG.=Els Koopmans-Grommé, HvD.=Harry van Diepen, HJ.=Hilary Jellema, 
HJD.=Henk en Joke de Heer, JvZ.=Jan van Zellem, LW.=Louk Witkamp, MF.=Marianne 
Faber,  Bhi.=Bertus Hilberink,  MM.=Micky Marsman.  

En verder de heer V.d. Elsaker, 

 



 

VOGELS                                 

Blauwe reiger                           

01/09 2 exx. Wisselsche veen, Epe. 
Daar permanent aanwezig, 
zomer en winter. EKG.  
Groene specht 

11/06 ♀ foerageert in pluis van populier, 
Hoge Land, Epe. HJdH.  

13/06 ♀ eerst alleen, pikkend tussen 
kieren van verkeersdrempel, 
minutenlang. Toen roepend en daar 
kwam een jong op af. Een kat maakte 
een eind aan dit mooie schouwspel en 
deed de spechten vluchten. Hoge Land, 
Epe. HJdH.  

14/07 2 exx. Veenweg, Epe. HJdH.  

20/08 Jagtlustweg t.h.v. 
Dorperveldweg, Epe. MF. 
01/09 Gehoord. Wisselsche veen, Epe, 
bosrand-Zuid. EKG.  
18/09 Gehoord en gezien. 
Norelholtweg, Epe. LW.  

 
Havik 

10/06 Vliegt over dorp Epe. EKG.  
Kerkuil 
sept. 3 jongen hoek 
Officiersweg/Dorperveldweg, Epe (fam. 
Albrecht.) MF. 
Middelste bonte 
specht 
10/08 Pikt met de 
andere vogels universeel voer mee van 
de voertafel. Is ongeveer een week 
dagelijks te zien geweest. Belvédèreweg 
3, Epe. MM.  
Steenuil 

05/07    2 exx. jonge zeer nieuwsgierige pluizige 
balletjes in Knotwilg, Kruisstraat, Oene. HJdH. 
Steenuil eind aug.begin sept. ook gehoord in de 
omgeving van de Jagtlustweg, Epe. MF.  
Raaf 
14/09 Vloog over het huis. Officiersweg, Epe. MF.  
Tjiftjaf 
21/09 Voor het eerst sinds lange tijd weer gehoord 

zowel in het Norelbos als  in eigen tuin, 
Bevédèreweg 3, Epe. MM.  

Zwartkop 
19/09 Weer volop zang. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
 

VLINDERS 
Atalanta  Vanessa atalanta 

21/04 1 ex. Kievitsveld Vaassen
 BH. 

 

20/06 1 ex. Tongerenseweg, Epe. HJdH.  

28/07 2 exx. op Buddleja – tuin 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Avondpauwoog  Smerinthus ocellatus 

21/08 Rups - 1 ex. zat op kleding 
neefje. In accubak gedaan, heeft 
zich verpopt. Wordt vervolgd. 
HJdH.  

Avondrood  Deilephila elpenor 

06/08 Rups. 1 ex. Schotweg, Epe. 
HJdH.  

22/08 Rupsen, 2 exx. Schotweg, Epe. 
HJdH.  

Bont zandoogje  Pararge aegeria 
12/05 In de tuin Belvédèreweg 3, Epe. 
Eerste waarneming voor MM.  

Boomblauwtje Celastrina 
argiolus   

10/05 In de tuin Belvédèreweg 3, 
Epe. Eerste waarneming 
voor MM. (Daarna herhaaldelijk 
maar sporadisch in de tuin t/m 
september.) 

Bruin blauwtje  Aricia agestis 

04/08 1 ex. bij Rotonde Paalbeekweg, 
Epe. Door ons nooit eerder gezien. 
Gevangen (en weer vrijgelaten) en 
aan de hand van het stippen- en 
vlekkenpatroon gedetermineerd. 
HJdH.  

Bruin zandoogje  Maniola jurtina 

22/06 21 exx. West Raven, Epe. HJdH.  

Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 

21/03 ♂ Bij  de Goede Herderk erk ,  Epe.  

MM. 

22/03 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.  

De rest van de zomer sporadisch, 
zowel in de tuin als in de omgeving 
t/m de Renderklippen. 



 

Dagpauwoog  Inachis Io 
Gedurende de hele zomer niet meer dan 3 exx. in de 

tuin: Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
Gammauil  Autographa gamma 

31/08 1 ex. ’s avonds op raam, Epe C. Verder overdag 
niet gezien. EKG.  

Gedurende hele zomer slechts twee maal 1 ex. gezien. 
Hei Renderklippen, Heerde. 
Gewone heispanner  

Ematurga atomaria 
15/04 2 ♂♂ Langs wandelpad boven 
over de Renderklippen, Epe,  op twee 
verschillende plekken. MM.  

16/04 ♂ Renderk lippen ,  Epe.  MM.   

29/04 Opmerkelijk grote aantallen 
fladderend boven de hei, 
Renderklippen Epe/Heerde 
(confetti!) MM.  

Groentje  Callophrys 
rubi 

01/05 3 exx. “in hoger sferen”.  Hei nabij de 
bosrand richting Pluizenmeer, Heerde. 
MM. 

 
13/05 Eén enkel exemplaartje, 
wapperend in de wind. Natuurpad boven 
over de Renderklippen, Epe. MM.  
Groot koolwitje  Pieris brassica 
30/04 In de tuin Belvédèreweg 3, Epe. 
Eerste maal gezien dit jaar. MM.  

Grote beer  Arctia caja 
15/04 Rups op fietspad Epe → Heerde 

tussen 2e en 3e trap, Epe. MM.  

24/08 Rups langs wandelpad 
Renderklippen, Epe. MM.  

Hageheld  Lasiocampa Quercus 

01/08 2 exx. Tongerense heide. HJdH.  

Heideblauwtje  Plebejus argus  

24/07 1 ex. 1e maal. Renderklippen, 
Epe.MM.  

28/07 6 exx. Renderklippen Epe, Heerde. 
MM.  

01/08 12 exx. Tongerese heide, een 
verrassing toen de zon zich 
even liet zien. HJdH.  

Hooibeestje  Coenonympha 
pamphilu  

28/07 3 exx. langs fietspad Renderklip-
pen, Epe. Op de Renderklippen 
Epe/ Heerde gedurende de hele 
zomer niet meer dan 4 of 5 exx. 
gezien. MM.  

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

23/04 1e waarneming. Zwolse Bos. MM.  
15/05 Bommelskuil, Gortel. HJdH.  
23/04 1e waarneming. Zwolse Bos. MM.  
25/05 Hei Renderklippen, Epe. MM.  
13/08 1 ex. Oude spoorbaan, Emst. HJdH.  
21/09 1 ex.  Renderklippen Heerde. Verder 

deze zomer uiterst zelden gezien. MM.  
Muntvlindertje  Pyrausta aurata 

08/06 Verscheidene exx. bij Marjolein, 
tuin Epe C. EKG.  

Paraponyx stagnata 
03/08 Een klein zwart/wit vlindertje. Epe 

C. EKG.  

Olifantsrups (Deilephila elpenor) 

19/08 1 ex. Westendorperheideweg, 
Emst.  

Hr. V.d. Elsaker. 

Oranjetipje   Anthocharis cardamines 

15/04 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe op  

Judaspenning. MM.  

18/04 ♀  Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  

MM.  

Zwartspriet dikkopje  Thymelicus 
lineola 

20/06 1 ex. Lohuizerveen, Epe. HJdH. 

25/05 Hei Renderklippen, Epe. MM.  
13/08 1 ex. Oude spoorbaan, Emst. HJdH.  
21/09 1 ex.  Renderklippen Heerde. Verder 

deze zomer uiterst zelden gezien. MM.  
Paraponyx stagnata 
03/08 Een klein zwart/wit vlindertje. Epe 

C. EKG.  

Olifantsrups (Deilephila elpenor) 

19/08 1 ex. Westendorperheideweg, 
Emst.  

Hr. V.d. Elsaker. 



 

Oranjetipje   Anthocharis cardamines 

15/04 ♂ Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe op  

Judaspenning. MM.  

18/04 ♀  Tu in  Belvédèrew eg  3 ,  Epe.  MM.   

18/04 2 exx. ♂ Oran j ew eg ,  Em st.  HJdH.   

Zwartspriet dikkopje  Thymelicus lineola 

20/06 1 ex. Lohuizerveen, Epe. HJdH.  
 
 
ANDERE INSECTEN en SPINNEN 
Aspergehaantje Crioceris asparagi 

30/06 Enkele exx. op asperge in tuin 
Epe C. Erg weinig! EKG.  

Behangersbij (spec.)  

01/07 ♀ bijt ronde en ovale 
gaten in blad van Fuchsia en 
Heksenkruid. Tuin Epe C. EKG.  

Bijenwolf  Philanthus triangulum 

02/09 Vele tientallen holletjes, in 
gebruik: Tongerense heide, Epe, nabij 
Boerweg (zandige deel.) EKG.  

Deze zomer in tegenstelling tot vorig jaar maar 
twee of drie “functionele holletjes”.  Misschien 
hier en daar wat stuk geschoffeld door 
wandelaars, maar al met al over de hele linie héél 
pover. Renderklippen Epe/Heerde. MM.  
Bruine korenbout  Libellula fulva 
14/05  Bij de Vemdebrug, een nieuwe plek, Oene. 

Een nieuwe plek. Hij is wel eens in 
Wapenveld gezien. HJ. 

Gouden tor Cetonia aurata 

21/08 Op braamstruiken, Lichttorenweg, 
Epe. MF.  

Graafwesp ??? 

17/07 Zwart/geel, in brandhoutstapel. 
Graaft een gang uit in kops hout en 
vormt zo bergjes zaagsel van wel 5 cm 
hoog! Ook kleinere, donkere soorten 
daar actief. Tuin Epe C. EKG.  
Groene zandloopkever  Cicindela 
campestris 
01/05 1 ex. bij het vennetje oostelijk 
van het Pluizenmeer, Heerde. MM. 

Grote wolbij  Anthidium manicatum 

06/06 ♂ en ♀ in tuin Epe C. bij 
Kranssalie. EKG.  

Helmkruidbladwesp  Tenthredo 
scrophularia 

26/08 Larven (witbepoederd.) Onderkant blad 
van toorts. Tuin Epe C. EKG.  

Hommels 

mei/juni: Aard-, Tuin-, Boom-, 
Weide- en Akkerhommels geregeld in 
tuin Epe C. EKG.  

Kleine klokjesbij  Chelostoma 
campunularum 

02/07 Klein donker bijtje dat je bijna altijd wel in 
klokjes aantreft – in tuin Epe C. in 
Akkerklokje. EKG.  

Meikever  Melolontha melolontha 

15/06 Larve (Engerling) in de 
grondbij Olst. Ze vormen 
daar een plaag in tuinen 
en weiden dit jaar! EKG.     

Munthaantje  Chrysolina menthastri                        

31/05 Enkele exx. op munt in tuin 
Epe C. EKG.  
Paardekastanjemineermot  
Cameraria ohridella  
juli autustus 
Zie verzoek “MELDEN”  in Natura 
2004.  
Nieuwkomer, overal in 
kastanjebladeren (Epe, Olst, Franse 
Jura, enz.) EKG.  
Platbuiklibel  Libellula depressa 
01/05 Zojuist uitgeslopen bij het ven 
oostelijk van het Pluizenmeer, Heerde. 
MM.  
Rododendroncicade  Graphocefala 
fennahi 
07/07 Verscheidene exx. van deze 
kleine springer op onze rodo’s. Tuin 
Epe C. EKG.  
 
 
Rouwvlieg  Bibio marci 
01/05  Dichte zwerm om lijsterbes, 
hoge pad Renderklippen, Heerde. 
MM. 
Anthrax anthrax (Rouwzwever) 
09/06 (Vlieg) in tuin Epe C. op muur. 
Parasiteert op o.a. Metselbijtjes, die 
daar leven.) EKG.  
Vliegendoder  Mellinus arvensis 
23/07 Met gevangen zweefvlieg 
(haar favoriete prooi) in tuin Epe C. 
EKG.  

  



 

Wesp 
Zomer:  De gewone “limonade”wesp 
ontbreekt bijna geheel. Vreemd! Epe C. 
EKG.  

Wespspin  Argiope bruennichi 

19/08 3 exx. op terrein 
Westendorperheideweg, 
Emst. Hr. V.d. Elsaker. 

Wormkruidbijtje Colletes daviesanus. 

21/07 Ieder jaar op bloeiend 
wormkruid. Tuin Epe C. EKG.  
 

ZOOGDIEREN 

Boommarter 
31/03  Op het erf van 

Dellendwars-  

weg 5 in Epe gaf 
een exemplaar 
een fraai stukje acrobatiek weer. (In 
dezelfde tuin leven ook Eekhoorns.) 
JvZ. 

10/4 Blik geworpen in een nest met vier 
jongen. Tongeren, Epe. HvD. 

Edelherten 

14/09 12 exx. ook jongen! Koekenbergweg → 
Camping Jagtlustweg, Epe. MF.  

   
Eekhoorn 

Aanvang april Drie exx. geven 
duidelijk blijk van “lentegevoelens” 

op het erf Dellendwarsweg5, Epe. 
JvZ. 

18/04 1 ex. speelde op de Tongerense 
Heide, Epe. EvDT.  

Vos 

september  

Een bewoonde burcht (prooiresten). Epe. 
MF.   

 

REPTIELEN 
Adder  Vipera berus 

juli  Twee of drie exemplaren hebben nog enige tijd 
voor onrust gezorgd aan de Belvédèreweg, Epe, 

maar na de lange regenperiode waren ze 
verdwenen. MM.  

 

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 van de 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  
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