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VOORWOORD 

 

De kop is van het nieuwe jaar af, een jaar dat hopelijk alle goede dingen zal geven die ons in 
de afgelopen weken toegewenst zijn.  
Ook weer de zoveelste Eerste Natuurklanken, waarin u traditiegetrouwe inzage gegeven wordt in alle  
activiteiten, verzet door bestuur, werkgroepen en een paar vuistenvol leden. 

Op die leden wordt nu overigens een extra beroep gedaan vanwege het zestigste jubeljaar van 
onze afdeling. Tien jaar geleden gebeurde dat ook, en met succes.  

We hebben het desbetreffende Jubileumnummer er nog eens op nageslagen en dan stemt het treurig dat 
er zo veel mensen niet meer zijn die zich voor dat blad hebben ingezet. De meesten van de huidige leden 
hebben hen zelfs niet gekend, maar er zijn ook nog een heleboel die het gemis beseffen. 

Nieuwjaar en bespiegelen – daar schijnt men niet aan te ontkomen! Een goede reden om even 
een fragment aan te halen van wat de dichter Leo Vroman in zijn “December” schreef: 

 
. . . Hoe onzinnig zijn jaartallen 

en wisselingen, en alle nummers, 

het jaar is om als de bomen kaal 

worden; dan volgt er helemaal 

niets;  en als zij een groen waas 

om hun kruinen beginnen te dragen 

is het nieuwjaar, maar helaas. . . . 

duurt dat nog drieënnegentig dagen. . . . 

Hierop inhakend lijkt het excursieverslag op bladzijde 20, daterend uit augustus vorig jaar 
opeens lang niet meer zo onlogisch. De waarheid daaromtrent is evenwel onverminderd dat wij dat 
artikel vorige keer over het hoofd hebben gezien. Gelukkig heeft Bertus onze excuses grootmoedig 
aanvaard. 

Het is van januarinummers toch altijd treffend dat er nog zo veel in staat wat met de lang 
voorbije zomer te maken heeft. Een terugblik die je extra doet verlangen naar warme zon op je gezicht 
en lange avonden. Het proces van het lengen der dagen is gelukkig al in gang gezet, en het zijn niet 
alleen de berichten uit de media die gewag maken van een steeds vroeger intredend voorjaar. Je hoort 
steeds meer vogels roepen, en in één van de redactietuinen is al een tweede Roodborst gearriveerd, die 
maar zeer terloops af en toe door de eerst aanwezige wordt weggewapperd, maar nooit agressief 
bevochten. De Vinkenmannen zijn schitterend op kleur en hebben hun snavels zo glimmend 
opgewreven dat ze wel van aluminium lijken. Ze zetten ook steeds hun kuifjes op, als ze op een hoge 
post gezeten de omgeving verkennen. Je zou ze willen toeroepen niet te hard van stapel te lopen, want 
wie weet wat ons aan vrieskou nog te wachten staat! 

Tot slot: er wordt verderop in dit blad een beroep gedaan op u aller fantasie om het volgende 
nummer van Natuurklanken feestelijk op te luisteren.  

Stel ons niet teleur! 
En dit beroep op uw medewerking komt regelrecht uit het hart van 

uw redactie. 
 
  



 
 

Zo uw lijst met goede voornemens nog aanvulling 
behoeft 

kunt u erbij zetten: 

Tijdig aan de sluitingsdatum voor kopij denken. 

Voor het volgende nummer is dat: 

10 maart 2006 

 

Programma Insectenwerkgroep 

Winterprogramma 2005-2006  

Onderstaande activiteiten vinden plaats in de Eper Gemeentewoning, tenzij anders is vermeld. 

Maandag 9 januari 14.30 u. in de alkoof. 

Hoe luidt de naam van dit insect? Aan de hand van getoonde dia’s met behulp 
van insectenboeken proberen insecten op naam te brengen. 
Meenemen !!! Thiemes Nieuwe Insectengids (Chinery) , potlood en 
papier.Hebt U deze gids niet in Uw bezit, neem dan andere gidsen mee! 
Verder hebt U een zaklantaarn nodig 

Maandag 30 januari    20.00 u. in de huiskamer.  

Leden van de planten- en de insectenwerkgroep informeren elkaar en 
discussiëren over de relatie insecten – planten. 

Maandag 6 februari 20.00 uur in de suite. 

De heer Wilbert Kerkhof – uit Alkmaar - geeft een lezing over “Sprinkhanen”, 
ndersteund met een beamerpresentatie. Dit belooft een interessante avond te 
worden !!! 

Andere leden van onze afdeling, van de insectenwerkgroep Apeldoorn en niet-
leden zijn ook van harte welkom! Van niet-leden zal een kleine bijdrage in de 
kosten worden gevraagd. 

Maandag 6 maart 14.30 u. in de alkoof. 
a.  Bespreking en vaststelling zomerprogramma 2006. 
b. Van de werkgroepleden wordt verwacht dat zij suggesties doen voor 

excursies!!! 
c. Evaluatie winterprogramma. 
d. Ideëen voor  het nieuwe winterprogramma 2006-2007! 
e. Vaststelling data  voor het winterprogramma. Is er voorkeur voor de 

middag- of de avondbijeenkomsten? Of moeten we beide houden? 
f.  Eventueel nog een korte diapresentatie door groepsleden? 

Zaterdag 11 maart Landelijke VLINDERDAG, 10.00-16.00 uur te Ede in de Reehorst. 
Toegang € 8,- en eventueel lunch € 10,-  Vooraanmelding bij de 
Vlinderstichting is noodzakelijk!! 



Zaterdag 25 maart Landelijke LIBELLENSTUDIEDAG.(meer info is nog niet bekend.)         

Wilt U ook al vast in Uw agenda noteren op 23 september 2006 : 

Nationale  NACHTVLINDERNACHT  ! 

 Uw contactpersonen wensen U een goed insectenjaar 2006 toe! 

 Els Koopmans tel. 0578 – 512083 , dikkoopmans@zonnet.nl 

 Bertus Hilberink tel. O578 – 572713 , bhilberink@wanadoo.nl 

 Etianne van Dissel tel. 038 – 4479616 , vandissel@wanadoo.nl 

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 4 febr.            BOTANISCHE DAG. Zie Programma Plantenwerkgroep. 

 

18 maart:  RUIMTE VOOR DE NATUUR                   door de NBC van de KNNV 

Een belangrijke Themadag over de nieuwe Natuurbeschermingswet en over de kansen 
voor natuurbescherming in de zgn witte gebieden, nl die gebieden buiten de 
aangewezen natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. 

Hoe kunnen natuurorganisaties als de KNNV invloed uitoefenen? 

(Zie ook Natura) 

 

Plaats: Schouwburg de Meerse in Hoofddorp. 

Tijd:    10.00-16.00 uur 

Voor eventuele carpool aanmelden bij Gerard Plat. 

 

22  april:         Vertegenwoordigende Vergadering.  

                        Georganiseerd door de afdeling Zeist 

mailto:dikkoopmans@zonnet.nl
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                        Informatie bij Margriet Maan 

                        Van harte aanbevolen! 

 

Excursies “buitengaats” 

23 april:          Excursie naar landgoed Dickinge voor de Stinseflora. Afdeling Zwolle. 

Tijd: 9.00-11.00 uur. Inf. en opgave bij Marion Geerink tel. 038 4662440.  

                        Voor excursies van de afdeling Zwolle kunt u de website www.knnv.nl/zwolle 

                        raadplegen. 

 

 

BERICHT VAN DE BUREN 

 

De KNNV Zwolle heeft een nieuwe werkgroep opgericht, de werkgroep Hydrobiologie. 

Hydrobiologie houdt zich bezig met het leven in en om het water. 

Aanleiding is het nieuwe meerjarenproject van de landelijke KNNV rond het thema “water in je 
omgeving”. De komende vier jaar zijn de onderwerpen: 

2006 Waterbeestjes 

2007 Libellen 

2008 Watervogels 

2009 Water- en oeverplanten 

De nieuwe werkgroep van de afdeling Zwolle wil in het voorjaar van 2006 een cursus waterbeestjes 
organiseren in het Ecodrome. En wel op 6 en 7 april, 11 mei, 8 en 15 juni( in de data kan nog een kleine 
verschuiving worden aangebracht). Het boek Macro-invertebraten en waterkwaliteit( De Pauw en 
Vannevel 1996) zal een centrale rol spelen in de cursus en tot het cursussenpakket behoren. 

Als u zich wilt aanmelden als lid van de werkgroep Hydrobiologie of als u zich wilt opgeven voor de 
cursus neemt u dan kontakt op met Marion Geerink, tel. 038 4662440 of e-mail: coördinator@ 
zwolle.knnv.nl. en vermeldt u er dan bij dat u lid bent van de afdeling Epe/Heerde. U valt onder een 
aparte regeling. Ook voor nadere informatie kunt u terecht bij Marion Geerink. 

 

 

Uitnodiging 

 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

http://www.knnv.nl/zwolle


Hierbij nodigt het bestuur u uit voor  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 

donderdag, 23 februari 2006  

in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Na de vergadering zal Hilary Jellema u om ongeveer 21.30 uur,  meenemen naar Spanje. 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2005 nummer 2 blz 9. 

 

 

Agenda 

1. Opening    
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 

2005 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 
                        Stand van zaken wat betreft de Jubileumviering 

                        Promotieplan KNNV 

Afdelingspluim 2005 
Verslag van activiteiten  in Vertegenwoordigingen. 

5. Jaarverslag  2005  
6.  Financiën 
 verslag penningmeester over 2005  
 verslag kascommissie 
 begroting 2006 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Bestuursvacatures: 

                er is één vacature: die van tweede secretaris 
9. Verkiezing nieuw bestuurslid                                                                            

. 
10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde 

Vergadering. 
11. Werkgroepen en commissies o.a. over de plannen voor 2006. 
12. Redactie Natuurklanken. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor het komend seizoen. Promotieplan. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 



 

: 

  . 

  

 

WAARNEMINGEN 
Contactpersoon  

 
Micky Marsman 

Belvédèreweg 3, 8161 
AW Epe            

 
 0578 – 621410 

e-mail: mickymarsman@planet.nl 

Fax 0578-621410 of 0578- 627801 

Waarnemingen graag gegroepeerd, zo mogelijk alfabetisch, met datum en vermelding van locatie 
inleveren, faxen, mailen en telefonisch kan het ook. Vergeet niet de plaatsnaam te vermelden (Epe, 

Emst, Oene, enz.) 

VOZOVAR 
Algemene 

coördinatie 
Gert Prins 

De Wildkamp 21, 8162 
GH Epe            

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

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen VOgels, ZOogdieren en Vissen, 
Amfibieën, Reptielen. Als u geïnteresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neemt u dan 
contact op met Gert, die de leiding over de verschillende werkgroepen heeft en het contact 

ermee onderhoudt. Hij zal u waar nodig verder verwijzen naar een van de “technisch specialisten”. 

FLORON 
Contactpersoon  Egbert de Boer,  

Vlierstraat 6, 8171 
BC  Vaassen. 

  0578 - 572292 

In NATURA heeft u al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen.  

Als u mee wilt werken aan dit project, wendt u zich dan tot Egbert.  

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, 

Sprengenweg 5,  8181 NM  Heerde. 
  0578 - 693024 

Voelt u zich aangesproken door wat er om u heen groeit en bloeit en lijkt het u leuk om van alles 

op naam te brengen, neemt udan contact op met Mariet. 
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PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: To en Janus Crum-

Hendriks 
Prins Clausstraat 14, 8171 VV  Vaassen. 

  0578 - 
572487. 

Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep en/of eventueel deelname daaraan of aan 

de excursies, kunt u terecht bij de familie Crum. 

INSECTENWERKGROEP 
Vindt u het interessant om vlinders op naam te brengen en aan De Vlinderstichting door te geven of 
neemt u graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten om insecten te bestuderen?  

Neemt u dan contact op met deze werkgroep. De algemene leiding ligt in handen van:  

 Els Koopmans-Grommé, 
Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, 

 0578-612083 
e-mail: dikkoopmans@zonnet.nl    

De programma’s worden samengesteld door: 

 Etienne van Dissel, 
Klapperdijk 5A, 8191 AB  Wapenveld, 

en  

Bertus Hilberink,    

Stationsstraat 28, 8171 BX  Vaassen.  

 038 – 4479616 
  e-mail: 

E.d.van.Dissel@hccnet.nl 

 

 0578 – 572713 

e-mail: bhilberink@wanadoo.nl  

WERKGROEP LANDSCHAP EN NATUUR 

Contactpersoon Bertus Hilberink, 
Stationsstraat 28, 8171 BX  Vaassen. 

 0578 – 572713 
e-mail: bhilberink@wanadoo.nl 

Heeft u interesse en energie? Wilt u de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van een stukje 
land waar de deze werkgroep de verantwoordelijkheid voor heeft, of met zaken die de 
natuurbescherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen?   

Neem contact op met Bert: er zijn een heleboel dingen waarmee u zich nuttig kunt maken, en wie weet 
hoe leuk u het vindt. 
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REDACTIE NATUURKLANKEN: 

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

e-mail: mickymarsman@planet.nl  

OETI SLOT-BATTERAM, MOLENKAMPWEG 2, 8181 CA  HEERDE     TEL. 0578 - 
692821 
      e-mail: oetislot@zonnet.nl   

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

e-mail: dan2bob@hetnet.nl  

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

boven. 

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

tel. 0578 - 614482. 

Bibliotheek:  

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

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

613043  

Landelijke KNNV website: www.KNNV.nl  

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

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

BESTUUR:   

Voorzitter  Rob van de Burgt, 

Engweg 26, 8181 PT Heerde 

Tel. 0578-697301 

e-mail: burgtr@xs4all.nl    

 

Secretaris 

Margriet Maan-Everaars, 

Veesserenkweg 42, 8194 LM  

Veessen   

Tel. 0578 – 631244 

e-mail: 
margriet.maan@hetnet.nl  

Tweede secretaris Jan Leemburg,   

Sint Gregoriusweg 10, 8161 HE 

Tel. 0578 616236 

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

mailto:mickymarsman@planet.nl
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Epe         

Penningmeester + 

ledenadministratie 

Jan Kuijper, 

Omloop 18, 8081 VD  Elburg 

Tel. 0525 – 682629  

e-mail: herjan42@hetnet.nl    

Coördinator 
activi- 

teitenprogramma 

Francien Surink, 

Slotgraskamp 41, 8162 XX Epe 

Tel. 0578 613989 

e-mail: fsurink@yahoo.com      

Natuurhistorisch 
secretaris: 

Hilary Jellema-Brazier,  

Mussenkampseweg 1, 8181 PJ 
Heerde 

Tel. 0578  694762 

e-mail: hilaryjellema@raketnet.nl  

Bestuurslid Bauke Terpstra,  

Tolweg 10, 8166 GN  Emst 

Tel. 0578  615863 

e-mail: terpstra01@zonnet.nl 

 

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

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

8081 VD  Elburg. 

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

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 NOVEMBER 
VAN HET LOPENDE LIDMAATSCHAPSJAAR 

KNNV-ers van andere afdelingen, die lid zijn van een werkgroep van de KNNV Epe/Heerde 
 betalen een bijdrage van € 10,- .  
Zij ontvangen Natuurklanken en kunnen zonder betaling deelnemen aan alle activiteiten. 

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

Lay-out  Micky Marsman. 

Druk  Roel Pannekoek. 

Voorblad  Speenkruid. Frans Bosch en Micky Marsman:  

23 

 
DAGVLINDERS  IN  2005 

Waarnemingen in de regio Epe, Emst, Vaassen, Heerde, Wapenveld, Nunspeet,  
Apeldoorn Noord, 't Harde 
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 Het jaar 2005 was teleurstellend wat betreft de aantallen van anders 
algemene soorten dag- vlinders als Kleine vos,  Dagpauwoog en 
Distelvlinder. Van de laatste soort waren er maar enkele meldingen. Zelfs op de 
vlinderstruiken kwamen weinig van de anders zo algemene dagvlinders op 
bezoek. 

   De Atalanta vertoonde zich alleen in de herfst (tot in november!) wat 
meer. Waren dit nieuwe trekkers uit het zuiden of een nieuwe generatie van 
“eigen teelt”? Waarschijnlijk overwinteren er tegenwoordig ook Atalanta's in ons 
land, getuige de vele vroege waarnemingen (februari!)   

De meesten trekken echter in het najaar naar het zuiden. In Zeeland werd weer 
een levendige Atalanta-trek langs de kusten en in de duinen waargenomen in 
2005. 

De drie soorten witjes waren algemeen. Heideblauwtjes verschenen beduidend 
minder, maar Gehakkelde aurelia's, Koevinkjes, Bruine- en Bonte 
zandoogjes, vertoonden zich in normale aantallen, evenals Icarusblauwtjes, 
hoewel van de laatste soorten de biotopen gering in aantal zijn. 

              Het aantal soorten in 2005 waargenomen was echter verrassend: 
totaal 34 soorten. 

Hieronder volgen ze, in categoriën Algemeen, Schaars en Zeldzaam, zoals de 
Vlinderstichting die hanteert. 

 

Algemene soorten Schaarse soorten Zeldzame soorten 

Zwartsprietdikkopje 

Groot dikkopje 

Oranje 
luzernevlinder 

Citroenvlinder 

Groot koolwitje 

Klein koolwitje 

Klein geaderd witje 

Oranjetipje 

Kleine vuurvlinder 

Icarusblauwtje 

Koninginnepage, nabij Oldebroek 

Groentje, Renderklippen, 
Tongerense heide 

Sleedoornpage, Epe 

Bruine eikenpage, Elspeet 

Heideblauwtje, Renderklippen en  

                         Tongerense heide 

Bruin blauwtje, Epe 

Bruine vuurvlinder, Kroondomein 

Heivlinder, Elspeet 

 

Grote vos (?),  Epe 

Keizersmantel,  
Elspeet 

 

 

 

 

 

 



Boomblauwtje 

Atalanta 

Kleine vos 

Landkaartje 

Distelvlinder 

Dagpauwoog 

Gehakkelde aurelia 

Argusvlinder 

Koevinkje 

Hooibeestje  

Bont zandoogje 

Bruin zandoogje 

Kleine 
parelmoervlinder 

Bosparelmoervlinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal van 34 soorten is zeer behoorlijk voor onze regio. 

              Deze lijsten zijn samengesteld uit de waarnemingslijsten, die 
deelnemers aan de Insektenwerkgroep van de KNNV Epe/Heerde invulden. Die 
lijsten worden doorgestuurd naar de Vlinderstichting. Ook anderen gaven 
waarnemingen door, die door ons op lijsten worden gezet. 

  We hopen op een terugkeer in 2006 van de in dit jaar zo schaars 
aanwezige dagvlinders. 

  Van de waargenomen nachtvlinders wordt in een ander artikel gewag 
gemaakt. 

Voor 2006 geldt weer:  meldt uw waarnemingen aan de Insektenwerkgroep, 
adres op het achterblad van deze Natuurklanken. 

  Voor de Insectenwerkgroep: Els Koopmans- Grommé.  

November 2005 

 



Hoe verliep het in 2005? 

We hebben onze route tweeëntwintig keer gelopen: één 
keer minder dan in 2004. 

Drie keer in juni zagen we geen enkele vlinder, de vierde 
ker in die maand slechts één! 

Lopen en niets zien was ons slechts één keer eerder 
overkomen in de voorgaande jaren. Dat beloofde dus niet 
veel goed. Wij verwachtten aan het eind van het seizoen 
weer minder vlinders geteld te hebben dan in 2004. 
Verrassend genoeg was dat niet zo. De teller kwam op 
283 tegen 237 in 2004. 
Meten is weten!  

Enkele getallen die dit illustreren: Groeiers ten opzichte 
van 2004 waren bijvoorbeeld de Bruine zandoogjes van 54 
naar 79 en het Koevinkje dat zich verdubbelde. 

De Citroenvlinder en de Kleine vos lieten het lelijk afweten en gingen van resp. 12 naar 4 en van 10 naar 
3. Grote afwezige dit jaar was de Distelvlinder. Ook buiten onze route zagen wij deze prachtige 
trekvlinder niet. 

 En nu maar afwachten wat de warme herfst heeft betekend voor de vlinderstand in 2006. 
* “Wij” zijn ondergetekende en echtgenoot. 

Joke de Heer.  

 

 

De KNNV is natuurlijk leuk 

 

DE KNNV EN HAAR IMAGO. 

Dit artikel van uw bestuur is een opzetje tot reflectie en meningsvorming. 
Het krijgt nog een vervolg, want met slechts een gewenst imago val je door de 
mand. De vlag moet de lading dekken. 

Het Landelijk Bestuur van de KNNV heeft een stagiaire van de vakgroep 
Communicatie van  Universiteit Wageningen gevraagd een Promotieplan op te 
zetten voor de vereniging. 

Daaraan vooraf heeft de studente allerlei onderzoek gedaan; de KNNV geanalyseerd, de sterke en 
zwakke punten op een rijtje gezet, de positie ten opzichte van andere natuurorganisaties bekeken en 
het gewenste imago en de gewenste identiteit proberen te vatten. 
Er is een promotiestrategie gemaakt en een plan van uitvoering. 

 
De grote afwezige 

Distelvlinder 



In dit gedeelte gaan we tot en met het gewenste imago. Het is leuk om te 
vernemen hoe de buitenwereld tegen de KNNV aankijkt, al zal dat niet helemaal 
of helemaal niet, een verrassing voor u zijn. 

Allereerst is er door een groep deskundige KNNV-ers een enquête gemaakt 
voor alle geledingen (afdelingen, landelijke werkgroepen en commissies) om 
zicht te krijgen op het activiteitenniveau. Wat spoken al die afdelingen uit op het 
gebied van natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De respons 
bedroeg maar liefst 96 %! 

DE LANDELIJKE KNNV. 

Veel – zelfs actieve – leden realiseren zich niet dat zij lid zijn van een 
landelijke vereniging en niet alleen van hun eigen “club”. Verenigingsnieuws in 
Natura wordt nauwelijks of niet  gelezen, alsof ze er niets mee te maken hebben. 
Een grote meerderheid heeft nooit eens  de Vertegenwoordigende Vergadering 
bijgewoond of heeft zelfs maar een Themadag van het Gewest meegemaakt.  

Jammer… het zou niet zo moeten zijn. Je steekt er veel van op, zoals afgelopen 
jaar o.a. van de presentatie van de afdeling Delft en de landelijke 
Mossenwerkgroep op de VV. Bovendien lieten afdelingen zien hoe zij het 
Slakkenproject onder de aandacht van het publiek gingen brengen. Er is 
promotiemateriaal te krijgen, de tweedehands boekenstand is een topper, 
evenals de aanwezigheid van de KNNV Uitgeverij. De vergadering geeft je een 
idee van wat er allemaal in de vereniging omgaat. Het is zeer verfrissend om 
eens over je eigen heg heen te kijken. 

Veel geledingen zijn zo zeer op zichzelf gericht dat de meerwaarde van een 
vereniging op landelijk niveau met bijbehorend bestuur onder druk komt te 
staan. De interne communicatie krijgt dus in het promotieplan de aandacht. 

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE KNNV 
Sterke punten. 

 De diepgaande kennis verspreid over tal van leden betreffende een breed 
scala aan natuuronderwerpen en soortgroepen. 

 De gemotiveerdheid van veel leden en hun vaardigheid om de liefde voor de 
natuur uit te dragen.  

 Het aanbod van excursies, lezingen, cursussen en natuurreizen en -kampen. 
 De genuanceerde, niet radicale opstelling spreekt veel mensen aan. 
Zwakke punten. 

 Stoffig imago, gebrek aan “jeugdig” elan. 
 Het imago van vereniging met specialistische kennis weerhoudt mensen met 

weinig natuurkennis ervan om lid te worden. 
 Er is weinig oog voor wat er in de samenleving speelt. De KNNV spreekt zich 

zelden maatschappelijk uit. 
 Sterke interne gerichtheid. Men gaat in eigen kring op excursie, veel 

deskundigen houden hun kennis voor zichzelf. Deze houding komt elitair over. 



 Individualistische instelling(soms zelfs “mensenschuwe” houding) van veel 
natuurliefhebbers. 

 Afkeer van organisatorische werkzaamheden en een lage affiniteit met 
bestuursactiviteiten en of  functies. 

POSITIE VAN DE KNNV T.O.V. ANDERE NATUURORGANISATIES 
 de KNNV is een kleine vereniging: 55 afdelingen (vgl. IVN 190 afdelingen en 

100 vogelwerkgroepen) 
 Ze blinkt uit in breedte en diepte van kennis en heeft daarin een belangrijke 

status. Ze is één van de belangrijkste gegevensleveranciers van de PGO’s 
 Ze maakt inventarisatierapporten . Vaak samen met IVN-ers 
 Cursussen. Andere organisaties geven zelden cursussen, behalve het IVN en 

drie PGO’s. Er zijn afdelingen die ver gevorderd zijn in het geven van 
cursussen! 

 Excursies: de meeste organisaties verzorgen ook excursies. 
 Kampen en reizen: alleen het Nivon is gespecialiseerd in groene recreatie. 

Andere natuurreizen zijn commercieel. 
 Natuurbeschermingsactiviteiten. De KNNV richt zich met name op 

gemeentelijk niveau. Door het opbouwen van een goede naam bij de politiek 
kunnen plaatselijke groepen vaak veel bereiken.  
Samenwerking wordt gezocht met plaatselijke milieugroepen. 

HET GEWENSTE IMAGE VAN DE KNNV, 

d.w.z. zo zou de KNNV er voor mensen van buiten uit moeten zien. 

De KNNV staat bekend als een actieve, innovatieve en toegankelijke natuurvereniging. Zij wordt 
gerespecteerd om haar kennis en de gedrevenheid, nieuwsgierigheid en het enthousiasme van haar 
leden. Lid zijn is leuk: je ziet veel natuurgebieden en je leert veel “soorten” kennen. De KNNV draagt 
graag en actief haar kennis uit om meer waardering en respect voor de natuur te verkrijgen in de 
Nederlandse samenleving. 
Vandaar de slagzin boven dit artikel: De KNNV is natuurlijk leuk  

Tot slot: bij het gewenst imago hoort ook een logo en een  subtitel. 
NIEUWE TITEL VOOR DE KNNV: KNNV NATUURVERENIGING NEDERLAND  

De subtitel wordt opgenomen in het logo en is dan KNNV natuurvereniging.nl. De beslissing over de 
titel is een bevoegdheid van de VV. 

In de volgende Natuurklanken gaan we verder met de gewenste identiteit, 
Visie en Missie van de KNNV en het Promotieplan.  

Vooruitlopend hierop nog het volgende: Het landelijk bestuur heeft zich 
aan de hand van een suggestie in het promotieplan beraden over een mogelijke 
nieuwe ondertitel van de KNNV in plaats van de tot nu gebruikte term 
Vereniging voor veldbiologie. 

In de Beleidsraad, het twee keer per jaar bijeenkomende adviesorgaan met 
vertegenwoordigers uit onder meer gewesten en afdelingen, is hierover al de 
nodige discussie gevoerd met als uitkomst ongeveer evenveel voor als tegen. 
Afgesproken is hierover in de Beleidsraad van januari 2006 nog een keer te 
praten. Het landelijk bestuur zal een notitie maken van de voors en tegens, die 



de afdelingen kunnen opnemen in hun stukken voor de afdelingsjaarvergadering. 
Op die manier kunnen alle leden zich uitspreken en kan de stemgerechtigd 
vertegenwoordiger van de betreffende afdeling daarmee rekening houden op de 
vertegenwoordigende vergadering (de landelijke jaarvergadering) die gehouden 
wordt op 22 april 2006.  

Een mogelijkheid is ook, dat het landelijk bestuur met een ander voorstel komt, bijvoorbeeld: 
verander de naam KNNV voluit in Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. Je kunt in dit geval 
dezelfde afkorting blijven gebruiken en toch een wat vlottere, meer bij de tijd passende naamgeving 
hanteren.  

Denk er eens over na en geef uw mening op de komende jaarvergadering 
van onze afdeling op donderdag 23 februari a.s. Misschien een extra stimulans 
om die te bezoeken. 

Het bestuur. 

 

 

 

op een zalm 

Een springerige zalm in Goor 

trok ieder jaar de wereld door 

om uitgeput terug te keren. 

“als ik het zelf mag formuleren 

dan is die trek,” zo sprak hij kalm, 

“de trek van zalm in nog meer zalm.” 

Kees stip 

 

 

doe natuurlijk mee 

 

 Oproepen 



 

Jubileumcommissie.   

Gevraagd:  leden met organisatietalent om van ons 60-jarig jubileum een 
vrolijk feest te maken met een speciaal dagprogramma! 

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

Meldt u nu aan bij de voorzitter van de Jubileumcommissie Bauke Terpstra 
tel. 0578 615863.  

 

Natuurpad 

Voor het tweede gedeelte van de Eper route van het Natuurpad vragen we 
een beheerder. Hij/zij wandelt een paar keer per jaar het Natuurpad en 
controleert of er beschadigingen zijn aan de padkastjes en brengt zo nodig 
nieuwe plaatjes aan. 

De hond mag mee! Een fijne wandeling. Meldt u aan bij de secretaris. tel. 
631244 

 

Jubileumnummer Natuurklanken. 

           Gevraagd: ideeën, artikelen en illustraties voor een feestelijke special.              

 Meldt u aan bij de redactie! tel. 621410 

 

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, 
behalve in de grote vakantie. Eens in de drie maanden komt uw artikel 
aan de beurt. De lengte bedraagt driekwart A4tje. Zeer aanbevolen! Graag 
met spoed aanmelden bij Hilary Jellema  tel. 694762. Voorbeelden van wat 
er van u verwacht wordt, worden u op verzoek toegezonden. 

 

Webmaster 

Deze taak spreekt voor zich. Het up to date houden van onze websites. 
Geen tijdrovende bezigheid, tenzij…. u daar uw ziel en zaligheid in wilt 



leggen. Veel eigen initiatief is mogelijk bij deze taak. Meldt u aan bij de 
secretaris, die u ook zal inwerken. 

- - - 

Vacatures 
Penningmeester  m/v. 

Volgend jaar is de penningmeester 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 (kleine )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 is een inwerkperiode binnen het bestuur zeer aan 
te bevelen. 

 

Tweede secretaris m/v 

De huidige tweede secretaris heeft te kennen gegeven graag te worden 
ontheven van zijn functie met ingang van 23 februari, de Algemene 
Ledenvergadering. 

Zijn/haar taak behelst het contact met de beide gemeenten, de 
Stuurgroep Traditioneel Landgebruik, incidenteel de provincie i.v.m. 
Ruimtelijke Ordening. 

Ook het takenpakket van de tweede secretaris is bespreekbaar. 

 

samen natuurlijk 

het 
bestuur.                                               



Een kleumige excursie 
De IJsheiligen: Pancratius, Servatius en Bonifatius waren al voorbij 
getrokken tussen 11 en 14 mei 2005, maar ze brachten die dagen minder 
kou mee dan uitgerekend de dag van onze insectenexcursie naar het 
Kloosterbos (Klooster Hulsbergen) op 17 mei. Ondanks wolken, een ijzige 
westenwind en buiendreiging liepen er nog zes enthousiastelingen langs de 
uiterwaarden het bospad af. Aan vliegen dacht geen enkel insect. Dus 
speurden we naar allerlei vreterij aan bomen en planten. Het jonge blad aan 
de bomen en de vele Brandnetels, Look-zonder-look, Bramen en wat al niet 
meer, bood voldoende voedsel voor insecten.  

Het was gewoon een beetje zielig om te zien, hoe het pas uitgelopen, nog 
tere blad al meteen aangevreten was door allerlei rupsjes en ander klein 

gedierte. Voornamelijk verscheidene soorten spanrupsjes hadden schade aangericht. Ze zaten verstopt 
aan de onderkant van de bladeren en hadden zich daar soms ook nog verschanst door het blad met wat 
spinsel dicht te vouwen. Veel groenige spanrupsjes van de Kleine Wintervlinder kunnen hele bomen, 
vooral eiken, kaal vreten. Die rupsjes vormen op hun beurt weer geliefd voedsel van vogels,die er hun 
jongen mee voeren. Ze zongen aan alle kanten.  

Een  bijzonder fraai getekend spanrupsje, dat we veel zagen was een : Pelurga comitata, een van de 
weinige soorten die ik in een vlinderboek vinden kon. Een eveneens mooie spanrups was een groen 
rupsje met roze tussenringen Wie weet de naam? De Salomonszegel waarop het zat was kennelijk niet 
de voedselplant, want in gevangenschap werd geweigerd ervan te eten!  

Aan de vegetatie schudden boven een omgekeerde paraplu leverde ook weer vooral rupsjes op.  

Een prachtig groene snuitkever op de brandnetels was: Phyllobius urticae.  

Hoewel zelfs de altijd actieve zogenaamde Zwarte vlieg zich ook schuil hield, zat er hier en daar een 
tussen de struiken. We vingen twee keer een fraai Langsprietmotje van de soort Adela reaumurella. Een 
hiervan was een vrouwtje (met korte sprieten!), die je maar zeer zelden ziet, omdat ze altijd in de 
vegetatie blijven zitten, wachtend op de mannetjes.  

Een mooie rode kever was een Roodkopvuurkever. Zijn zwarte voelsprieten, die duidelijk gezaagd zijn, 
konden we rustig met een loepje bekijken, zo traag  was het kleumende beestje!  

Dit was ook het geval met de drie libellen,die ontdekt werden. Ze lieten zich zonder protest van de 
bladeren “afplukken” en op naam brengen. Het waren een Vuurjuffer, een Watersnuffel en een 
Lantaarntje. Alle deelnemers konden op hun gemak de kenmerken met het loepje bekijken.  

Een leuke toegift vormden de Steen- en Aardhommels die de vele Salomonszegels bezochten. Deze 
behaarde brommers zijn in staat wat extra warmte te produceren, iets unieks in deze wereld van 
koudbloedige dieren. Door de koude leken de vele bloeiende Lelietjes van Dalen niet te geuren, maar ze 
gaven wel een lenteachtig tintje aan deze ijzige middag. Het bleef gelukkig droog, maar op weg naar 
kregen we een fikse hagelbui  over ons heen. En toch vond ieder het een fijne excursie! 

          Els Koopmans. 

Deelnemers waren: Etienne van Dissel, Jo de Vries, Mia Leurs, Jan Kuijper, Dik Koopmans en Els 
Koopmans. 

 

 

 
’t Kan vriezen en dooien 

Is januari traag van gang Toch is de winter nog niet oud, 

 
Roodkopvuurkever 



De tweede maand duurt ons nooit 
lang. 

Het lengen gaat nu merkbaar 
voort, 

Wij kloppen aan de lentepoort. 

De tweede (dat is”Vrouwendag”) 

Plant zogezegd de lentevlag. 

Het slapend leven wordt weer 
wakker, 

De tuinman spit weer in zijn 
akker. 

Het dampgordijn wordt 
weggeschoven, 

Wij zien herademend weer naar 
boven. 

Het is gedurig nog zeer koud. 

Het vriest soms fel, en zoveel 
graden, 

Als men op 't oog niet eens zou 
raden. 

Bij al die helderheid - heel gek, 

Is er aan sneeuw toch geen 
gebrek. 

De laatste week is werkelijk, 

In deze maand opmerkelijk. 

Niet zelden is het dan zo fijn, 

Dat men zich waant in Mei te zijn 

P. de Haas 
 

Excursie landgoed ‘’Petrea’’ te Wapenveld. 

  

Dinsdag 6 september.2005. “Een zonovergoten middag is het.” Met deze 
woorden verwelkomt  Bertus Hilberink ons. Wij dat zijn Jo de Vries en Mia 
Leurs. “Het is voor het eerst dat we een zomerse excursie kunnen 
meemaken.” aldus Bertus.  
Met een omweg bereiken we het landgoed en ontmoeten daar Hilary Jellema 
en Etienne van Dissel. Helaas moet Els Koopmans-Grommé door ziekte 
verstek laten gaan. 
We trekken, voorzien van het nodige naslagwerk en glazen potjes over de 

zonnige en volop bloeiende heide, met hier en daar wat polletjes Sint Janskruid, Schapezuring en de door 
de wind heen en weer bewegende halmrijke Bochtige Smele. Een decor waarin de vlinders en ander 
gedierte zich zeker zullen laten zien. Eén Blauwe glazenmaker laat zich bewonderen. Vier Zwarte 
heidelibellen en één Bruinrode heidelibel laten zich zien. 

Daar schiet met hoge snelheid een Veldleeuwerik de lucht in. “In Brabant noemen we die een 
Hoogmenneke” aldus Mia. Boven in de lucht een Torenvalk en voor onze voeten verdwijnt een 
Zandhagedis pijlsnel in een heidestruik.   

We tellen zeven Kleine koolwitjes, drie Gehakkelde aurelia’s en achttien Atalanta’s en verstoren 
de rust van heel veel Gammauiltjes. Kleine vuurvlinders, acht in getal, laten hun kleuren zien en één 
Lieveling is er aanwezig. Twee Citroenvlindermannen fladderen fel geel over de heide en ook twee Bonte 
zandoogjes zijn aanwezig. We vangen een prachtige roofvlieg die de naam Asilus crabroniformis draagt, 
onze grootste vlieg.  

Sprinkhanen hebben we nog niet gezien maar gelukkig vinden we op een droog plekje twee 
soorten het Tandradje (Chorthippus brunneus) en het Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatuur.) 

 

Mestkever 



Op een eikenblad vinden we de Aardappelgal (Borhisa palleda) en op een Beukenblad een Galmug- gal 
(Mikiola fargi.)  

De mensen met goede oren horen de geluiden van de sprinkhanen. We zien bewegende hoopjes 
zand en bij onderzoek blijken het zich ingravende Paardenmestkevers te zijn, bezig voor het nageslacht 
te zorgen. 

Een heerlijke middag was het waar we volop van genoten. 

Jo de Vries en Mia Leurs. 

 

 

 

HOCHSITZ 
 

 Een Hochsitz, ja dat lijkt me wel wat. Zo’n houten bankje in een boom, wandjes eromheen en 
een dakje erop. Je klimt erin en moet dan heel stil zitten om dieren te bespieden, gewapend met 
natuurlijk alleen een kijker. 
Ik trachtte eens zo’n ding op te richten, niet buiten maar binnen in de kamer. Dan kon ik tenminste twee 
vogelbadjes en een voederplaatsje in de gaten houden. Leuk hoor! Al zat het huishoudtrapje (dat hoog 
genoeg was) machtig ongerieflijk. 

 De platte drinkschaal op een voet staat vrij en open. Het vogelbad is door struikgewas omgeven. 
Mezen en Merels, Roodborstjes en lijsters trekken zich niets aan van de locaties. Vinken, vliegenvangers 
en Vlaamse gaaien hebben graag ruimte om zich heen, terwijl Goudhaantjes alleen in het besloten badje 
komen. Heggenmus, Winterkoninkje en Zwartkopjes hebben wel een voorkeur voor drinken en baden in 
de struiken. Mezen en Merels baden heel veel. Appelvinken nauwelijks. Ze komen bliksemsnel een paar 
zipjes water drinken en dan zijn ze weer verdwenen. 

 Afgelopen zomer zag ik voor het eerst verschillende keren een muis drinken. Ook konijn drinkt 
bij uitzondering. 

De tijdstippen verschillen. Later in de middag is de grootste drukte. De vogels wachten ongeduldig op 
hun beurt: de grootste mag natuurlijk het eerst, een Goudhaantje komt het laatste aan bod. 

 Ach, door welk raam je ook kijkt, er is altijd iets te zien, ook zonder Hochsitz. 
Louk Witkamp. 

 

Overleven 
 

Onlangs was er een bericht dat door de vroeg 
invallende kou en sneeuw van oktober, volgend jaar 
een slecht vlinderjaar zou worden. Maar zo’n bericht 
veronderstelt dat alle vlinders dezelfde strategie 
gebruiken om voor een volgende generatie te 
zorgen.  

 
Kleine vos 



De laatste dagvlinder die we zagen was een Kleine Vos op de campus van 
Windesheim op 5 november. Deze overwintert als vlinder en zoekt een droog 
beschut hoekje voor zijn winterslaap, bijvoorbeeld bij een schuur.  Half maart, 
begin april worden ze weer actief, paren en leggen eieren voor de volgende 
generatie.  

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

Een andere zeer opvallende vlinder die soms ’s winters en in het vroege voorjaar 
te zien is, is de Ci-troenvlinder; het mannetje is groot en helder geel. Ook zij 
overwinteren als vlinders, vaak in bossen onder groepjes bosbessen.  

Dus de vroegste vlinders in het voorjaar hebben overwinterd als vlinder. 

    Het Oranjetipje gebruikt een andere strategie; hij vliegt in één generatie 
van laat in april tot begin juni. Hij gebruikt daarna de hele zomer om zich te 
ontwikkelen van ei tot rups en uiteindelijk overwintert hij als pop.  

Het Bont zandoogje, een vlinder van half-beschaduwde plaatsen heeft wel twee 
of drie generaties in de zomer, maar overwintert ook als pop.  

Andere vlinders overleven als rups, bijvoorbeeld de Kleine Vuurvlinder, of als ei 
zoals het Heideblauwtje.  

Waarschijnlijk is een natte kwakkelwinter slechter voor de vlinders dan 
een koude winter; de vlinders kunnen te vroeg actief worden vóór dat  hun 
voedselplanten er zijn, of ze kunnen last hebben van schimmels en andere 
infecties.  

Onze vlinders hebben het meest last van het rigoureuze maaibeleid langs de wegen in de 
zomer; een klein ongemaaid strookje zou de dieren meer overlevingskansen geven. 
   Er zijn overigens vlinders die ook hartje 
winter vliegen! Dit zijn nachtvlinders die beter tegen 
de kou kunnen dan dag-vlinders. Ze hebben ook 
verschillende manieren om te overwinteren. Op een 
milde, misschien ietsje vochtige avond zie je op een 
verlicht raam vaak kleine en wat grotere bruin-
grijze vlinders. Dat zijn de Kleine- en de Grote 
wintervlinder. Het zijn allemaal mannetjes. De 
vrouwtjes hebben geen vleugels en zijn eigenlijk alleen eiermachines die wachten 
tot ze ontdekt worden door een mannetje, en dan bevrucht, waarna zij hun 
eieren leggen. Die komen in het voorjaar uit als de bladeren beginnen te groeien.  

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

Voor verdere informatie tel: (0578-) 694762 

 

 

Kleine wintervlinders 



 

 

 

OP EEN MUIS 

Een muizenman uit Chippendale 

was als erkend transseksueel 

Intens bewerkt met siliconen 

en vrouwelijke muishormonen 

Als alles lukt, zo sprak dit type 

dan zal ik straks wel anders piepen 

ivo de wijs 

INSECTENEXCURSIE NAAR DE WESTEINDSCHE EN 
DE ELSPEETSCHE HEIDE 

op dinsdag 11 augustus 2005 - Aantal deelnemers 5 

Beide bovengenoemde heideterreinen behoren tot de 
gemeente Nunspeet. Komende van de weg Nunspeet-Elspeet 
ligt het eerstgenoemde heideterrein  ten noorden van de 
Stakenbergweg en het tweede aan de zuidkant ervan. De 
Elspeetsche Heide is duidelijk veel groter dan de 
Westeindsche Heide. 

We treffen elkaar op de parkeerplaats van de picknick- en 
speelweide aan de Stakenbergweg. Het is bepaald geen 
insectenweer. Het is bewolkt, en tijdens onze wandeling valt 
er een buitje regen. De temperatuur is echter redelijk.  

We starten aan de noordkant en volgen een rode paaltjesroute op de Westeindsche Heide. De 
Struikheide staat al in bloei, op de wat vochtiger plaatsen bloeit hier en daar nog de Dopheide en aan de 
noordzijde van de flauwe hellingen in het landschap staat Kraaiheide. Hier en daar staan solitair of in 
groepjes Grove dennen (vliegdennen)  en een enkele Jeneverbesstruik. Op sommige plaatsen zijn 
stukken heide geplagd. De jonge struikjes lopen al weer uit.  

We ontdekken op onze wandeling één Hooibeestje, enkele Heispanners, een Schorpioenvlieg, 
een Sprinkhaan (Zoemertje? ), enkele exemplaren van de familie Pyralidae en een groot nest van de 
Rode bosmier. Achter een bosje ligt half verland een door de vele omgezaagde bomen nogal verrommeld 
vennetje. Hier vliegen een paar Zwarte heidelibellen. Verder zien we nog een Adder, een Zandhagedis en 
een Roodborsttapuit. Geen insecten, maar wel leuke waarnemingen. 

Dan begeven we ons naar de Elspeetsche Heide, eenzelfde landschap, maar zoals reeds gezegd, 
weidser. Hier zien we tot onze verrassing vrij veel Heivlinders, veertien in totaal. Deze vlinder heeft een 
voorkeur voor open plekken. We treffen ze dan ook aan op de paden en op plaatsen waar de heide is 
geplagd. Ze laten zich goed observeren. 

 

Schorpioenvlieg 



Daar waar de heide aan een bosrand grenst, zien we een Groot koolwitje, een Heideblauwtje, 
een zestal Boomblauwtjes, een Kleine vuurvlinder, een Eikenpage, een Bont zandoogje en een drietal 
rupsen van de Veelvraat. Tevens enkele exemplaren van de Zwarte heidelibel, Mestkevers, Aardhommels 
en vele bijtjes. We stappen nog bijna op een nest met Knoopmieren. 

Nog vermeld moet worden, dat we hier veel Duivelsnaaigaren vinden, ook weer geen insect, 
maar wel een interessante waarneming. Zo troffen we op de Westeindsche Heide ook de Grondster aan, 
een lid van de Anjerfamilie. 

Bertus Hilberink.       

 

      

DE PAD  
Geboren uit een steen leeft hij onder een steen en hij zal er ook voor zichzelf een graf graven. 

Ik bezoek heb geregeld en elke keer als ik zijn steen optil ben ik ongerust of ik hem wel terug zal vinden 
en bang dat hij er niet meer zal zijn.  

Maar hij is er, verborgen in zijn droge, schone en ruimte verblijfplaats die net geschikt is voor hem. Hij 
gebruikt hem helemaal, opgezwollen als hij is als de portemonnee van een gierigaard. 

Als een regenbui hem noodzaakt om het hol te verlaten loopt hij voor me langs. Een paar zware 
sprongen en dan kijkt hij me aan met zijn roodachtige ogen. Als de mensen hem onterecht behandelen 
als een melaatse ben ik niet bang om dicht naar hem toe te kruipen en met mijn mensengezicht vlak bij 
hem te komen. Dan bedwing ik een restje afschuw en zal je aaien met mijn hand, pad! 

Harteloze mensen vernietigen je. Toch heb ik gisteren niet genoeg tact gehad. Hij kauwde en kwijlde met 
al zijn wratten opgezwollen. “Mijn arme vriend,” zei ik tegen hem, “ik wil je niet beledigen, maar mijn 
God, wat ben je lelijk!” 

Hij opende zijn stinkende tandeloze mond vol hete adem en hij antwoordde 
met een beetje Engels accent: “En jij dan?!” 

 

Uit het Frans van Jules Renard’s 

Histoires Naturelles 1864-1910. 

JAARVERSLAG  2005   KNNV  EPE/HEERDE 
 

Het hoogtepunt voor onze afdeling in 2005 is de presentatie van het rapport Vossenbroek. 
Onder veel belangstelling en met publiciteit omgeven wordt het rapport op 6 mei aan Het Geldersch 
Landschap en aan de leden uitgereikt. 

Leden 
Het ledental per 1 januari 2006 is honderdachtenzestig, waarvan nengenentwintig huisgenootleden en 
twee ereleden. Dat betekent vijf leden minder, waaronder twee huisgenootleden  t.o.v. 1 januari 2005 
en tien leden minder dan op 1 jauari 2004. 

Het bestuur   
Rob van de Burgt  voorzitter 

Margriet Maan-Everaars secretaris 

Jan Kuijper   penningmeester 



Jan Leemburg   tweede secretaris 

Francien Surink   coördinator algemeen programma 

Hilary Jellema-Brazier  natuurhistorisch secretaris 

Bauke Terpstra   bestuurslid 

Het bestuur vergadert vijf maal. Aan de orde komen o.a.: 
 Rapport Vossenbroek 
 De Presentatie 
 Groenmarkt op Hagedoorns Plaatse 
 Groencursus 
 Jubileum 2006 

Jan Leemburg onderhoudt het contact met de gemeente Epe inzake de Structuurvisie en het 
bestemmingsplan Buitengebied en neemt de portefeuille Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening 
inzake het Streekplan Gelderland. Dit is evenals het Reconstructieplan Veluwe dit jaar door de 
Provincie vastgesteld. 
Onze afdeling is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Heerderstrand en het 

Bomenbeleidsplan Epe (Jan Leemburg.) 

Commissies. 

 De Programmacommissie  organiseert, presenteert en publiceert een 
afwisselend Algemeen Programma met  zes lezingen en zeven excursies.  In 
totaal vijftien activiteiten. In de maanden juli en augustus worden geen 
lezingen en excursies meer georganiseerd.  

 De  Evenementencommissie is met een kraam aanwezig op de Groenmarkt. 
Ook op de Bijenmarkt in Epe is een kraam waar het zeer geanimeerd toegaat 
met Vlinderquiz en Slakkenproject. Er wordt een voorraad In Beeld boekjes bij 
KNNV Uitgeverij ingekocht. 

 De Voorjaarskampcommissie organiseert het voorjaarskamp in Nieheim in 
het Teutoburgerwoud. Het verslag staat in Natuurklanken nummer 3. Het is 
het vijfendertigste kamp. 

 Commissie Groencursus. Deze ad hoc commissie organiseert in de herfst 
een Groencursus voor het publiek en de nieuwe leden. Het is een doe-cursus 
van vier avonden in het biologie lokaal van de “Springborn”en vier excursies. 
De cursus is afgelast vanwege te weinig deelnemers. 

Werkgroepen 
Er is een Planten- Insecten- en een Paddestoelenwerkgroep actief. Verder een 
gecombineerde werkgroep VoZoVar, opgebouwd uit drie werkgroepen voor vogels, 
zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen; en de Werkgroep voor Landschap en 
Natuur(WLN). 

De programma’s van de werkgroepen staan in Natuurklanken, zodat alle belangstellende leden 
daaraan mee kunnen doen. 

Leden van verschillende werkgroepen inventariseren het gebied van de Nijensteen in Veessen met 
specifieke belangstelling voor de waterberging. Er zal een rapport van verschijnen. 

De Plantenwerkgroep inventariseert o.a. het gedeelte van het Apeldoorns Kanaal tussen Emst en 
Vaassen. 

De Insectenwerkgroep maakt samen met de insectenwerkgroep KNNV 
Apeldoorn vier excursies. 



De Paddestoelenwerkgroep gaat dit jaar ook in de maanden maart tot en met juni op zoektocht. 
VoZoVar  De inspanningen voor de Zwaluwenwand zijn zeer succesvol: 86 
nesten! De Vogelwerkgroep organiseert een zesdaagse vogelreis naar Havelland in 
de deelstaat Brandenburg. Zij lanceert een nieuwe activiteit waar de leden van de 
hele afdeling aan mee kunnen doen: Jaarsoorten 2005 (zie Natuurklanken 2005 
nummer 2 blz. 29.) 

De WLN moet de cursus Heggenleggen in maart afgelasten wegens te weinig 
cursisten. In december is er een cursus Hoogstamfruitbomen snoeien. 

De Jaarverslagen 2005 van de werkgroepen staan in Natuurklanken 2006 nr 
1. Het Jaarverslag van de Paddestoelenwerkgroep verschijnt in nr 2. 

COÖRDINATORENVERGADERING 
Op de agenda staat het Heggenproject, Cursussen en de Jubileumviering. 

Natuurklanken 

Er verschijnen vier afleveringen, samen 130 bladzijden, boordevol 
afdelingsnieuws, onderzoeken en verslagen, geschreven door tal van gedreven 
leden. Een onmisbaar communicatiemiddel. Bovendien krijgen alle leden het 
rapport Vossenbroek thuis bezorgd.  

De rubriek Waargenomen is tijdrovend voor de redactie maar veel gelezen.  

Bibliotheek 

De bibliotheekcommissie heeft zeven nieuwe boeken ingeschreven. Het ruimteprobleem in de 
kasten is nijpend. 
De beamer en laptop staan in de kast bij onze voorzitter. 

Natuurpad 

Bij werkzaamheden aan de Elburgerweg in opdracht van de gemeente 
Heerde is één padkastje volledig vernield. De  gemeente zal het kastje 
vergoeden. Onze Natuurpadbeheerders hebben de schade hersteld. 

De Natuur dichtbij. 

De artikelen worden zeer regelmatig gepubliceerd in Heerde Huis aan 
huis; de rubriek wordt goed gelezen. De meeste vaste schrijvers laten het dit 
jaar echter afweten. Er zijn ruim 25 artikelen gepubliceerd in 2005.  

Vertegenwoordigingen 

• Kavelruilcommissie West (Marianne Faber). 
• Vereniging Milieuzorg Epe (Marianne Faber); Milieugroep Heerde (Adrie 

Hottinga). 
• Gelderse Milieufederatie (Jan Kuijper, Margriet Maan) 
• Platform Duurzame Ontwikkeling Epe (vacant). 
• Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé).  



• Beleidsraad KNNV (Margriet Maan); Gewest IJsselstreek KNNV (Jan 
Kuijper). 

Contacten met andere natuurverenigingen en organisaties. 

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

• Stichting Het Geldersch Landschap en Gelderse Kastelen   
• Staatsbosbeheer   
• Waterschap Veluwe   
• Floron   
• Sovon   
• Ravon   
• Vlinderstichting   
• Kerkuilenwerkgroep Veluwe   
• Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde   
• Vogelbescherming  
• VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 
Contributie gaat naar: 

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

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

Mycologische Vereniging Nederland (structureel), Vlinderstichting, 
Trekvlinderregistratie,  

Werkgroep Roofvogels Nederland (wintertelling). Vogeltrekstation. 

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

VRIJWILLIGERS 
Veel waardering en dank voor onze leden-vrijwilligers: 

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

Activiteiten in 2005 (zie ook de Jaarverslagen van de werkgroepen.) 

9 januari Nieuwjaarswandeling in het Kloosterbos o.l.v. Adrie 
Hottinga                  

38 pers. 

9 januari Nieuwjaarsbijéénkomst op De Disselenbrink  in Marle                              45 pers. 

19 maart Lezing over vogelen in Botswana en Namibië door Herman 
van ’t Hart    

19 pers. 



10 maart                   Lezing over Insecten in het Algemeen door Els Koopmans- 
Grommé       

14 pers. 

  3 april                     Landgoedexcursie Zwaluwenburg o.l.v. Jan Kuijper                                  14 pers. 

11 april                     Lezing over Slakken door Herman Roode                                                   20 pers. 

30 april-6 
mei 

Voorjaarskamp naar Nieheim in het Teutoburgerwoud.  

12 mei                      Presentatie Vossenbroekrapport o.l.v. Bauke Terpstra in de 
Zuukerschool 

 

22-27 mei          Vogelreis Havelland                                                                                       8 pers. 

28 mei                      Groenmarkt op Hagedoorns Plaatse o.l.v. Jeaan Felix, Mia 
Leurs, Bauke Ter pstra 

 

28 mei                      Gewestelijke Themadag in de Hierdense Poort(afd. Noord 
West Veluwe) 

0 pers. 

11 juni                      Dagexcursie naar Kiersche Weidepad in Doosje door 
Plantenwerkgroep    

5 pers. 

15 juni                      Ochtendexcursie naar Katerstede in Welsum o.l.v. 
Plantenwerkgroep         

5 pers. 

  3 aug                       Bijenmarkt Epe o.l.v. Mia Leurs, Margriet Maan  

  7 sept.                      Ochtendexcursie naar Katerstede in Welsum o.l.v. 
Plantenwerkgroep         

5 pers. 

29 sept. -
12 
november        

Groencursus vervalt  

29 sept                      Dialezing over de Herfst  en Paddestoelen door Ruud Knol                       15 pers. 

16 okt.                       Paddestoelenexcursie o.l.v. To en Janus Crum                                           29 pers. 

27 okt.                       Dialezing over de Kusten van Europa door Dik Koopmans                       25 pers.   

24 nov.                      Dialezing Landgoederen en kastelen door Koos Dansen                            15 pers. 

26 nov.                      Excursie naar Staverden vervalt wegens slecht weer  

  8 dec.                      Leden voor ledenavond                                                                                18 pers 

 

                                                                                                                   
Margriet Maan 



 

 

Jaarverslag VoZoVAR 2005 
 

In 2005 is door vele leden van de werkgroep Vogels, Zoogdieren, Vissen, 
Amfibieën en Reptielen weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Dit verslag 
geeft daarvan een indruk. 

 In januari 2005 werd de vijfde roofvogelwintertelling in het buitengebied 
van Epe-Heerde gehouden. De belangstelling was groot (13 deelnemers). De 
resultaten werden uitgebreid gepresenteerd op de werkgroepavond in februari. 
Opvallend is het steeds groter wordende aantal Grote zilverreigers dat wordt 
geteld (nu al 5.) 

 Op de werkgroepavond van februari (13 deelnemers) werd het programma 
voor 2006 besproken. Er is onder meer besloten het paddenscherm aan de 
Koekenbergweg niet meer op te zetten. De trek begint al in januari en loopt 
langer in de tijd door. Een andere doe-activiteit is hiervoor in de plaats gekomen: 
het onderhoud van de Oeverzwaluwenwand bij het Gemaal Pouwel Bakhuis. Het 
opnieuw vullen van de gaten achter de wand kost ieder jaar één of twee 
ochtenden werk met een groep van zes harde werkers. 

 De meest arbeidsintensieve activiteit van 2005 was de inventarisatie van 
De Nijensteen. De Stichting de Oude Beuk en het Waterschap Veluwe hebben in 
najaar 2004 het “landgoed” De Nijensteen, aan de IJsseldijk t.h.v. de 
Veesserwaarden, gedeeltelijk ingericht als waterberging c.q. natuurgebied. 
Vanuit de vogelwerkgroep is het initiatief ontstaan de VoZoVAR te inventariseren. 
Enkele andere leden uit andere werkgroepen hebben ook hun bijdrage geleverd 
met inventarisatie van o.a. insecten, hogere planten en paddestoelen. Totaal zijn 
ca. vijftien leden één of meer keren actief geweest. Het gebied is rijk aan 
steltlopers en watervogels, het bos en de tuin zijn van grote betekenis voor 
paddestoelen en het aantal gevonden plantensoorten is ook hoog door de 
diversiteit binnen het gebied. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van 
een rapportage. Tweemaal had De Nijensteen een “open dag” waarbij de 
vogelwerkgroep met een vogelkijkpunt present was. 

 Eind mei zijn acht personen zes dagen lang naar Havelland geweest. De 
Havel is een zijrivier van de Elbe, iets oostelijker dan Pevestorf waar we in 
voorgaande jaren regelmatig geweest zijn. Onze uitvalsbasis vormden twee 
zomerhuisjes. We hebben spectaculaire waarnemingen gedaan zoals 
Sperwergrasmus, Grote trap, Woudaapje, Middelste bonte specht en nog 140 
andere soorten vogels. Daarnaast hebben we ook oog gehad voor andere zaken 
zoals zoogdieren, planten, insecten, amfibieën, reptielen e.d. 



 Ook zijn er weer enkele malen braakballen gepluisd. Dit keer onder meer 
uit Havelland. In braakballen vonden wij bijvoorbeeld voor Nederland niet 
alledaagse soorten als Veldspitsmuis, Grote bosmuis en Noordse woelmuis. 

 Het werk aan de Oeverzwaluwenwand is niet voor niets geweest. Er 
werden 76 nesten geteld! Vergeleken met 2003:4 en 2004:34 kan het nauwelijks 
beter. Slechts vier gaten waren niet bezet, doordat er vegetatie voor groeide. 

 Gewoontegetrouw zijn ook de Huiszwaluwen en Kwartelkoningen geteld. 
Het was een zeer mager Kwartelkoningen jaar, langs de IJssel was het nog 
relatief goed. Hoewel de Huiszwaluw de afgelopen jaren stabiel was, is 
uitgerekend 2005 een topjaar geweest.  

Enkele leden van de werkgroep zijn ook nog actief met de Kerkuilen doordat ze 
zijn aangesloten bij de Kerkuilenwerkgroep Veluwe. Aan de inventarisatie van 
Steenuilen is dit jaar minder tijd besteed, het is heel arbeidsintensief werk dat 
niet een ieder altijd even goed past. 

 Ook in september hadden wij wederom een werkgroepavond, waarbij 
teruggeblikt is op de ervaringen uit de zomer. Iedere bijeenkomst maken wij 
dankbaar gebruik van de beamer om foto´s te vertonen en presentaties te 
geven. Twaalf leden waren aanwezig. 

 De oktoberexcursie vond plaats naar het Engelse werk bij Zwolle. Onder 
meer grote aantallen Slobeenden en de IJsvogel lieten zich goed zien. De 
opkomst was teleurstellend: 5 leden. 

 Op drie dagen is in oktober 2005 vogeltrek geteld op de Gortelse heide, 
waaraan in totaal 9 mensen deelnamen. We waren net als in 2004 getuige van 
een invasie van Grote Goudvink.  

 De lezing van Stef van Rijn ging dit jaar over de Aalscholver. Hij bracht op 
boeiende wijze voor het voetlicht dat de stand stabiel is, maar wel grote 
verhuisbewegingen optreden van kolonie naar kolonie.  

 De activiteit Jaarsoort (Groene specht, Mandarijneend en Grote gele 
kwikstaart) heeft niet veel aandacht gekregen. Van de Groene specht werden 
minimaal 14 territoria (soms geslaagde broedgevallen) bekend tussen 
Wapenveld en Vaassen, alle op de flank van de Veluwe. 

 In november 2005 is de Klapekstertelling weer uitgevoerd, dit brengt toch 
altijd weer ca. twaalf leden “op de been”. De gegevens moeten nog worden 
uitgewerkt. 

De werkgroep VoZoVar telde eind 2005 in totaal 32 leden (2004: 31), 
waarvan ca. 70% ook aan één of meer activiteiten heeft deelgenomen. 

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



Deze activiteit heeft traditiegetrouw (met tegen de 20 deelnemers) de grootste opkomst! 

Gert A.H. Prins, 

11 december 2005. 

 

 

 

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2005 

Ledenaantal blijft stabiel. 

In het winterseizoen kwamen we zes keer bijeen in de Eper 
Gemeentewoning. 

In het groei en bloei seizoen zijn we heel actief geweest. Slechts één keer 
kon een excursie niet doorgaan vanwege weersomstandigheden, éénmaal was er 
te weinig animo. 

Inventarisatiegegevens gaan naar Floron, Waterschap Oost Veluwe, 
Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap. 

Binnenactiviteiten: 

31 januari Dia-avond over vruchten en zaden. Frans van Noorden heeft enorm 
veel dia’s gemaakt en nagelaten aan de K.N.N.V. Henk heeft een 
collectie uitgezocht om ons te laten zien. 

28 februari Tekenen o.l.v. Els Koopmans. Onverwachte tekentalenten komen te 
voorschijn. 

21 maart Determineren met de knoppentabel uit het Knoppenboekje. De 
snoeischaar was flink gebruikt, materiaal in overvloed. Struikelblok 
was het al of niet in twee rijen staan van de knoppen. 

26 
september 

Determineren met de Heimans. 

 

31 oktober Weer een determinatieavond, maar nu volledig in het teken van de 
grassen. De Flora van Heukels werd deze keer gebruikt. Deze Flora 
heeft voor de grassen twee sleutels, één voor de bloeiende en één 
voor de niet bloeiende grassen. We hebben beide sleutels met 
succes gebruikt. 

28 Inbreng van eigen leden. Egbert heeft wat verteld over de nieuwe 



november Flora die onlangs is uitgebracht. Er is erg veel veranderd, door 
D.N.A. onderzoek is men tot andere inzichten gekomen. Zo blijkt 
dat ereprijs op celniveau erg veel lijkt op weegbree en zal 
ondergebracht worden in deze familie. 

Wil je inventariseren met de streeplijst, dan heb je eigenlijk wel 
een nieuwe Flora nodig.  

Buitenactiviteiten. 

25 april Inventariseren aan de westkant tussen de oude Cannenburcher 
brug en de Jonasbrug. Veel Bittere veldkers. Er stond al een Echte 
koekoeksbloem in bloei. De gegevens gaan naar het waterschap en 
Floron.                  5 
personen. 

23 mei
  

Hoornerveen, inventarisatie voor Floron. Schrale bermen met o.a. 
Vogelpootje, Veelkleurig vergeet-me-nietje en Knolboterbloem. Ook 
vonden we de Brede wespenorchis en Vogelmelk. Een witte 
kruisbloemige werd door Egbert thuis gedetermineerd, het was de 
Mierik.                            6 
personen. 

6 juni Een km. hok ten westen van de Ossenberg in Heerde  voor Floron 
geïnventariseerd. Het was erg koud voor de tijd van het jaar. 
Leukste vondst was die van de Kleine tijm aan de rand van het 
schietterrein. Maar ook vermeldenswaardig zijn Slofhak en 
Grondster.                                6 
personen. 

11 juni
  

Dagexcursie naar het veengebied tussen Meppel en  Doosje. 
Ontzettend veel mooie en bijzondere planten, maar ook bijzondere  
vogels en insecten gezien. Een uitgebreid verslag, uit de pen van 
Margriet Maan, heeft u al in een eerder nummer van natuurklanken 
kunnen lezen. Het was zeer de moeite waard, we gaan hier zeker 
nogmaals naartoe! Het volop aanwezige Moeraskartelblad was een 
topper! 5 
personen.            

13 juni
  

Inventarisatie van de Rakhorsterkolk en omgeving. Een vreemde 
naam voor een ven in het Veluws bosgebied. Te vinden zijn er 
Kleine- en Ronde zonnedauw, Veenpluis, Moeraswolfsklauw, Witte- 
en Bruine snavelbies en Veenbies. Ook komen hier opvallend veel 
libellen voor. `                6 
personen. 

17 juni Veluwsedijk. In het kader van de natuurontwikkeling door het waterschap zijn Egbert 
en Henk Menke hier geweest. Zij vonden o.a. Melkviooltje en Kruipbrem. 



                                                                                         2 
personen. 

20 juni
  

Inventarisatie voor het Waterschap langs het Apeldoorns kanaal.    
 5 
personen. 

27 juni
  

Katerstede, het Rivierkruiskruid staat volop in bloei. Langs de rand 
van de plas vinden we in het slik de minuscule plantjes van het 
Slijkgroen. Ook vinden we een Brede wespenorchis, maar waar we 
vooral naar op zoek zijn is de Engelse alant. We vinden het niet op 
de voormalige groeiplaats. Maar gelukkig, aan het eind van de 
avond treffen we het toch aan. Het bloeit nog niet, dus we moeten 
nog eens terugkomen om definitief vast te stellen dat het om de 
Engelse alant gaat en om het aantal bloeistengels te tellen.                                                                                
 7 
personen. 

  4 juli Elburg, ten zuidwesten van de rotonde als je van ’t Harde komt. 
Een weiland is hier afgegraven, waardoor een plas – dras situatie is 
ontstaan, dit in het kader van de E.H.S. We vinden veel algemene 
aandachtsoorten zoals Egelboterbloem en Echte koekoeksbloem. 
Maar ook de Grote ratelaar, Schildereprijs en Moeraswederik zijn 
hier aanwezig.                                                                                            
 7 
personen. 

11 juli  Tolhuisven in Heerde, een vochtig terrein in een natuurlijke laagte, 
gelegen in het bosgebied van Heerde aan de Kamperweg. Begin 
jaren ’90 is het weer opengemaakt en afgeplagd en eigenlijk is 
onderhoud weer hard nodig.Toch vonden we veel Kleine- en Ronde 
zonnedauw en ook de Bruine- en de Witte snavelbies. Gelukkig 
waren we alleen met dames, er vonden merkwaardige mannelijke 
activiteiten plaats. 

                                                             5 
personen. 

18 juli Tuin heer en mevrouw Wittermans in Epe. Vooral de verschillende 
soorten varens hebben we bekeken.                                                               
 4 
personen. 

  1 
augustus 

Nijensteen, inventarisatie van de graanakker.                                   
 5 
personen. 

 



  8 
augustus 

Landgoed Petrea ten westen van Wapenveld. Terrein van Gelders 
Landschap. Dwergviltkruid, Ruig klokje, Kruip- en Stekelbrem 
gevonden.        7 
personen. 

15 augustus Veesserwaarden. Langs de IJssel vinden we het Kaal breukkruid. 
Amandelwilg in de stuwelen. Ook leuk was de vondst van 
Bitterkruid en Dubbelloof.                                                                                        
 6 
personen. 

22 augustus Nijensteen, sloten en slootranden, o.a. Heelblaadje en Rood 
guichelheil. 

 5 
personen. 

29 augustus Apeldoorns kanaal, bij het Kievitsveld, ten noorden van de 
schutsluis bij Emst.  

 4 
personen. 

  5 
september 

Nogmaals de Nijensteen. Mooie grassen gevonden: Draadgierst, 
Geel-rode naaldaar en Kransnaaldaar. Ook een bijzondere soort is 
de Spiesleeuwenbek. 

 7 
personen 

  7 
september 

Nogmaals naar Katerstede. Langs de plas staat heel veel Klein 
vlooienkruid. Engels alant is hier inderdaad nog aanwezig, we tellen 
zeker 60 bloeistengels. Ook de dijk is zeker de moeite waard. We 
vinden Beemdkroon, Rapunzelklokje, Ruige weegbree en veel 
Karwijvarkenskervel. 3 
personen. 

  2 
september 

Omdat het weer zo goed meewerkt plannen we nog maar een 
excursie, we beginnen wat eerder, het is al wel vroeg donker. We 
bezoeken de Ossenwaard aan de IJssel, in de buurt van Terwolde. 
Ook hier Engelse alant, Klein vlooienkruid, Slijkgroen, Goudzuring 
en Naaldwaterbies. 5 
personen. 

  

Mariet van Gelder 

 



  

       

JAARVERSLAG INSECTENWERKGROEP 2005 

Aantal leden: 20 (einde van het jaar) 

De activiteiten bestonden uit huiskamerbijeenkomsten (goed bezocht) en excursies (matig bez  

Insectentijd is voor veel mensen ook vakantietijd, vaak in andere regio of buitenland. 
Individuele activiteiten waren er het hele zomerseizoen door, waarvan men 
waarnemingen noteerde, o.a. op vlinder- en libellenlijsten van de 
Vlinderstichting. 

 

Huiskamerbijeenkomsten (alle in de Eper Gemeentewoning). 

17 januari  Dia's van enkele werkgroepleden 10 deelnemers 

14 februari  Gastspreker: Dick Groenendijk van de 
Vlinderstichting 

14 deelnemers 
onder     wie 2 uit 

Apeldoorn. 

14 maart  Puzzelavond o.l.v. Etienne + vaststellen 
zomerprogramma 

10 deelnemers  

  3 oktober Inleveren waarnemingen + bespreking hiervan 11 deelnemers   

 Excursies e.d. 

17 april Schaveren, o.a. graafbijtjes 5 deelnemers  

 5 mei Landelijke vlinderdag 4 deelnemers  

17 mei Klooster Hulsbergen 6 deelnemers  

  3 jun Fortmond/Den Nul (algemeen) 5 deelnemers  

  1 juli Nationale Nachtvlindernacht in de tuin van Louk 
Witkamp, 32 soorten. 

12 deelnemers  

  9 juli Kraaigraaf bij Twello o.l.v. Insectenwerkgroep 
Apeldoorn 

5 deelnemers  

11 
augustus 

Elspeetse Heide bij Stakenbergseweg 7 deelnemers  

  6 
september 

Landgoed Petrea (heide) 8 deelnemers  



De Nachtvlindernacht was een topper: mooi weer, veel deelnemers en 
leuke vangsten op drie locaties en .... het aantal soorten (32) scoorde landelijk 
gezien hoog! 

Individuele activiteiten van werkgroepleden 
1 Bijhouden eigen waarnemingen en invullen op formulieren van de 

Vlinderstichting) van vlinders en libellen. Vermeld moet worden dat Hilary 
(met behulp van een lichtval) en Henk van Woerden (met behulp van een 
scherm met licht) talloze nachtvlinders bij hun huis konden noteren. 

2 Monitoringroutes 
Dagvlinders1.  Wenumse watermolen Cintia Wedemeyer 

 2. Kievitsveld Bertus Hilberink 

 3. Wisselsche veen  Mia Leurs, Jeanne 
Felix 

 4. Oude spoorbaan Epe/Heerde Hilary Jellema  

 5. Lohuizerveen Joke en Henk de 
Heer  

 6.  Vlindertuin van De Wendhorst Hilary Jellema 

 7. Werverdijk Wapenveld Etienne van Dissel 

 8. 't Harde bij A28 (Heideblauwtje) Jan Kuiper 

 9. Renderklippen Schaapskooi (Heideblauwtje  Diet de 
Ridder 

10. Kroondomein Gortel (Bosparelmoervlinder)  Bertus 

Hilberink 

Libellen 
 1. Grift Vemderbrug (Weidebeekjuffer)  Hilary Jellema 

 2. Zwarte Kolk Wapenveld (Bruine korenbout)  Etienne 

van Dissel 

 Alle waarnemingen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting, Het Geldersch landschap en 
andere soortgelijke instanties. 
Algemeen 

1. Het niet gebonden zijn aan inventarisatie van een bepaald gebied bood 
gelegenheid om andere terreinen te verkennen. 

2. De contacten met de Apeldoornse Insectenwerkgroep wordt van beide 
zijden als plezierig en nuttig ervaren. 

3. De dia’s van Henk van Woerden, Cintia Wedemeyer en Dik Koopmans 
waren zeer de moeite waard. 

Algemene leiding: Els Koopmans-Grommé  

Ideeën, contacten en programma’s: Bertus Hilberink 



Typewerk en verzending: Etienne van Dissel. 

 

                                                   

 

 

Hoe verliep het in 2005? 

We hebben onze route tweeëntwintig keer gelopen: één 
keer minder dan in 2004. 

Drie keer in juni zagen we geen enkele vlinder, de vierde 
keer in die maand slechts één! 

Lopen en niets zien was ons slechts één keer eerder 
overkomen in de voorgaande jaren. Dat beloofde dus 
niet veel goeds. Wij verwachtten aan het eind van het 
seizoen weer minder vlinders geteld te hebben dan in 
2004.  
Verrassend genoeg was dat niet zo. De teller kwam op 
283 tegen 237 in 2004. 
Meten is weten!  

Enkele getallen die dit illustreren: Groeiers ten opzichte van 2004 waren bijvoorbeeld de Bruine 
zandoogjes van 54 naar 79 en het Koevinkje dat zich verdubbelde. 

De Citroenvlinder en de Kleine vos lieten het lelijk afweten en gingen van resp. 12 naar 4 en van 10 naar 
3. Grote afwezige dit jaar was de Distelvlinder. Ook buiten onze route zagen wij deze prachtige 
trekvlinder niet. 

 En nu maar afwachten wat de warme herfst heeft betekend voor de vlinderstand in 2006. 
* “Wij” zijn ondergetekende en echtgenoot. 

Joke de Heer.  

Jaarverslag Plantenwerkgroep      2005 

 

Ledenaantal blijft stabiel. 

In het winterseizoen kwamen we zes keer bijeen in de Eper Gemeentewoning. 

In het groei en bloei seizoen zijn we heel actief geweest. Slechts één keer kon een excursie niet 
doorgaan vanwege weersomstandigheden, éénmaal was er te weinig animo. 

Inventarisatiegegevens gaan naar Floron, Waterschap Oost Veluwe, Staatsbosbeheer en Het 
Geldersch Landschap. 

Binnenactiviteiten: 

 
De grote afwezige 

Distelvlinder 



31 januari Dia-avond  over vruchten en zaden. Frans van Noorden heeft enorm veel dia’s gemaakt 
en nagelaten aan de K.N.N.V. Henk heeft een collectie uitgezocht om ons te laten zien. 

28 februari Tekenen o.l.v. Els Koopmans. Onverwachte tekentalenten komen te voorschijn. 

21 maart Determineren met de knoppentabel uit het Knoppenboekje. De snoeischaar was flink 
gebruikt, materiaal in overvloed. Struikelblok was het al of niet in twee rijen staan van 
de knoppen. 

26 september Determineren met de Heimans. 

31 oktober Weer een determinatieavond, maar nu volledig in het teken van de grassen. De Flora 
van Heukels werd deze keer gebruikt. Deze Flora heeft voor de grassen twee sleutels, 
één voor de bloeiende en één voor de niet bloeiende grassen. We hebben beide sleutels 
met succes gebruikt. 

28 november Inbreng van eigen leden. Egbert heeft wat verteld over de nieuwe Flora die onlangs is 
uitgebracht. Er is erg veel veranderd, door D.N.A. onderzoek is men tot andere 
inzichten gekomen. Zo blijkt dat ereprijs op celniveau erg veel lijkt op weegbree en zal 
ondergebracht worden in deze familie. 

Wil je inventariseren met de streeplijst, dan heb je eigenlijk wel een nieuwe Flora 
nodig.  

Buitenactiviteiten. 

25 april Inventariseren aan de westkant tussen de oude Cannenburgerbrug en de Jonasbrug. 
Veel Bittere veldkers. Er stond al een Echte koekoeksbloem in bloei. De gegevens gaan 
naar het waterschap en Floron.                  5 personen. 

23 mei  Hoornerveen, inventarisatie voor Floron. Schrale bermen met o.a. Vogelpootje, 
Veelkleurig vergeet-me-nietje en Knolboterbloem. Ook vonden we de Brede 
wespenorchis en Vogelmelk. Een witte kruisbloemige werd door Egbert thuis 
gedetermineerd, het was de Mierik.                            6 personen. 

6 juni Een km. hok ten westen van de Ossenberg in Heerde  voor Floron geïnventariseerd. Het 
was erg koud voor de tijd van het jaar. Leukste vondst was die van de Kleine tijm aan 
de rand van het schietterrein. Maar ook vermeldenswaardig zijn Slofhak en Grondster.                               
 6 personen. 

11 juni  Dagexcursie naar het veengebied tussen Meppel en  Doosje. Ontzettend veel mooie en 
bijzondere planten, maar ook bijzondere  vogels en insecten gezien. Een uitgebreid 
verslag, uit de pen van Margriet Maan, heeft u al in een eerder nummer van 
natuurklanken kunnen lezen. Het was zeer de moeite waard, we gaan hier zeker 
nogmaals naartoe! 

Het volop aanwezige Moeraskartelblad was een topper!                  5 personen. 

13 juni  Inventarisatie van de Rakhorsterkolk en omgeving. Een vreemde naam voor een ven in 
het Veluws bosgebied. Te vinden zijn er Kleine- en Ronde zonnedauw, Veenpluis, 
Moeraswolfsklauw, Witte- en Bruine snavelbies en Veenbies. Ook komen hier opvallend 
veel libellen voor. `               6 personen. 

17 juni Veluwsedijk. In het kader van de natuurontwikkeling door het waterschap zijn Egbert 
en Henk Menke hier geweest. Zij vonden o.a. Melkviooltje en Kruipbrem.                                                                                        
 2 personen. 

20 juni  Inventarisatie voor het Waterschap langs het Apeldoorns kanaal.    5 personen. 

27 juni  Katerstede, het Rivierkruiskruid staat volop in bloei. Langs de rand van de plas vinden 
we in het slik de minuscule plantjes van het Slijkgroen. Ook vinden we een Brede 



wespenorchis, maar waar we vooral naar op zoek zijn is de Engelse alant. We vinden 
het niet op de voormalige groeiplaats. Maar gelukkig, aan het eind van de avond treffen 
we het toch aan. Het bloeit nog niet, dus we moeten nog eens terugkomen om 
definitief vast te stellen dat het om de Engelse alant gaat en om het aantal 
bloeistengels te tellen.   7 personen. 

  4 juli Elburg, ten zuidwesten van de rotonde als je van ’t Harde komt. Een weiland is hier 
afgegraven, waardoor een plas – dras situatie is ontstaan, dit in het kader van de 
E.H.S. We vinden veel algemene aandachtsoorten zoals Egelboterbloem en Echte 
koekoeksbloem. Maar ook de Grote ratelaar, Schildereprijs en Moeraswederik zijn hier 
aanwezig.                       7 personen. 

11 juli  Tolhuisven in Heerde, een vochtig terrein in een natuurlijke laagte, gelegen in het 
bosgebied van Heerde aan de Kamperweg. Begin jaren ’90 is het weer opengemaakt en 
afgeplagd en eigenlijk is onderhoud weer hard nodig.Toch vonden we veel Kleine- en 
Ronde zonnedauw en ook de Bruine- en de Witte snavelbies. Gelukkig waren we alleen 
met dames, er vonden merkwaardige mannelijke activiteiten plaats.                                                           
5 personen. 

18 juli Tuin heer en mevrouw Wittermans in Epe. Vooral de verschillende soorten varens 
hebben we bekeken.                                                               4 personen. 

  1 augustus Nijensteen, inventarisatie van de graanakker.                                   5 personen. 

  8 augustus Landgoed Petrea ten westen van Wapenveld. Terrein van Gelders Landschap. 
Dwergviltkruid, Ruig klokje, Kruip- en Stekelbrem gevonden.       7 personen. 

15 augustus Veesserwaarden. Langs de IJssel vinden we het Kaal breukkruid. Amandelwilg in de 
stuwelen. Ook leuk was de vondst van Bitterkruid en Dubbelloof.                                                                                        
6 personen. 

22 augustus Nijensteen, sloten en slootranden, o.a. Heelblaadje en Rood guichelheil. 

 5 personen. 

29 augustus Apeldoorns kanaal, bij het Kievitsveld, ten noorden van de schutsluis bij Emst. 4 
personen. 

  5 september Nogmaals de Nijensteen. Mooie grassen gevonden: Draadgierst, Geel-rode naaldaar en 
Kransnaaldaar. Ook een bijzondere soort is de Spiesleeuwenbek. 

 7 personen 

  7 september Nogmaals naar Katerstede. Langs de plas staat heel veel Klein vlooienkruid. Engels 
alant is hier inderdaad nog aanwezig, we tellen zeker 60 bloeistengels. Ook de dijk is 
zeker de moeite waard. We vinden Beemdkroon, Rapunzelklokje, Ruige weegbree en 
veel Karwijvarkenskervel. 3 personen. 

  2 september Omdat het weer zo goed meewerkt plannen we nog maar een excursie, we beginnen 
wat eerder, het is al wel vroeg donker. We bezoeken de Ossenwaard aan de IJssel, in 
de buurt van Terwolde. Ook hier Engelse alant, Klein vlooienkruid, Slijkgroen, 
Goudzuring en Naaldwaterbies. 5 personen. 

  

Mariet van Gelder 

 

        



Jaarverslag VoZoVAR 2005 
 

In 2005 is door vele leden van de werkgroep Vogels, Zoogdieren, Vissen, 
Amfibieën en Reptielen weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Dit verslag 
geeft daarvan een indruk. 

 In januari 2005 werd de vijfde roofvogelwintertelling in het buitengebied 
van Epe-Heerde gehouden. De belangstelling was groot (13 deelnemers). De 
resultaten werden uitgebreid gepresenteerd op de werkgroepavond in februari. 
Opvallend is het steeds groter wordende aantal Grote zilverreigers dat wordt 
geteld (nu al 5.) 

 Op de werkgroepavond van februari (13 deelnemers) werd het programma 
voor 2006 besproken. Er is onder meer besloten het paddenscherm aan de 
Koekenbergweg niet meer op te zetten. De trek begint al in januari en loopt 
langer in de tijd door. Een andere doe-activiteit is hiervoor in de plaats gekomen: 
het onderhoud van de Oeverzwaluwenwand bij het Gemaal Pouwel Bakhuis. Het 
opnieuw vullen van de gaten achter de wand kost ieder jaar één of twee 
ochtenden werk met een groep van zes harde werkers. 

 De meest arbeidsintensieve acitiviteit van 2005 was de inventarisatie van 
De Nijensteen. De Stichting de Oude Beuk en het Waterschap Veluwe hebben in 
najaar 2004 het “landgoed” De Nijensteen, aan de IJsseldijk t.h.v. de 
Veesserwaarden, gedeeltelijk ingericht als waterberging c.q. natuurgebied. 
Vanuit de vogelwerkgroep is het initiatief ontstaan de VoZoVAR te inventariseren. 
Enkele andere leden uit andere werkgroepen hebben ook hun bijdrage geleverd 
met inventarisatie van o.a. insecten, hogere planten en paddestoelen. Totaal zijn 
ca. vijftien leden één of meer keren actief geweest. Het gebied is rijk aan 
steltlopers en watervogels, het bos en de tuin zijn van grote betekenis voor 
paddestoelen en het aantal gevonden plantensoorten is ook hoog door de 
diversiteit binnen het gebied. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van 
een rapportage. Tweemaal had De Nijensteen een “open dag” waarbij de 
vogelwerkgroep met een vogelkijkpunt present was. 

 Eind mei zijn acht personen zes dagen lang naar Havelland geweest. De 
Havel is een zijrivier van de Elbe, iets oostelijker dan Pevestorf waar we in 
voorgaande jaren regelmatig geweest zijn. Onze uitvalsbasis vormden twee 
zomerhuisjes. We hebben spectaculaire waarnemingen gedaan zoals 
Sperwergrasmus, Grote trap, Woudaapje, Middelste bonte specht en nog 140 
andere soorten vogels. Daarnaast hebben we ook oog gehad voor andere zaken 
zoals zoogdieren, planten, insecten, amfibieën, reptielen e.d. 

 Ook zijn er weer enkele malen braakballen gepluisd. Dit keer onder meer 
uit Havelland. In braakballen vonden wij bijvoorbeeld voor Nederland niet 
alledaagse soorten als Veldspitsmuis, Grote bosmuis en Noordse woelmuis. 



 Het werk aan de Oeverzwaluwenwand is niet voor niets geweest. Er 
werden 76 nesten geteld! Vergeleken met 2003:4 en 2004:34 kan het nauwelijks 
beter. Slechts vier gaten waren niet bezet, doordat er vegetatie voor groeide. 

 Gewoontegetrouw zijn ook de Huiszwaluwen en Kwartelkoningen geteld. 
Het was een zeer mager Kwartelkoningen jaar, langs de IJssel was het nog 
relatief goed. Hoewel de Huiszwaluw de afgelopen jaren stabiel was, is 
uitgerekend 2005 een topjaar geweest.  

Enkele leden van de werkgroep zijn ook nog actief met de Kerkuilen doordat ze 
zijn aangesloten bij de Kerkuilenwerkgroep Veluwe. Aan de inventarisatie van 
Steenuilen is dit jaar minder tijd besteed, het is heel arbeidsintensief werk dat 
niet een ieder altijd even goed past. 

 Ook in september hadden wij wederom een werkgroepavond, waarbij 
teruggeblikt is op de ervaringen uit de zomer. Iedere bijeenkomst maken wij 
dankbaar gebruik van de beamer om foto´s te vertonen en presentaties te 
geven. Twaalf leden waren aanwezig. 

 De oktoberexcursie vond plaats naar het Engelse werk bij Zwolle. Onder 
meer grote aantallen Slobeenden en de IJsvogel lieten zich goed zien. De 
opkomst was teleurstellend: 5 leden. 

 Op drie dagen is in oktober 2005 vogeltrek geteld op de Gortelse heide, 
waaraan in totaal 9 mensen deelnamen. We waren net als in 2004 getuige van 
een invasie van Grote Goudvink.  

 De lezing van Stef van Rijn ging dit jaar over de Aalscholver. Hij bracht op 
boeiende wijze voor het voetlicht dat de stand stabiel is, maar wel grote 
verhuisbewegingen optreden van kolonie naar kolonie.  

 De activiteit Jaarsoort (Groene specht, Mandarijneend en Grote gele 
kwikstaart) heeft niet veel aandacht gekregen. Van de Groene specht werden 
minimaal 14 territoria (soms geslaagde broedgevallen) bekend tussen 
Wapenveld en Vaassen, alle op de flank van de Veluwe. 

 In november 2005 is de Klapekstertelling weer uitgevoerd, dit brengt toch 
altijd weer ca. twaalf leden “op de been”. De gegevens moeten nog worden 
uitgewerkt. 

 

De werkgroep VoZoVar telde eind 2005 in totaal 32 leden (2004: 31), 
waarvan ca. 70% ook aan één of meer activiteiten heeft deelgenomen. 

 Net als voorgaande jaren is het jaar afgesloten met een vogel-punttransecttelling (PTT) en een 
gezamenlijke lunch. Op het moment dat dit verslag geschreven wordt, moet dit nog wel plaats vinden.  
Deze activiteit heeft traditiegetrouw (met tegen de 20 deelnemers) de grootste opkomst! 

Gert A.H. Prins, 



11 december 2005. 

 

 

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2005 

 

Ledenaantal blijft stabiel. 

In het winterseizoen kwamen we zes keer bijeen in de Eper 
Gemeentewoning. 

In het groei en bloei seizoen zijn we heel actief geweest. Slechts één keer 
kon een excursie niet doorgaan vanwege weersomstandigheden, éénmaal was er 
te weinig animo. 

Inventarisatiegegevens gaan naar Floron, Waterschap Oost Veluwe, 
Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap. 

Binnenactiviteiten: 

31 januari Dia-avond over vruchten en zaden. Frans van Noorden heeft enorm 
veel dia’s gemaakt en nagelaten aan de K.N.N.V. Henk heeft een 
collectie uitgezocht om ons te laten zien. 

28 februari Tekenen o.l.v. Els Koopmans. Onverwachte tekentalenten komen te 
voorschijn. 

21 maart Determineren met de knoppentabel uit het Knoppenboekje. De 
snoeischaar was flink gebruikt, materiaal in overvloed. Struikelblok 
was het al of niet in twee rijen staan van de knoppen. 

26 
september 

Determineren met de Heimans. 

31 oktober Weer een determinatieavond, maar nu volledig in het teken van de 
grassen. De Flora van Heukels werd deze keer gebruikt. Deze Flora 
heeft voor de grassen twee sleutels, één voor de bloeiende en één 
voor de niet bloeiende grassen. We hebben beide sleutels met 
succes gebruikt. 

28 
november 

Inbreng van eigen leden. Egbert heeft wat verteld over de nieuwe 
Flora die onlangs is uitgebracht. Er is erg veel veranderd, door 
D.N.A. onderzoek is men tot andere inzichten gekomen. Zo blijkt 
dat ereprijs op celniveau erg veel lijkt op weegbree en zal 
ondergebracht worden in deze familie. 



Wil je inventariseren met de streeplijst, dan heb je eigenlijk wel 
een nieuwe Flora nodig.  

Buitenactiviteiten. 

25 april Inventariseren aan de westkant tussen de oude Cannenburgerbrug 
en de Jonasbrug. Veel Bittere veldkers. Er stond al een Echte 
koekoeksbloem in bloei. De gegevens gaan naar het waterschap en 
Floron.                  5 
personen. 

23 mei
  

Hoornerveen, inventarisatie voor Floron. Schrale bermen met o.a. 
Vogelpootje, Veelkleurig vergeet-me-nietje en Knolboterbloem. Ook 
vonden we de Brede wespenorchis en Vogelmelk. Een witte 
kruisbloemige werd door Egbert thuis gedetermineerd, het was de 
Mierik.                            6 
personen. 

6 juni Een km. hok ten westen van de Ossenberg in Heerde  voor Floron 
geïnventariseerd. Het was erg koud voor de tijd van het jaar. 
Leukste vondst was die van de Kleine tijm aan de rand van het 
schietterrein. Maar ook vermeldenswaardig zijn Slofhak en 
Grondster.                                6 
personen. 

11 juni
  

Dagexcursie naar het veengebied tussen Meppel en  Doosje. 
Ontzettend veel mooie en bijzondere planten, maar ook bijzondere  
vogels en insecten gezien. Een uitgebreid verslag, uit de pen van 
Margriet Maan, heeft u al in een eerder nummer van natuurklanken 
kunnen lezen. Het was zeer de moeite waard, we gaan hier zeker 
nogmaals naartoe! Het volop aanwezige Moeraskartelblad was een 
topper! 5 
personen.            

13 juni
  

Inventarisatie van de Rakhorsterkolk en omgeving. Een vreemde 
naam voor een ven in het Veluws bosgebied. Te vinden zijn er 
Kleine- en Ronde zonnedauw, Veenpluis, Moeraswolfsklauw, Witte- 
en Bruine snavelbies en Veenbies. Ook komen hier opvallend veel 
libellen voor. `                6 
personen. 

17 juni Veluwsedijk. In het kader van de natuurontwikkeling door het waterschap zijn Egbert 
en Henk Menke hier geweest. Zij vonden o.a. Melkviooltje en Kruipbrem. 
                                                                                         2 
personen. 

20 juni
  

Inventarisatie voor het Waterschap langs het Apeldoorns kanaal.    
 5 



personen. 

27 juni
  

Katerstede, het Rivierkruiskruid staat volop in bloei. Langs de rand 
van de plas vinden we in het slik de minuscule plantjes van het 
Slijkgroen. Ook vinden we een Brede wespenorchis, maar waar we 
vooral naar op zoek zijn is de Engelse alant. We vinden het niet op 
de voormalige groeiplaats. Maar gelukkig, aan het eind van de 
avond treffen we het toch aan. Het bloeit nog niet, dus we moeten 
nog eens terugkomen om definitief vast te stellen dat het om de 
Engelse alant gaat en om het aantal bloeistengels te tellen.                                                                                
 7 
personen. 

  4 juli Elburg, ten zuidwesten van de rotonde als je van ’t Harde komt. 
Een weiland is hier afgegraven, waardoor een plas – dras situatie is 
ontstaan, dit in het kader van de E.H.S. We vinden veel algemene 
aandachtsoorten zoals Egelboterbloem en Echte koekoeksbloem. 
Maar ook de Grote ratelaar, Schildereprijs en Moeraswederik zijn 
hier aanwezig.                                                                                            
 7 
personen. 

11 juli  Tolhuisven in Heerde, een vochtig terrein in een natuurlijke laagte, 
gelegen in het bosgebied van Heerde aan de Kamperweg. Begin 
jaren ’90 is het weer opengemaakt en afgeplagd en eigenlijk is 
onderhoud weer hard nodig.Toch vonden we veel Kleine- en Ronde 
zonnedauw en ook de Bruine- en de Witte snavelbies. Gelukkig 
waren we alleen met dames, er vonden merkwaardige mannelijke 
activiteiten plaats. 

                                                             5 
personen. 

18 juli Tuin heer en mevrouw Wittermans in Epe. Vooral de verschillende 
soorten varens hebben we bekeken.                                                               
 4 
personen. 

  1 
augustus 

Nijensteen, inventarisatie van de graanakker.                                   
 5 
personen. 

  8 
augustus 

Landgoed Petrea ten westen van Wapenveld. Terrein van Gelders 
Landschap. Dwergviltkruid, Ruig klokje, Kruip- en Stekelbrem 
gevonden.        7 
personen. 



15 augustus Veesserwaarden. Langs de IJssel vinden we het Kaal breukkruid. 
Amandelwilg in de stuwelen. Ook leuk was de vondst van 
Bitterkruid en Dubbelloof.                                                                                        
 6 
personen. 

22 augustus Nijensteen, sloten en slootranden, o.a. Heelblaadje en Rood 
guichelheil. 

 5 
personen. 

29 augustus Apeldoorns kanaal, bij het Kievitsveld, ten noorden van de 
schutsluis bij Emst.  

 4 
personen. 

  5 
september 

Nogmaals de Nijensteen. Mooie grassen gevonden: Draadgierst, 
Geel-rode naaldaar en Kransnaaldaar. Ook een bijzondere soort is 
de Spiesleeuwenbek. 

 7 
personen 

  7 
september 

Nogmaals naar Katerstede. Langs de plas staat heel veel Klein 
vlooienkruid. Engels alant is hier inderdaad nog aanwezig, we tellen 
zeker 60 bloeistengels. Ook de dijk is zeker de moeite waard. We 
vinden Beemdkroon, Rapunzelklokje, Ruige weegbree en veel 
Karwijvarkenskervel. 3 
personen. 

  2 
september 

Omdat het weer zo goed meewerkt plannen we nog maar een 
excursie, we beginnen wat eerder, het is al wel vroeg donker. We 
bezoeken de Ossenwaard aan de IJssel, in de buurt van Terwolde. 
Ook hier Engelse alant, Klein vlooienkruid, Slijkgroen, Goudzuring 
en Naaldwaterbies. 5 
personen. 

  

Mariet van Gelder 

 

  

       



JAARVERSLAG INSECTENWERKGROEP 2005 

Aantal leden: 20 (einde van het jaar) 

De activiteiten bestonden uit huiskamerbijeenkomsten (goed bezocht) en excursies (matig bez  

Insectentijd is voor veel mensen ook vakantietijd, vaak in andere regio of buitenland. 
Individuele activiteiten waren er het hele zomerseizoen door, waarvan men 
waarnemingen noteerde, o.a. op vlinder-en libellenlijsten van de Vlinderstichting. 

 

Huiskamerbijeenkomsten (alle in de Eper Gemeentewoning). 

17 januari  Dia's van enkele werkgroepleden 10 deelnemers 

14 februari  Gastspreker: Dick Groenendijk van de 
Vlinderstichting 

14 deelnemers 
onder     wie 2 uit 

Apeldoorn. 

14 maart  Puzzleavond o.I.v. Etienne + vaststellen 
zomerprogramma 

10 deelnemers  

  3 oktober Inleveren waarnemingen + bespreking hiervan 11 deelnemers   

 Excursies e.d. 

17 april Schaveren, o.a. Graafbijtjes 5 deelnemers  

 5 mei Landelijke vlinderdag 4 deelnemers  

17 mei Klooster Hulsbergen 6 deelnemers  

  3 jun Fortmond/Den Nul (algemeen) 5 deelnemers  

  1 juli Nationale Nachtvlindernacht in de tuin van Louk 
Witkamp, 32 soorten. 

12 deelnemers  

  9 juli Kraaigraaf bij Twello o.l.v. Insectenwerkgroep 
Apeldoorn 

5 deelnemers  

11 
augustus 

Elspeetse Heide bij Stakenbergseweg 7 deelnemers  

  6 
september 

Landgoed Petrea (heide) 8 deelnemers  

De Nachtvlindernacht was een topper: mooi weer, veel deelnemers en 
leuke vangsten op drie locaties en .... het aantal soorten (32) scoorde landelijk 
gezien hoog! 



Individuele activiteiten van werkgroepleden 
3 Bijhouden eigen waarnemingen en invullen op formulieren van de 

Vlinderstichting) van vlinders en libellen. Vermeld moet worden dat Hilary 
(met behulp van een lichtval) en Henk van Woerden (met behulp van een 
scherm met licht) talloze nachtvlinders bij hun huis konden noteren. 

4 Monitoringroutes 
Dagvlinders1.  Wenumse watermolen Cintia Wedemeyer 

 2. Kievitsveld Bertus Hilberink 

 3. Wisselsche veen  Mia Leurs, Jeanne 
Felix 

 4. Oude spoorbaan Epe/Heerde Hilary Jellema  

 5. Lohuizerveen Joke en Henk de 
Heer  

 6.  Vlindertuin van De Wendhorst Hilary Jellema 

 7. Werverdijk Wapenveld Etienne van Dissel 

 8. 't Harde bij A28 (heideblauwtje) Jan Kuiper 

 9. Renderklippen Schaapskooi (heideblauwtje  Diet de 
Ridder 

11. Kroondomein Gortel (bosparelmoervlinder)  Bertus 

Hilberink 

Libellen 
 1. Grift Vemderbrug (weidebeekjuffer)  Hilary Jellema 

 2. Zwarte Kolk Wapenveld (bruine korenbout)  Etienne 

van Dissel 

 

 Alle waarnemingen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting, Het Geldersch landschap en 
andere soortgelijke instanties. 
Algemeen 

4. Het niet gebonden zijn aan inventarisatie van een bepaald gebied bood 
gelegenheid om andere terreinen te verkennen. 

5. De contacten met de Apeldoornse Insectenwerkgroep wordt van beide 
zijden als plezierig en nuttig ervaren. 

6. De dia’s van Henk van Woerden, Cintia Wedemeyer en Dik Koopmans 
waren zeer de moeite waard. 

Algemene leiding: Els Koopmans-Grommé  

Ideeën, contacten en programma’s: Bertus Hilberink 

Typewerk en verzending: Etienne van Dissel. 
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PERSBERICHT 
 

Cursus Veldbiologie 

 

De KNNV organiseert het komend voorjaar twee keer een basiscursus Veldbiologie. 

De inhoud van de cursus biedt een eerste stap in de volle breedte van de Nederlandse natuur 
(landschappen, planten, vogels, waterleven, insecten, lagere planten.)  

De cursus bestaat uit zes avonden en twee excursies. 

 

De cursussen worden gehouden in Tilburg en Apeldoorn. 

In Tilburg op de woensdagen 12/4,19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 en twee excursies op de zaterdagen 22/4 
en 13/5. 

In Apeldoorn op de maandagen 24/4, 01/05, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05 en twee excursies op de 
zaterdagen 22/4 en 6/5. 

 

mailto:bureau@knnv.nl


De cursus kost 40 euro voor KNNV-leden en 50 euro voor niet-leden; dit is inclusief cursusmaterialen 
en consumpties. De deelnemers krijgen een bevestiging van hun deelname. 

 

Opgeven voor en meer informatie over deze cursus bij de KNNV (030) 231 47 97 of bureau@knnv.nl 

 

Het is een cursus voor geïnteresseerde beginners die meer willen weten en ervaren over de 
Nederlandse Natuur in de volle breedte van de betekenis. 

 

Iedere avond bestaat uit een korte inleiding, gevolgd door veel praktische oefening voor de deelnemers 

 

Na de cursus  

- heeft de cursist inzicht in het ontstaan van het landschap en de diverse grondsoorten 
- kan men planten op naam brengen met een eenvoudige determinatiesleutel  
- weet men welke andere boeken er voor planten zijn 
- is de cursist in staat om een verrekijker en loep te hanteren 
- kan men enkele algemeen voorkomende vogels op zicht en geluid herkennen 
- heeft men enig inzicht in het waterleven 
- kan men enkele zoekkaarten hanteren voor hommels, zweefvliegen en dagvlinders 
- heeft men enig inzicht in de rol van de diverse diergroepen in de Nederlandse Natuur 
- weet de cursist wat de KNNV doet en wil. 
 

 

Wat doet de KNNV 

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de 
leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. Om deze doelen in te 
vullen worden er activiteiten georganiseerd zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en 
natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde 
natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten 
van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Er zijn in Nederland ruim 50 verspreide afdelingen 
en de KNNV werkgroepen en commissies die op landelijk niveau activiteiten ontwikkeld. Meer 
informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl 

 

VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Donderdag 

26 januari 

 

 

 

DIALEZING OVER ALASKA EN YUKON door Bauke Terpstra 

In augustus/september vorig jaar heeft Bauke een reis gemaakt langs een aantal 
bijzondere gebieden in Alaska en Yukon. Het gebied is ruim zestig maal zo groot als 
Nederland, maar met maar 0,8 miljoen inwoners uiterst dun bevolkt. Kortom 
eindeloze wildernis, eenzaamheid en natuur alom. 

Schitterende grillige bergketens, woeste rivieren, gletsjers en de eindeloze Boreale 
bossen. We zullen prachtige opnames zien van de bijzondere flora van deze 
noordelijke streek. Bijzondere hoogtepunten zijn de Indian Summer en het 
Noorderlicht, maar ook de ontmoetingen met kleine en grote zoogdieren. Ook 
historische gebeurtenissen zijn niet aan de aandacht van Bauke ontsnapt. 

 Plaats:      Suite Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe. 

  Aanvang: 20.00 uur. 

 

4 februari            BOTANISCHE DAG. Zie Programma Plantenwerkgroep. 

 

Donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Om stipt 20.00 uur zal de voorzitter de jaarlijkse ledenvergadering openen. Laat de 

LEZINGEN, ENZ. 
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23 februari 

 

 

kans om uw invloed uit te oefenen niet voorbij gaan en zorg dat u 

aanwezig bent. 
 Plaats:      Suite Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe  

 Aanvang: 20.00 uur  

Na de pauze dialezing over vlinders in Spanje door Hilary Jellema. 

In het eerste gedeelte zullen we de landschappen, planten en vlinders zien van het 
vroege voorjaar, in het gebied rondom Vejas de la Frontera. Daarna laat Hilary zien 
wat er in mei en juni zoal te beleven valt in de binnenlanden van Tarragona. 

Vrijdag 

4 maart 

 

 

EXCURSIE NAAR LANDGOED WINDESHEIM o.l.v. Gerard Plat  

Gerard kent dit landgoed en zijn geschiedenis zeer goed. 

Juist in het vroege voorjaar is het een uitstekend gebied om eens te kijken 
naar allerlei natuurverschijnselen en de cultuurhistorisch bijzonderheden 
van dit landgoed. Ook de verbondenheid van Windesheim met Geert Grote 
en de “Broeders des Gemeenen Levens” zullen tijdens deze excursie belicht 
worden. 
 Om 11.00 uur verzamelen bij het VVV-kantoor in Epe of  

 om 11.15 uur bij de veerpont in Veessen. 

De excursie start om ong. 11.30 bij de Kerk in Windesheim. 

Neem wel even van te voren contact op met Gerard. 

 

Zaterdag 

18 maart 

 

 

RUIMTE VOOR DE NATUUR  door de NBC van de KNNV 

Een belangrijke Themadag over de nieuwe Natuurbeschermingswet en over de 
kansen voor natuurbescherming in de zogenaamde witte gebieden, namelijk die 
gebieden buiten de aangewezen natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. 

Hoe kunnen natuurorganisaties als de KNNV invloed uitoefenen? 

(Zie ook Natura) 

 Plaats: Schouwburg de Meerse in Hoofddorp. 

 Tijd:    10.00-16.00 uur 

Voor eventuele carpool aanmelden bij Gerard Plat. 

 

Donderdag 

23 maart 

 

DIALEZING OVER VISSEN  Door Stella Goudbeek 
Stella Goudbeek (lid van onze afdeling) is al jaren enthousiast duikster in zout en 
zoet water. Tijdens het duiken maakte ze opnamen van beide milieus. Haar 
bijzondere belangstelling gaat uit naar vissen, maar deze avond zal zij opnamen 
laten zien van de onderwaterwereld in de breedste zin van het woord. Zo zullen we 
naast  waterkevers, molusken en natuurlijk vissen uit het zoete milieu, ook beelden 
te zien krijgen van b.v. wateranemonen uit het zoute  milieu. 

 Plaats:      Eper Gemeente Woning, Stationsweg, 25, Epe 



 

 Aanvang: 20.00 uur 

 

Zaterdag/zondag 

8-9 april 

 

 

 

 

WEEKEND NAAR VLIELAND 
In het kader van het 60 jarige jubileum van onze KNNV-afdeling organiseren we een 
weekend naar Vlieland. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij dus wees er snel bij. 
Enkele bijzonderheden: 

• we logeren in pension “De Veerman” 
• richtprijs halfpension is 50 euro p.p.  
• vrijdag vertrek laatste boot om 19.00 uur 
• zaterdag eerste boot om 9.00 uur 
• kosten boot ong. 20 euro 
• zaterdagavond dialezing over Vlieland en vogeltrek door G. de Roos 

(bioloog en wadvogelonderzoeker) 

• zondag een excursie onder zijn leiding 
• alle andere activiteiten naar eigen invulling en in onderling overleg 
• verlenging mogelijk, maar zelf regelen 

Opgave :  zsm bij Francien Surink  tel 0578 
613989 of  per E mail 

 

Zaterdag 

22  april 

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING 

                        Georganiseerd door de afdeling Zeist 

                        Informatie bij Margriet Maan 

                        VAN HARTE AANBEVOLEN! 
 

Zondag 

23 april 

 

EXCURSIES “BUITENGAATS” 
Excursie naar landgoed Dickinge voor de Stinseflora. Afdeling Zwolle. 

Tijd: 9.00-11.00 uur. Inf. en opgave bij Marion Geerink tel. 038 4662440.  

 Voor excursies van de afdeling Zwolle kunt u  

 de website www.knnv.nl/zwolle raadplegen. 

 

Donderdag 

27 april 

 

Dialezing: JosÉ van de Wees over haar reis naar de Zuidpool 
José van de Wees is al enkele jaren lid van onze afdeling. Jaarlijks maakt 

zij samen met haar man een reis naar bijzondere plaatsen op onze aardbol.  
In 1999 gingen zij mee, met een expeditieschip naar de Zuidpool. 

Jose heeft prachtige foto’s gemaakt, van het dierenleven in deze klimatologisch 
onvriendelijke omgeving. Maar ook haar landschappen zijn prachtig en met veel 
gevoel gemaakt. 
 Plaats:      Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe. 

 Aanvang: 20.00 uur 

http://www.knnv.nl/zwolle


 

 

 

29 april t/m 5 mei 

vrijdag t/m vrijdag 

 

Achterin dit blad 

kunt u de tekst van de 

van de bijlage uit het 
vorige blad nog eens 

nalezen. 

Voorjaarskamp in Hombourg (Belgie) 
Hombourg ligt in het land van Herve slechts een kilometer of vijf over de grens 
bij Slenaken. Enkele van onze deelnemende leden kennen het gebied heel goed. 
De excursiemogelijkheden zijn in de directe omgeving volop aanwezig, 
bijvoorbeeld de gebieden met zinkflora rondom Plombière en Moresnet, de 
heuvels met bloeiende boomgaarden uit de Voerstreek en natuurlijk Zuid-
Limburg zelf. 
Voor inlichtingen: tel. 0578-614482 (fam. Bijlsma), 612083 (fam. Koopmans) 
of 573187 (fam. Hofstede). 
VERDERE INFORMATIE IS TE VINDEN OP DE LOSSE BIJLAGE UIT DE 
VORIGE NATUURKLANKEN OF BIJ WIM EN PAULA BIJLSMA, 
BALLASTPUTWEG 9, EPE. 
 

 

 

In mei en juni staan nu al enkele activiteiten gepland. Hierbij alvast de data. Bijzonderheden in de 
volgende Natuurklanken. 

 

?   mei  Grote Jublieumdag in het Wisselsche Veen   

18  mei Geologie doe-avond  o.l.v. Bauke Terpstra. 

10 juni Gewestelijke Themadag in Deventer thema “Ruimte voor de Rivier”   

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. 

 

 

 

 
BERICHT VAN DE BUREN 

De KNNV Zwolle heeft een nieuwe werkgroep opgericht, de werkgroep Hydrobiologie. 

Hydrobiologie houdt zich bezig met het leven in en om het water. 

mailto:g.plat@chello.nl


Aanleiding is het nieuwe meerjarenproject van de landelijke KNNV rond het thema “water in je 
omgeving”. De komende vier jaar zijn de onderwerpen: 

 

     2006 Waterbeestjes 

     2007 Libellen 

     2008 Watervogels 

     2009 Water- en oeverplanten 

 

De nieuwe werkgroep van de afdeling Zwolle wil in het voorjaar van 2006 een cursus waterbeestjes 
organiseren in het Ecodrome. En wel op 6 en 7 april, 11 mei, 8 en 15 juni( in de data kan nog een kleine 
verschuiving worden aangebracht). Het boek Macro-invertebraten en waterkwaliteit( De Pauw en 
Vannevel 1996) zal een centrale rol spelen in de cursus en tot het cursussenpakket behoren. 

Als u zich wilt aanmelden als lid van de werkgroep Hydrobiologie of als u zich wilt opgeven voor de 
cursus neemt u dan kontakt op met  

Marion Geerink, tel. 038 4662440 of e-mail: coördinator@zwolle.knnv.nl.  
en vermeldt u er dan bij dat u lid bent van de afdeling Epe/Heerde.  

U valt onder een aparte regeling.  
Ook voor nadere informatie kunt u terecht bij Marion Geerink. 

 
 

Progamma Plantenwerkgroep   2006 

30 januari Huiskamer Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. Samen met de 
insectenwerkgroep proberen we er een leerzame avond van te 
maken. Heb je iets bijzonders gevonden of gezien, vertel het of laat 
het zien. 

4 februari Botanische dag, 10.30 – 15.30 Warmonderhof Dronten. 

 Organisatie: Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde. 

 Thema: Water en oevervegetatie. 

7 februari We zijn door de plantenwerkgroep Zwolle uitgenodigd in de 
Heimanszaal, Ecodrome Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 

 Onderwerp: Bloemetjes en bijtjes, de relatie tussen planten en 
insecten. 

 Spreker: Evert Ruiter. 

27 februari Alkoof, 20.00 uur. 

 Mossen. Loep en Veldgids Mossen meenemen s.v.p. 

mailto:coördinator@zwolle.knnv.nl


27 maart Knoppen en eventueel vroegbloeiers determineren. Meenemen ; 
Flora, loep en knoppentabel. 

12 april Ecodrome Zwolle.  

Thema mossen  – spreker Piet Bremer. 

N.B. 

Het inventarisatieseizoen begint dit jaar op maandag 24 april. 

Wil je mee naar een bijeenkomst “van buiten”neem dan even contact op. 

Contactpersonen: Egbert de Boer. Tel. 0578 572292 

         Mariet van Gelder. Tel. 0578 693024 

 

Programma Insectenwerkgroep 

Winterprogramma 2005-2006  

Onderstaande activiteiten vinden plaats in de Eper Gemeentewoning, tenzij 
anders is vermeld. 

Maandag 9 januari 14.30 u. in de alkoof. 

HOE LUIDT DE NAAM VAN DIT INSECT? AAN DE HAND VAN 
GETOONDE DIA’S MET BEHULP VAN INSECTENBOEKEN 
PROBEREN INSECTEN OP NAAM TE BRENGEN. 
MEENEMEN !!! THIEMES NIEUWE INSECTENGIDS (CHINERY) , 
POTLOOD EN PAPIER. HEBT U DEZE GIDS NIET IN UW BEZIT, 
NEEM DAN ANDERE GIDSEN MEE! 
VERDER HEBT U EEN ZAKLANTAARN NODIG 

Maandag 30 
januari    

20.00 u. in de huiskamer.  

Leden van de planten- en de insectenwerkgroep informeren 
elkaar en discussiëren over de relatie insecten – planten. 

Maandag 6 
februari 

20.00 uur in de suite. 

De heer Wilbert Kerkhof – uit Alkmaar - geeft een lezing over 
“Sprinkhanen”, ondersteund met een beamerpresentatie. Dit 
belooft een interessante avond te worden !!! 

Andere leden van onze afdeling, van de insectenwerkgroep 
Apeldoorn en niet-leden zijn ook van harte welkom! Van 
niet-leden zal een kleine bijdrage in de kosten worden 
gevraagd. 

Maandag 6 maart 14.30 U. IN DE ALKOOF. 
a.  Bespreking en vaststelling zomerprogramma 2006. 



b. Van de werkgroepleden wordt verwacht dat zij suggesties doen voor 
excursies!!! 

c. Evaluatie winterprogramma. 
d. Ideeën voor  het nieuwe winterprogramma 2006-2007! 
e. Vaststelling data  voor het winterprogramma. Is er voorkeur voor de 

middag- of de avondbijeenkomsten? Of moeten we beide houden? 
f.  Eventueel nog een korte diapresentatie door groepsleden? 

Zaterdag 11 
maart 

LANDELIJKE VLINDERDAG, 10.00-16.00 UUR TE EDE IN DE 
REEHORST. 
TOEGANG € 8,- EN EVENTUEEL LUNCH € 10,-  
VOORAANMELDING BIJ DE VLINDERSTICHTING IS 
NOODZAKELIJK!! 

Zaterdag 25 
maart 

LANDELIJKE LIBELLENSTUDIEDAG.(MEER INFO IS NOG NIET 

BEKEND.)         

Wilt U ook al vast in Uw agenda noteren op 23 september 2006 : 

Nationale  NACHTVLINDERNACHT  ! 

 Uw contactpersonen wensen U een goed insectenjaar 2006 toe! 

 Els Koopmans tel. 0578 – 512083 , dikkoopmans@zonnet.nl 

 Bertus Hilberink tel. O578 – 572713 , bhilberink@wanadoo.nl 

 Etienne van Dissel tel. 038 – 4479616 , vandissel@wanadoo.nl 

 

 

 

Programma VoZoVAR 2006 
 

Zaterdag 21 januari tot en met zondag 29 januari 2006 
Roofvogelwintertelling in de gemeenten Epe en Heerde.  

Tellers worden in groepjes ingedeeld en tellen elk een eigen deel van ons 
werkgebied.  

Inlichtingen en opgave voor deelname bij Gert Prins, 

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

           

Programma Insectenwerkgroep 
Winterprogramma 2005-2006  

 Onderstaande activiteiten vinden plaats in de Eper Gemeentewoning, tenzij anders is vermeld. 
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mailto:bhilberink@wanadoo.nl
mailto:vandissel@wanadoo.nl
mailto:gah.prins@wxs.nl


Maandag  9 januari 14.30 u. in de alkoof.  

Hoe luidt de naam van dit insect? Aan de hand van getoonde dia’s met behulp 
van insectenboeken proberen insecten op naam te brengen. 

Meenemen!!! Thiemes Nieuwe Insectengids (Chinery) , potlood en papier.Hebt U 
deze gids niet in Uw bezit, neem dan andere gidsen mee!  

Verder hebt U een zaklantaarn nodig 

Maandag 30 januari 20.00 u. in de huiskamer. 

Leden van de planten- en de insectenwerkgroep informeren elkaar en 
discussiëren  over de relatie insecten – planten. 

Maandag 6 februari 20.00 uur in de suite. 

De heer Wilbert Kerkhof – uit Alkmaar - geeft een lezing over “Sprinkhanen”, 
ondersteund door een beamerpresentatie. 

Dit belooft een interessante avond te worden !!!  

Andere leden van onze afdeling, van de insectenwerkgroep Apeldoorn en niet-
leden zijn ook van harte welkom! Van niet-leden zal een kleine bijdrage in de 
kosten worden gevraagd. 

Maandag 6 maart 14.30 u. in de alkoof. 

a. Bespreking en vaststelling zomerprogramma 2006. Van de werkgroepleden 
wordt verwacht dat zij suggesties doen voor excursies!!! 

b. Evaluatie winterprogramma. 

c. Ideëen voor  het nieuwe winterprogramma 2006-2007. 

d. Vaststelling data  voor het winterprogramma. Is er voorkeur voor de middag- 
of de avondbijeenkomsten? Of moeten we beide houden? 

e. Eventueel nog een korte diapresentatie door groepsleden ? 

Zaterdag 11 maart Landelijke VLINDERDAG, 10.00-16.00 uur te Ede in de Reehorst. 

Toegang € 8,- en eventueel lunch € 10,-  Vooraanmelding bij de Vlinderstichting 
is noodzakelijk!!  

Zaterdag 25 maart Landelijke LIBELLENSTUDIEDAG.(meer info is nog niet bekend.)         

Wilt U ook al vast in Uw agenda noteren op 23 september 2006 : 

Nationale  NACHTVLINDERNACHT! 

Uw contactpersonen wensen u een goed insectenjaar 2006 toe!                

 Els Koopmans tel. 0578 – 512083 , dikkoopmans@zonnet.nl 

 Bertus Hilberink tel. O578 – 572713 , bhilberink@wanadoo.nl 

 Etianne van Dissel tel. 038 – 4479616 , vandissel@wanadoo.nl 
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Progamma Plantenwerkgkroep   2006 
 

30 januari Huiskamer Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. Samen met de 
insectenwerkgroep proberen we er een leerzame avond van te 
maken. Heb je iets bijzonders gevonden of gezien, vertel het of laat 
het zien. 

4 februari Botanische dag, 10.30 – 15.30 Warmonderhof Dronten. 

 Organisatie: Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde. 

 Thema: Water en oevervegetatie. 

7 februari We zijn door de plantenwerkgroep Zwolle uitgenodigd in de 
Heimanszaal, Ecodrome Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 

 Onderwerp: Bloemetjes en bijtjes, de relatie tussen planten en 
insecten. 

 Spreker: Evert Ruiter. 

27 februari Alkoof, 20.00 uur. 

 Mossen. Loep en Veldgids Mossen meenemen s.v.p. 

27 maart Knoppen en eventueel vroegbloeiers determineren. Meenemen ; 
Flora, loep en knoppentabel. 

12 april Ecodrome Zwolle.  

Thema mossen – spreker Piet Bremer. 

 

N.B. 



Het inventarisatieseizoen begint dit jaar op maandag 24 april. 

Wil je mee naar een bijeenkomst “van buiten”neem dan even contact op. 

Contactpersonen: Egbert de Boer. Tel. 0578 572292 

         Mariet van Gelder. Tel. 0578 693024 

 

Programma VoZoVAR 2006 
 
Zaterdag 21 januari tot en met zondag 29 januari 2006 
Roofvogelwintertelling in de gemeenten Epe en Heerde. Tellers worden in groepjes ingedeeld en tellen 
elk een eigen deel van ons werkgebied. Inlichtingen en opgave voor deelname bij Gert Prins. 

 

Ridder of Monnik 
Als een veldheer, fier in de houding, bewaakt hij pontificaal de winterse 
voederplank. Klaar om zijn miniterritorium met hand en tand te 
verdedigen. De Merel staat zijn mannetje. Zijn oranjekleurige snavel kan 
daarbij uitstekend dienst doen als dolk of degen. Met zijn zwart 
glimmend verenpak en heldergele oogring straalt hij één en al 
gezondheid uit: the top of the fittest.  

Een brutale Koolmees, die zijn alleenheerschappij durft te trotseren 
wordt via een felle uitval onmiddellijk met de snavel op de feiten gedrukt 
en blaast de aftocht.  

Ach, en het had zo'n mooi koppel kunnen zijn: Merel en Mees. 

Vanuit mijn warme huiskamer volg ik de escapades met belangstelling, 
maar kan met moeite mijn neiging om in te grijpen onderdrukken. Opgegroeid in de Nederlandse 
welvaartsstaat ben ik gewend op te komen voor de sociaal zwakkere en heb ik de voedertafel niet alleen 
gedekt voor de generalissimo. 

Ook al is bijvoedering al een menselijke bemoeienis van het zuiverste water, ik laat het krachtenspel 
onder de bezoekers van de voerplaats de vrije loop. Tenslotte moet ook de dappere Merelman zijn  
meerdere erkennen in het gajes van de tuin: de flink uit de kluiten gewassen gaai (inmiddels zo 
ingeburgerd, dat hij niet Vlaams meer mag zijn) is zelfs hem te machtig. Bovendien is hij niet in staat de 
veste de hele dag te bewaken en af en toe verlaat hij de arena. Het voetvolk grijpt dan zijn kans. 

Als allengs de omstandigheden voor onze gevederde vrienden nijpender worden en de concurrentie op 
de voederplank heftiger wordt, moet hij trouwens toch al inbinden en dan is hij de situatie niet meer 
meester. 

Kennelijk was ook Linnaeus onder de indruk van de onverschrokkenheid van de zwarte ridder. 
Toen hij hem te boek stelde als Turdus merula heeft hij ongetwijfeld gedacht aan Merula, een Romeinse 
monnik uit de 6e eeuw. Als we die monnik voorstellen in een zwarte pij is de gelijkenis daar. 

Maar ook een habijt in bruin is denkbaar en wellicht heeft Linnaeus bij de naamgeving van de soort aan 
beide mogelijkheden gedacht, want de vrouwtjesmerel tooit zich met een bruin verenkleed. 

Van oudsher werd deze vogel in ons land aangeduid als Zwarte lijster. In de loop van de vorige eeuw is 
deze naam verdrongen door het woord Merel De Engelsen houden het via hun Blackbird wel heel 

simpel, maar de Fransen doen het eigenlijk dubbelzwart door te spreken van een Merle noir.  



Wat voor naam je deze vogel ook geeft, feit is, dat de Merel inmiddels elk stukje grond in Nederland 
heeft veroverd en daarmee tot de meest algemene en talrijkste vogelsoorten van ons land behoort.  

Niet verwonderlijk voor een vogel, die ridderlijke eigenschappen weet te combineren met een 
geestelijke verschijningsvorm. 

 Harm Werners. 

 

 

Ridder noch Monnik! 
 Aansluitend aan het prachtige verhaal hierboven – waarvoor dank-dank-dank! – moet ik toch 
even lucht geven aan mijn eigen bittere ervaringen met Merelmannen. 

Als beesten langere tijd van mijn territorium gebruik maken, krijgen ze automatisch namen. En zo is 
daar Cato, een Merelvrouw met een donker uitstulpinkje op de snavel, zoals de tante van Pietje Bell 
op haar neus had, en ze was jaren gelukkig met een kranige veldheerachtige man, bij wie de kopveren 
fier overeind steken - dat werd Karl. 
En toen kwam er zo’n soepele boy in het spel, heel glad en glimmend en die deed me denken aan de 
superhartenbreker uit de voor-vorige eeuw met de achternaam Valentino, dus dat is nu Rudolf. 

Arme Cato kon geen keuze maken en misschien is dat de reden waarom zij afgelopen 
nauwelijkszomer drie legsels heeft gebaard, terwijl ze ook nog eens een keertje laat begonnen was. Ze 
kon haar ogen nauwelijks meer open houden als ze met haar gerafelde kop op een totaal kaal nekkie in 
opperste ellende bij mij de keuken in kwam strompelen om de hondenbak leeg te eten. Verjaagd van het 
in de buitenlucht immer aanwezige voer door haar twee minnaars! En die twee kerels hielden dan wel 
zo’n beetje schijngevechten, maar volgens mij was het alleen wat over en weer vertoon van spierballen. 
En intussen lachten ze zich misschien wel rot om die arme Cato!  

Praat mij dus niet over monniken of ridders, Harm!   Cato en ik weten beter…. 

Micky Marsman. 

 

 

Wat doe je zo al in een Jubileumjaar? Terugblikken, herinneringen 
afstoffen, gniffelen om vroegere tijden en tradities; trots zijn op je wapenfeiten. 

Op 11 mei 1946 werd de afdeling Epe opgericht. Een jaar later werd het afdeling 
Epe/Heerde. Uit die tijd is in het archief nog een aantekenschriftje gevonden van 
de vice-voorzitter, de heer Stel. Daarin staat opgetekend welke excursies het 
bestuur allemaal organiseerde. Die waren bepaald niet naast de deur. Met het 
Eerste jubileum in 1956 was er een jubileumtocht naar kasteel Middachten en 
één naar Winterswijk. Met de bus. Het was nog maar een kleine groep 
natuurliefhebbers die zich hier organiseerden na de oorlog. 



Anno 2006 het 60-jarig bestaan vieren met 170 leden is een reden tot 
dankbaarheid voor ieder die dat op zijne wijze heeft mogelijk gemaakt.  

De tijd is snel en ingrijpend veranderd.  Het feest vieren doe je niet alleen met 
het verleden in het achterhoofd, een blik op de toekomst hoort ook daarbij. 
Plannen, veranderingen en aanpassingen horen bij een levendige vereniging. 
Zowel voor de KNNV als geheel als voor onze jubilerende afdeling wacht er een 
uitdaging. Bekruipt u ook dat gevoel van twijfel wel eens? Hoeveel jubilea zullen 
wij nog halen in het toenemend vercommercialiseerde Nederland? Zou er nog 
een orchideetje overblijven of een mus in de tuin? Welk een melancholie! 

Eerst maar eens genieten van het nú. 

Van harte gefeliciteerd met uw jarige vereniging en nog vele jaren 

toegewenst! 

Het oude jaar ligt al even achter ons en het nieuwe is al begonnen, mèt de 
goede voornemens. Het Programma is er om extra naar uit te kijken. En voor de 
goede voornemens geeft deze Natuurklanken alvast een opzetje.  

Leest u ook het artikel over het Gewenst imago van de KNNV. Deze zomer 
presenteren we alvast de nieuwe KNNV-kledinglijn! We hopen  gedreven verder 
te gaan als ambassadeurs van de natuur in Nederland. Het bestuur heeft er wel 
vertrouwen in. Maar dan wel: SAMEN NATUURLIJK. 

Grijp uw kans! 

We wensen u een heel goed jaar toe. 

Het bestuur. 

 

 

De dag dat we dit schrijven is het Makeadifferenceday- Madd. Vrijwilligersdag. 

We nemen afscheid van de heer P. Albrecht en de heer G. Hartkamp. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage in het beheren van een gedeelte van het Eper Natuurpad 
en het actualiseren van onze site op Heerderweb.nl. We wensen jullie u veel 
goeds. 

Het bestuur. 

 

Het adres van onze voorzitter, Rob van de Burgt, is gewijzigd. 

Het is nu: Engweg 26, 8181 PT Heerde tel. 0578 69 7301. 



We hopen dat Rob, Caroline, Christiaan en Verona zich snel thuis voelen in 
Heerde. 

Aan de Steenuil in hun tuin zal het niet liggen! 

 

 

In de vorige Natuurklanken hebben we vijf nieuwe leden welkom geheten. Hun 
adressen stonden er nog niet bij, dus die geven wij u nu: 

De heer B.M. Looman, Kanaaldijk 66, 8191 NC, Wapenveld 

Mevrouw A. van de Mars, Vinkstraat 10, 8172, GM Vaassen 

Mevrouw Helma Berends, Ravenstraat 29, 8167, NS Oene 

Mevrouw Marlies Roelofs, Emmalaan 21, 3881, MS Putten 

Mevrouw Lydia Berghuis, Putterbrink 2, 3881, LK Putten 

  Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

 

De Merel, De Huismus en de Turkse tortel op de voedertafel. 

 
Er zit een macho op de voedertafel. Een Merel, die doet of hij de baas van de voedselvoorziening is. 
Hij duldt geen vogel in zijn nabijheid. De heerlijkste hapjes liggen op de voedertafel. Hij heeft zijn 
buik al lang vol, maar de andere vogels krijgen geen kans om ook iets te pakken. Je zult als Huismus 
maar honger hebben en zo’n gedekte tafel in de buurt hebben, maar nee, de merel trippelt over de tafel 
, loert over de rand en houdt ze allemaal op een afstand. Eindelijk gaat hij weg, maar vanaf een 
muurtje blijft hij paraat en duikt meteen op de durfal af. Zelfs zijn eigen soortgenoten krijgen geen 
kans.  

Die Merel, 25.5 cm groot met zijn diepzwarte 
verenpak en oranje/gele snavel, ziet er ook 
indrukwekkend uit. Bijna in elke tuin woont 
wel een merelpaar. Van de bij ons voorkomende 
lijstersoorten, is de Merel de enige waarvan 
mannetje en vrouwtje van elkaar verschillen. 
Het vrouwtje is bruin met een lichtere 
onderkant en een beetje gevlekt, zij heeft een 
bruine snavel. 

Samen zoeken ze een geschikte nestplaats uit, 
maar het vrouwtje bouwt het nest, in twee tot 
vijf dagen. Dat is een heel werk, want het 
wordt een solide bouwsel van blad, 

gras,wortels, vezels enz. De binnenkant wordt bekleed met modder en daaroverheen 
sprietjes, mos enz. 

Die nesten worden op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen gebouwd. Meestal  in laag struikgewas, 
maar soms ook in een fietstas of een buitenbrievenbus. Naast die brievenbus hangt de bewoner dan 
maar een briefje op  met het verzoek even geen post in de bus te gooien.. 

 

mannetjesmerel 



Het vrouwtje legt drie tot vijf eieren. Blauw/groen met roodbruine vlekjes. Het broeden 
duurt twee weken, dat is de taak van het vrouwtje.  Het mannetje helpt wel met het 
voeren van de jongen, maar zij zorgt voor het schoonhouden van het nest. Na het voeren 
van de jongen, vangt zij de uitwerpselen , die in een soort zakje zitten, met haar 
snavel  op en slikt het in.  Na veertien dagen verlaten de jongen het nest. Moeder 
begint dan aan een tweede legsel en vader zorgt nog even voor de uitgevlogen kinderen. 

 

Huismus. 

De Huismus sterft van de honger, lazen we in de krant. Onze keurige tuinen, betegelde 
erven of teruggesnoeide heggetjes zouden daar mede de oorzaak van kunnen zijn. 
Verwaarlozen die tuin, is het advies, want mussen houden van rommelige tuinen. Als we de 
mus weer in onze tuinen terug willen, moeten we ook weer voeren, want waar gevoerd wordt 
zijn mussen.  

Mussen zijn altijd bij mensen geweest en zeg nu zelf, wat is er leuker dan zo’n stel 
brutale kwetterende mussen in de tuin.  Zij zijn maar 14.5 cm.  

Ook bij de Huismussen  verschillen de mannetjes van de vrouwtjes.   

De vrouwtjes  zijn bruin 
met een lichte 

streep boven het oog.                                                                            

Het mannetje heeft een 
grijs petje en een zwarte 
keel-vlek. Zijn jasje is 
donkerbruin en over zijn 
vleugels loopt          
een wit streepje. 

Voor hun onderdak zijn ze 
niet veeleisend. Onder 
een dakpan, in klimop, een holletje of een gat in 
de muur, het mussenpaar is gauw tevreden. Het nest 
wordt van hooi, stro, gras en mos in elkaar 

geprutst. De kom wordt gevoerd met haren en veertjes. De drie tot vijf eitjes zijn soms 
bruin/grijs met donkere vlekjes of licht met grote ronde vlekken. Het vrouwtje broedt 
veertien dagen. Samen voeren ze de jongen., die na ongeveer vijftien dagen uitvliegen.  
Vaak hebben zedrie legsels per jaar. 

 

Turkse tortel. 

Ben je ’s morgens vroeg wel eens wakker 
geroepen door een luid:  

koe-koe-koe?  Het lijkt een beetje op : 

ik- groet-u. Wat is er mooier dan zo door een 
Turkse tortel gewekt te worden? 

Hij is te herkennen aan het zwarte bandje 
achter rond zijn nek. Zijn verenpak is 
bruin/grijs van kleur en hij is ongeveer 28 cm 
groot.  Zelfs die grotere vogel liet zich door 

de Macho-merel van de voedertafel verjagen.. In de vlucht valt de witte onderkant van de 
staart op.  

vrouwtje 

 

 

mannetje 

                Turkse Tortel 



Dat hij zich door die Merel liet verjagen is eigenlijk merkwaardig, want een Turkse 
tortel verdedigt zijn gebied meestal fel en ook voor Kauwtjes kent hij geen enkele 
vrees.  

De meeste tortels trekken in augustus naar het Zuiden, maar de Turkse tortel blijft het 
hele jaar in Nederland. Buiten de broedtijd zoeken ze elkaar op en slapen dan met grote 
aantallen bij elkaar. Pas rond 1950 werd in Nederland het eerste broedgeval van de 
Turkse tortel vastgesteld. Inmiddels zijn het er zeker 50.000. Toch lijkt daar een eind 
aan gekomen. Op het platteland is het aantal al flink achteruitgegaan. 

                                   
 O.Slot 

Voorjaarskamp 2006 in Hombourg 
van 29 april t/m 5 mei 

in het land van Herve, België 

 

Beste KNNV-ers, 

 

Het is ons weer gelukt een geschikt onderkomen te vinden voor het 
voorjaarskamp! 

We logeren in Hombourg in het boerderijencomplex De Tenhof. We hebben nog interessante en leuke 
herinneringen aan de herfstkampen in 1996 en 1997 in de Molen van Medael. Nu dus een nieuw 
onderkomen in een nieuw  jaargetijde. Voor nieuwkomers: Hombourg ligt ongeveer 5 km ten zuiden 
van Slenaken. De afstand tot Epe is ongeveer 230 km.   
We hebben daar van zaterdag 29 april t/m vrijdag 5 mei 2005 een vakantiewoning met 16 
slaapplaatsen gehuurd. Deze vakantiewoning bevat een grote woon/eetkamer, 4 slaapkamers met ieder 
2 eenpersoonsbedden en douche en toilet op de eerste verdieping en 4 slaapkamers met ieder 2 
eenpersoonsbedden en douche en toilet op de tweede verdieping, een grote keuken en op de begane 
grond een extra toilet. We eten gezamenlijk en ’s avonds kunnen we in de woonkamer met elkaar 
praten, determineren, knutselen, musiceren, dia’s kijken enz. 

Rondom Hombourg liggen piepkleine dorpjes zoals Teuven, Sippenaken, 
Gemmenich, Aubel, Val Dieu en Remersdaal. Binnen een straal van 15 á 20 km is 
er een keur van mogelijkheden aan afwisselende excursies, bijv. het Onderste en 
Bovenste Bos, het gebied rondom Moresnet en Plombières en natuurlijk het 
landgoed Altenbroek (zie Natuurbehoud februari 1996, 27e jaargang, no. 1). 

Ook kunnen we naar de Voerstreek, het overgangsgebied tussen het land van 
Herve en het heuvelland van Zuid-Limburg.  

Op een betrekkelijk kleine oppervlakte vinden we dus een grote verscheidenheid, 
zoals oude Maasterrassen, plateaus, holle wegen, bossen, grotten en beekjes. 
Een bezoek aan het dal van de Jeker is er tot nu toe steeds bij ingeschoten, 
hopelijk lukt het deze keer wel! 

Enthousiast geworden? Lees dan verder. 

Enkele organisatorische gegevens: 



De kosten zijn begroot op € 150,- (kinderen half geld.)  

Het kampgeld in elk geval vóór 1 april 2006 storten op girorekening 2254441 
t.n.v. P.Bijlsma-Pols of B.H.W.Kornegoor/kamp te Epe. Eerder storten is wel zo 
handig en verstandig. 

Deelnemers krijgen ongeveer twee weken voor vertrek een convo met 
routebeschrijving en deelnemerslijst.  

Meerijden graag onderling regelen. 

Opgave zo spoedig mogelijk d.m.v. het invullen van onderstaande strook. 

 

Wilt u nog inlichtingen of nog even overleggen dan belt u: 

fam. Bijlsma, tel. 0578-614482, fam. Koopmans, tel. 0578-612083 of de familie Hofstede, tel 0578-
573187. 
 

Hieronder afknippen en opsturen naar Paula Bijlsma, Ballastputweg 9, 8162 EN 
Epe. 

  

 

Ondergetekende Naam 
________________________________________________________________ 

 

 Adres 
________________________________________________________________ 

 

 Woonplaats 
________________________________________________________________ 
 

 Telefoon 
________________________________________________________________ 

 

 

neemt met _______ personen deel aan het voorjaarskamp in Hombourg van 29 
april t/m 5 mei 2006 



 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen 
voor veantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: EKG.=Els 
Koopmans-Grommé,  HJDH.=Henk en Joke de Heer MM.=Micky Marsman. 
En verder: Loes Jansen, Miep de Vries. 

De data verwijzen de oplettende lezer vanzelf naar het jaartal dat erbij hoort. 
 



VOGELS 
Aalscholver 

30/11 3 exx. Vorchten. 
EKG.  

Blauwe reiger 
30/11 5 exx. tussen Veessen  
en Vorchten. EKG.  

Boomklever 
18/11 Geregeld in de 

tuin. Epe-C. EKG.  
04/01 Alweer zeer luidruchtig aan 

het roepen, alsof hij de nest bouwplannen al 
rond had! Tuin Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Brandgans 
08/09 ± 15 exx. Veluwemeer, hut  
 Polsmaten, Nunspeet. EKG.  
30/11 Enkele exx. tussen Veessen  
 en Vorchten. EKG.  
Bruine kiekendief 
08/09  1 ex. Veluwemeer, hut 

Polsmaten, Nunspeet. EKG.  
Buizerd 
30/11 1 ex. Dijk bij Vorchten. EKG.  
Canadese gans 

08/09 Grote groepen. 
Veluwemeer,  

 hut Polsmaten, 
Nunspeet. EKG. 
Glanskop 

08/12 Tuin Epe. EKG.  
Grauwe gans 

30/11 Veel exx. langs 
IJssel, vooral tussen 
Veessen en Vorchten. 

EKG.  
Groene specht 

18/09 Nabij Boerweg, 
Tongerense Heide, 

Epe. EKG.  
Groenling 

nov./dec. Geregeld op 
voer. Tuin Epe-C. 

EKG.  
Grote zaagbek 

04/12 10 exx. 
Wapenveld IJssel en 

 Vorchten IJssel. EKG.  

Grote zilverreiger 
30/11 3 exx. tussen Veessen  
 en Vorchten. EKG.  
04/12 1 ex. tussen Veessen  
 en Vorchten. EKG.  

Havik 
18/09 1 ex. Tongerense 

Heide, Epe, ter 
hoogte van de 
Boerweg. EKG.  
Huismus 

nov./dec. Dagelijks in 
de tuin. Epe-C. EKG.  

Kievit 
30/11 ± 100 exx. Tussen Veessen en 

Vorchten. EKG. 
Klapekster 

19/11 Op heide tussen Oranjeweg  
en Gortelse bergen. HJDH.  

22/11 Opnieuw aanwezig, evenals op 

13/12 (dezelfde locatie.) HJdH. 
  

Kolgans 
30/11 Troepjes. Vorchten. EKG.  

Koolmees 
10/01 Ook al met het voorjaar in de kop 

overal aan het roepen. Eén met een 
variant die sterk doet denken aan 
de Radetskimars. Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  

Ooievaar 
25/10 Op nest. (Locatie?) EKG.  
30/11 Met ring. Tussen Veessen  
 en Vorchten. Binnendijks. 

EKG.  
Raaf 

10/09 Tongerense 
Heide, Epe. EKG.  

Rietgans 
30/11 Troepjes. 

Vorchten.  EKG.  
Ringmus 

26/11 1 ex. Tuin Epe. EKG.  
09/12 1 ex. Tuin Epe. EKG.  
Roodborst 
12/01 Nieuwkomer als 2e ex. in de 

tuin. Niet met warmte, maar ook niet met 
woede begroet. Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Smient 



03/11 Enkele exx. 
IJssel, Vorchten. 

EKG.  
30/11  Enkele exx. 

Vorchten. EKG.  
Sperwer 

12/09 Slaat Houtduif 
in tuin Epe-C. EKG.  

Staartmees 
07/01 Geen bijzondere verschijning 

 hier voor mijn raam, maar  

17 exemplaren in en om één  

voerhuisjes is toch wel heel  

erg leuk! Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

Tjiftjaf 
24/09 Zingend in de tuin, Epe-C. 

EKG.  
Wilde eend 

30/11 Enkele exx. Vorchten. EKG.  

Winterkoning 
nov./dec. Tuin Epe-C. EKG.  

IJsvogel 
14/11 Scheert over beek  

Bloemendaalseweg, Emst.  
 HJDH. 

Zwarte mees 
20/11 Tuin Epe-C. EKG.  

Insecten 

Akkerhommel  Bombus pascuorum 

25/10 Op Lavandula stoechas  
(laat!) Epe-C. EKG.  
5 Asilus crabroniformis (Roofvlieg) 
18/09 Tongerense Heide, Epe bij 

Boerweg. EKG.  

Atalanta  Vanessa atalanta 

03/11 Tuin Epe-C. EKG.  
Bijenwolf  Philanthus triangulum 

18/09 Veel holletjes, Tongerense 
Heide, Epe bij Boerweg. EKG.  
Dagpauwoog  Inachis io  

13/10 (± enige van de hele  

 zomer!) Tuin Epe-C. EKG.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-
album 

03/11 Tuin Epe-C. EKG.  
Gewone wesp  Vespula vulgaris 

18/11 Enkele exx. op bloeiende  
 klimop. Laat! Tuin Epe-C.  
 Verder hele zomer nauwelijks  
 gezien. EKG.  

Kleine parelmoervlinder  Issoria 
lathonia 

13/11 2 exx. Heerde/Epe, tuin. Loes 
Jansen. 

Kleine vos  Aglais urticae 

31/10 Tuin Epe-C. EKG.  

Kleine wintervlinder  Operophtera 
brunata 

nov./dec.  Regelmatig tegen de ruiten, 
dikwijls in grote aantallen. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

Mieren (o.a. Zwarte wegmier  Lasius 
niger) 

2005: Dit jaar  

NIET ÉÉN AANWEZIG  

in tuin  

Epe-C. EKG.  

Munthaantje  Chrysolina menthastri                        

27/10 Op munt. Tuin Epe-C. EKG.  

Pendelzweefvlieg  Helophilus pendulus 

08/11 1 ex. op bloeiende klimop. Laat! 
Tuin  

 Epe-C. EKG.  
Rododendron-cicade  Graphocefala 
fennahi 

08/11 Nog jonge exx. op rododendrons, 
tuin 



 Epe-C. EKG.  

Schorsvlieg  Mesembrina meridiana 

18/11 2 exx. op bloeiende klimop,  

 Epe-C. EKG.  

Volucella inanis (zweefvlieg) 

03/09 Epe-C. EKG.  

Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje Harmonia axyridis 

01/11 Oranje vorm en gele vorm. 
Nieuwkomer in ons land. Tuin Epe-C. 
 

Slakken 

Boerenknoopje  Discus rotundatus 

09/10 Klein slakje in tuin Epe-C. 
EKG.  
Grote aardslak Limax maximus 

20/11 Tuin Epe-C. EKG.  

Segrijnslak  Helix aspersa 

20/10  Zeer weinig exx. en alleen heel 
jonge.  

 Tuin Epe-C. EKG.  

Zoogdieren 

EGEL 
06/10 2 jonge exx. Tuin Epe-C. EKG.  

04/12 IJsseldijk t.h.v. Vorchten. Laat! 
EKG.  

06/12 Jong ex. loopt door tuin Epe-C. 
Naar Egel- 

 opvang gebracht. EKG. 

  

Planten  

Blauwe bosbes  Vaccinium myrtillus 

17/09 eerste exemplaar 
dat ik hier zie. 

Wisselsche veen bij 
Boerweg, Epe. EKG.  

Gulden sleutelbloem  
Primula veris14/10

 Eerste ex. in bloei. 
Tuin Epe-C. EKG.   

Maretak   Viscum album 
zomer 2005 op appel. 
Spontaan opgekomen en 
heeft gebloeid. Tuin 

Epe-C. EKG.  
Ronde zonnedauw  Drosera 

rotundifolia 

18/09 Voor het eerst 
achter Boerweg, 

Wisselsche veen, Epe. 
EKG.   

Schaafstro  Equisetum 
hyemale 

10/10 Veel mooie 
exemplaren. 

Zalkerbos, Zalk. 
EKG.  

Toorts (spec.) 
06/11 Nog in volle bloei. Tuin Epe-C. 

EKG.  

Vogelpootje  Ornithopus perpusillus 

10/09 Veel exx. Wisselsche veen, Epe. 
Achter  

 Boerweg. EKG.  

Paddestoelen  

Dennenvlamhoed  Gymnopilus 
sapineus 

16/11 In volle fleur. Veel exx. Zuidweg, 
Epe. EKG.  

Gestreepte leemhoed ( ????? ) 

30/09 Heerde, zijweg Vosbergweg op 
compost-hoop. Groepen. EKG.  



Oranjerode stropharia Psilocybe 
aurantiace  

04/11 Op houtsnippers. Epe-C. EKG.  

Vermiljoenhoutzwam  Pycnoporus 
cinnebarinus 

23/11 Bos Epe, op Berk. Miep de Vries. 

Vliegenzwam  Amanita muscaria 

08/12 Enkele exx. Epe-C. EKG. 
Weidekringzwam  Marasmius oreades 

15/01 PlantsoentuinEpe C. EKG. 



 
 
Nagekomen melding 

Er was ons al een invasie voorspeld en inderdaad, in de achternamiddag van de 12e  januari werd door 
mevrouw Riek van Limburg een waarneming doorgegeven van zeker zo’n 25 Pestvogels die in de 
struiken aan de Vegtelarijweg buitengewoon lawaaiig zaten te wezen! 
 
PROGRAMMA   PLANTENWERKGROEP     2006 

 

30 januari Huiskamer Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. Samen met de insectenwerkgroep 
proberen we er een leerzame avond van te maken. Heb je iets bijzonders gevonden of 
gezien, vertel het of laat het zien. 

4 februari Botanische dag, 10.30 – 15.30 Warmonderhof Dronten. 

 Organisatie: Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde. 

 Thema: Water en oevervegetatie. 

7 februari We zijn door de plantenwerkgroep Zwolle uitgenodigd in de Heimanszaal, Ecodrome 
Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 

 Onderwerp: Bloemetjes en bijtjes, de relatie tussen planten en insecten. 

 Spreker: Evert Ruiter. 

27 februari Alkoof, 20.00 uur. 

 Mossen. Loep en Veldgids Mossen meenemen s.v.p. 

27 maart Knoppen en eventueel vroegbloeiers determineren. Meenemen ; Flora, loep en 
knoppentabel. 

 

N.B. 

Met de samenstellers van het Zwols herbarium hebben we een afspraak in het Ecodrome op een 
zaterdagmiddag in februari. Wanneer precies hoor je nog. 

Het inventarisatieseizoen begint dit jaar op maandag 24 april. 

Wil je mee naar een bijeenkomst ‘van buiten’neem dan even contact op. 

 

Contactpersonen: Egbert de Boer. Tel. 0578 572292 

         Mariet van Gelder. Tel. 0578 693024 
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