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Wij mogen als nieuw lid 
verwelkomen  
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Beste mensen willen jullie nog even aan de contributie voor 2006 

denken? 

Per 1 maart had een behoorlijk aantal van U nog niet betaald. 

Het is zo zonde van KNNV-geld als ik herinneringen moet sturen. 

De Penninmeester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 



Zaterdag/zondag 

7-9 april 

 

 

WEEKEND NAAR VLIELAND 
In het kader van het 60-jarige jubileum van onze KNNV-afdeling organiseren we 
een weekend naar Vlieland, inclusief lezing en excursie R. de Roos, bioloog. Er is 
nog een enkele plaats vrij dus wees er snel bij. 

Allen die zich hebben opgegeven hebben inmiddels de informatie ontvangen. 

Nog vragen? Bel of mail Francien Surink. 
 

 

Zaterdag 

22  april 

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING 

                        Georganiseerd door de afdeling Zeist 

                        Informatie bij Margriet Maan 

                        VAN HARTE AANBEVOLEN! 
 

Zonda
g 

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 

 

29 april t/m 5 
mei 

vrijdag t/m 

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, 

http://www.knnv.nl/zwolle


vrijdag 

 

 

 

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. 
 

 

zaterdag/zondag 

20 en 21 mei 

VIERING JUBILEUM ONDER HET MOTTO “24 UUR NATUUR” 
Zie voor uitnodiging en programma het bijgevoegde losse inlegvel. 

 

Zaterdag 4 juni 

 

EXCURSIE SAMEN MET KNNV AFD, HENGELO/ OLDENZAAL. 
Excursie in natuurgebied “de Borkeld” bij Markelo speciaal voor ons 
georganiseerd door de afdeling Hengelo/Oldenzaal.  
De keuze is gevallen op het natuurgebied “De Borkeld” niet ver van Markelo. 
Eventueel is een beschrijving te vinden in de Gids van Natuur- en wandelgebieden 
van Natuur Monumenten.  

Het is te bereiken via de A1, afrit 27 naar Markelo-Holten. Rechtsaf en na ca. 250 
m. linksaf de Borkeldweg in. Na ruim 1 km staat links het infocentrum ’n Witten.  

Start excursie 09.45 uur.  

Verzamelen “op een mooie pinksterdag” VVV Epe om 08.45 uur.  

Indien nodig rijden wij aansluitend naar Vaassen om te carpoolen. 

Opgave uiterlijk tot 30 mei 2006 bij Francien Surink 

 

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. 

 

 

Zomerprogramma Insectenwerkgroep 

Zaterdag 25 Libellenstudiedag, in Ecodrome te Zwolle. 

mailto:g.plat@chello.nl


maart    Verkort programma onder voorbehoud: 

10.00 uur   Aankomst (koffie staat klaar.) 

10.30 uur   Opening door de dagvoorzitter. 

10.35 en 10.50 uur voordrachten en 11.15 uur film. 

11.30 uur  Koffiepauze en boekenstand Wil Meijs. 

11.40 uur Libellenatlas van Europa.  

12.00 uur Mystery Quiz. 

12.15 uur Algemene Leden Vergadering L.N.V. 

13.00 uur Lunch en boekenstand W. Meijs. 

13.30 uur Quizontknoping. 

13.45 en 14.00 uur voordrachten en 14.15 uur film (libellen 
in Afrika.) 

14.45uut Film (Libellen van Nederland.) 

15.00 uur   Afsluiting door dagvoorzitter. 
Zaterdag 22 april    Excursie Vossenbroek o.l.v. Mia Leurs tel. 0578 – 615584 

12.30 uur: Verzamelen 12.15 VVVkantoor Epe of  
12.30 uur: aan de Wiemanstraat te Emst bij de slagboom van Het Geldersch 

Landschap. 
Donderdag 11 mei Excursie Kievitsveld o.l.v Bertus Hilberink tel. 0578 – 572713 

12.30 uur: Verzamelen 12.15 VVVkantoor Epe, of 
12.30 uur:  op de meest noordelijk gelegen Parkeerplaats op het Kievitsveld. 

Zaterdag 20 mei Jubileum van onze afdeling. 
± 15.00 uur inrichting van de ons toegewezen ruimte, tafel 

en wand ! 

17.00 uur:     Feestelijke opening. 

± 21.00 uur:  Nachtvlinders. 

Zondag 21 mei     12.00 uur:  Korte inleiding op de Beamerpresentatie met libellen DVD door 
Etienne. 

12.08 uur: Start DVD, 13.20 einde DVD en tot 13.50 
gelegenheid om vragen te  stellen. (in aansluiting 
een libellenexcursie ?) 

Overige activiteiten moeten nog vastgesteld worden. 

Dinsdag 13 juni      Excursie Leusveld o.l.v. Henk van Woerden tel. 055 – 5219161 
12.30 uur: Verzamelen 11.45 VVVkantoor Epe, of 



12.30 uur  op de parkeerplaats v.h. Leusveld. 

Zondag 16 juli      Excursie Fortmond o.l.v. Bertus Hilberink tel. 0578 – 572713 
12.00 uur: VVVkantoor Epe, of 

12.30 uur  op de parkeerplaats bij Fortmond. 

Donderdag 17 
aug.     

Excursie Landgoed De Haere o.l.v. Jan Kuijper tel. 0525 – 682629 
12.00 uur: Verzamelen VVVkantoor Epe,of 

12.30 uur: op de parkeerplaats van De Haere. 

En verder nog : 5 september (excursie Kraaigraaf) en bijeenkomsten op 9 
oktober (14.30), 

13 november (20.00) en 15 januari (20.00) in de Eper Gemeente Woning 
in de alkoof.  

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 Plantenwerkgroep  
Buitenactiviteiten: 

Tenzij anders vermeld verzamelen we om 19.00 uur in Heerde bij de Rabobank 
of in Epe op het parkeerplaatsje aan de Klimtuin. 

24 april Vorchterwaarden voor inventarisatie van de IJsselheggen. 
Verzamelplaats Heerde. 

8 mei Wisselsche Veen, verzamelen in Epe. 

15 mei Apeldoorns kanaal, ten zuiden Schobbertsbrug,  parkeerplaats aan 
het kanaal bij het Kievitsveld. Verzamelen Epe. 

20- 21 mei Jubileumviering, Chevalierschool Tongeren. 

29 mei Apeldoorns kanaal, Schobbertsbrug. Verzamelen in Epe. 

Woensdag Leemkuil Tongeren, om 9.30 uur verzamelen in Epe aan de Klimtuin. 

7 juni 

12 juni Wisselsche Veen, Epe. 

19 juni IJsselheggen, Heerde. 

mailto:dikkoopmans@zonnet.nl
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26 juni Leemkuilen, Soerel. Verzamelen in Epe. 

3 juli Wisselsche Veen, Landje van Jonker. Epe. 

10 juli  Wapenveld, km.hok 27-15-42 Verzamelen in Heerde. 

17 juli IJsselheggen, Heerde. 

24 juli Algemene Veen Hattem, in Heerde verzamelen. 

31 juli Wapenveld, einde Parkweg, km.hok 27-15-51. In Heerde verzamelen. 

7 aug. Apeldoorns kanaal, Schobbertsbrug. In Epe verzamelen. 

14 aug. Wisselsche Veen, Epe. 

21 aug. IJsselheggen, Heerde. 

28 aug. Km.hok 27-15-32, tussen Hattem en Wapenveld. Verzamelen in 
Heerde. 

4 sept. Reserve. 

T.z.t. bekijken we nog of we een excursie kunnen organiseren naar de 
Staverdense Leemput- 

ten en eventueel het Verbrande bos en bij voldoende animo de uiterwaarden van 

de Waal. 

Binnenactiviteiten 
25 sept. Determineren, Alkoof Eper Gemeentewoning. Aanvang 20.00 uur. 

30 okt. ?? 

27 nov. Inbreng eigen leden. 

       Egbert de Boer.tel 0578-572292 

       Mariet v. Gelder.tel 0578-693024 
          

DE 23e EDITIE VAN HEUKELS’ FLORA VAN NEDERLAND 

DE PRESENTATIE 
Op vrijdagmiddag 4 november 2005 werd in NATURALIS in Leiden de nieuwste druk van de 

Heukels’ gepresenteerd. De districtscoördinatoren van FLORON waren ook uitgenodigd en zo was ik 
één van de driehonderd aanwezigen.  

Eerst kwamen er allerlei personen aan het woord om hun zegje over de nieuwe flora te doen. 
Prof. Erik Smets van het Nationaal Herbarium Nederland vertelde over de flora’s van Heukels’. Prof. 
David Mabberley van de Universiteit van Washington, Seattle vertelde over de nieuwe opzet van de 



flora: ten gevolge van DNA-onderzoek zijn allerlei inzichten gewijzigd en dat heeft geresulteerd in 
een nieuwe volgorde van de planten in deze editie. En Dr. Leni Duistermaat vertelde over 
determinatiesleutels en wat daarbij komt kijken.  

Vervolgens kregen Bart van Tooren van Natuurmonumenten en Ella de Hullu van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid hun eerste exemplaar uit handen van de bewerker, Ruud van 
der Meijden.  

Daarna kon de nieuwe flora worden aangeschaft en bekeken. 

Natuurlijk werd er meteen druk gebladerd en vergeleken. Ik zoek altijd even naar een 
bijzondere plant, een bijzondere vondst of zo, om te kijken of en hoe dat in de flora staat. Zo slaat de 
tweede literatuurverwijzing bij Genista germanica (Duitse brem) op mijn vondst in 1980 tussen 
Vaassen en Elspeet (inmiddels al lang verdwenen.) 

  De rest van dit artikel gaat over de achtergronden en de gevolgen van de verschillende 
wijzigingen. 

DNA-ONDERZOEK 
Voorheen werden planten op grond van bloem- en bladkenmerken ingedeeld in klassen, in 

orden, in families, in geslachten en in soorten. Hierbij stonden de oudste (primitiefste) soorten voorop. 
Wolfsklauwen en andere sporenplanten staan dan ook steeds vooraan in de flora. Planten die het verst 
door ontwikkeld zijn, staan achterin (Orchideeën). Natuurlijk was er wel eens kritiek op deze indeling 
geweest, maar het systeem voldeed min of meer.  

Echter, sinds planten op DNA kunnen worden onderzocht, is men tot het 
inzicht gekomen dat men er bij deze indeling af en toe flink naast zat. Hoewel 
de nieuwe inzichten zijn gebaseerd op slechts drie plantengenen is het mogelijk 
de planten opnieuw in families in te delen. Zo is men bijvoorbeeld tot de 
conclusie gekomen dat Cactussen (niet in de Heukels’) zich in verschillende 
werelddelen onafhankelijk van elkaar hebben aangepast aan (overeenkomstige) 
omstandigheden. Het gevolg is dat ze niet tot één familie, maar tot 
verschillende families behoren.  

Planten die we tot nu toe tot de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) rekenden, blijken ineens tot 
verschillende families te horen.  

Omdat bepaalde plantenfamilies zich tijdens de evolutie eerder of later blijken te hebben ontwikkeld, 
is ook de volgorde flink veranderd. Orchideeën staan niet meer achterin. Ook Russen (Juncaceae), 
Schijngrassen (Cyperaceae) en Grassen (Poaceae) blijken ouder en zijn naar voren verplaatst.  

Voor drie families (Hoornbladfamilie (Ceratophyllaceae), Wijnstokfamilie (Vitaceae) en 
Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) is men nog niet zeker van de plaats in het nieuwe systeem. 
Hiervoor is meer onderzoek nodig. Van de Hoornbladfamilie is het zelfs niet zeker of ze tot de 
Eenzaadlobbigen of tot de Tweezaadlobbigen moeten worden gerekend. 

Verder onderzoek zal nog aan het licht moeten brengen of er in de geslachten ook wat moet 
veranderen. Men heeft al ontdekt dat het beruchte Jacobskruiskruid – op het oog lijkend op andere 
kruiskruidsoorten – op grond van DNA-onderzoek erg afwijkt van bijvoorbeeld Klein kruiskruid en 
Boskruiskruid. Dientengevolge zit Jacobskruiskruid met enkele verwante soorten niet meer in het 
geslacht Senecio (Kruiskruid), maar in het geslacht Jacobaea (Jacobskruid). De wetenschappelijke 
naam luidt voortaan dan ook Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris. Er zijn meer voorbeelden.   



NIEUW OPGENOMEN SOORTEN 
Aan de 23e editie zijn 151 soorten toegevoegd die eerder niet waren opgenomen. Een gevolg 

van twee op zich zelf staande fenomenen: 1. de toenemende verstedelijking (in het Urbaan district zijn 
er veel soorten bijgekomen); 2. de klimaatverandering (sinds plm. 1990 is de gemiddelde 
jaartemperatuur in ons land toegenomen).  

Een groot deel van deze nieuwe soorten is ook beschreven en afgebeeld  in het boek van Ton Denters 
(STADSPLANTEN – veldgids voor de stad).  

 

Enkele voorbeelden van nieuwe soorten die ook in onze omgeving bekend zijn: 

- Trompetboom (Catalpa bignonioides), het is mij niet bekend of hij bij ons ook al verwildert. 
- Teunisbloem (Oenothera ssp.) stond in de vorige druk met drie soorten vermeld. Nu zijn dat er 

vijf. Slechts één naam is gelijk gebleven. Dat betekent voorlopig dat we steeds de flora zullen 
moeten gebruiken om tot de juiste naam komen. Er moet vooral gelet worden op de grootte van de 
kroonbladen (tot 16 mm / groter dan 20 mm / tot 50 mm) en op het wel / niet voorkomen van rode 
knobbels en / of strepen. Voorlopig zal de flora dus te voorschijn moeten komen, als we 
Teunisbloemen juist willen aanstrepen!  

- Rivierduinzegge (Carex ligerica) is opnieuw als soort opgenomen, en wordt dus weer 
onderscheiden van de Zandzegge (Carex arenaria). 

- Citroenmelissse (Melissa officinalis) verwildert na aanplant als keukenkruid vanuit tuinen. 
- Reuzenklaproos (Papaver orientale), de tuinplant met grote rode bloemen verwildert. 
- Rode ribes (Ribes sanguineum), de tuinstruik die vroeg in het voorjaar met roze of rode 

bloemtrosjes bloeit. 
BOVENDIEN WERDEN SOORTEN SAMENGENOMEN (PAARDENBLOEMEN, 
BRAMEN) OMDAT ER OP GROND VAN DNA-ONDERZOEK WEINIG 
VERSCHILLEN BLIJKEN TE ZIJN. MAAR WIE ZIJN OGEN GOED DE KOST 
GEEFT, HEEFT HIER WEL BEDENKINGEN.  
 Een overzicht van nieuwe soorten staat op blz. 673-674 van de nieuwe flora. Bij deze lijst valt 
het op dat veel van deze soorten hun oorsprong vinden in uitbreiding nadat ze eerst aangeplant in 
tuinen. 

VERANDERINGEN IN FAMILIES 
1. Alle (half)-parasieten uit de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) gaan naar de Bremraapfamilie 

(Orobanchaceae), een andere parasietenfamilie. 
2. Een ander deel van de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae), o.a. de geslachten Ereprijs (Veronica) 

en Vlasleeuwenbek (Linaria), vormt voortaan samen met de Weegbreefamilie (Plantaginaceae) en 
de Sterrenkroosachtigen (Callitrichaceae) één familie, n.l. de Weegbreefamilie (Plantaginaceae). 
In het verleden was wel vaker gesuggereerd dat geslachten / soorten uit de Helmkruidfamilie 
(Scrophulariaceae) op grond van bloemkenmerken overeenkomsten hadden met weegbree-soorten 
(Plantaginaceae). 

3. De begrenzing van de Leliefamilie (Liliaceae) is gewijzigd. Beenbreekfamilie (Nartheciaceae), 
Eenbesfamilie (Melanthiaceae), Herfsttijloosfamilie (Colchicaceae),  Aspergefamilie 
(Asparagaceae), Narcisfamilie (Amaryllidaceae) en  Lookfamilie (Alliaceae) zijn met de 
bijbehorende soorten afgesplitst van de Leliefamilie en nu zelfstandige families geworden. De 
laatste drie zijn met de Orchideeënfamilie (Orchidaceae), de Lissenfamilie (Iridaceae) in een 
afzonderlijke orde geplaatst (de Asparagales). Het geheel is naar voren gehaald in de flora (dus 
eerder ontstaan).    

4. De begrenzing van de Heifamilie (Ericaceae) is gewijzigd. De vroegere Kraaiheifamilie 
(Empetraceae), Wintergroenfamilie (Pyrolaceae) en Stofzaadfamilie (Monotropaceae) zijn 
voortaan geslachten binnen de Heifamilie (Ericaceae).   



5. De begrenzing van de Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae) is bijgesteld. Voortaan staan de 
soorten uit de Valeriaanfamilie (Valerianaceae) en de Kaardenbolfamilie (Dipsacacea) in de 
Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). 

6.  De Eendenkroosfamilie (Lemnaceae) heeft onderdak gevonden bij de Aronskelkfamilie (Araceae).  

VERANDERINGEN IN GESLACHTEN 
Er zijn diverse wijzigingen in geslachten. Soms worden deze soorten weer teruggezet naar hun 

oude positie van één of meer drukken geleden. Enkele voorbeelden: 

- Haagwinde heet voortaan weer Convolvulus sepium (i.p.v. Calystegium sepium). 
-     Kleine wolfsklauw heet Lycopodium tristachyum (i.p.v. Diphasiastrum tristachyum). 
- Gewoon speenkruid heet Ficaria verna (i.p.v. Ranunculus ficaria). 
- Wateraardbei heet Comarum palustre (i.p.v. Potentilla palustris) 
- Kleine en Grote veenbes worden ondergebracht bij de Bosbessen. Kleine veenbes heet nu 

Vaccinium oxycoccos (i.p.v. Oxycoccus palustris). Cranberry (voorheen Grote veenbes) heet nu 
Vaccinium macrocarpon. 

- De beide keverorchissen zijn in één geslacht ondergebracht met Vogelnestje. Grote en Kleine  
Keverorchis heten voortaan Neottia ovata en Neottia cordata (i.p.v. Listera ovata en Listera 
cordata). 

- De Echte koekoeksbloem staat nu samen met de silenes en de besanjelier bij de andere 
koekoeksbloemen. Hij heet nu Silene flos-cuculi (i.p.v. Lychnis flos-cuculi). 

- Mahonie heet voortaan Berberis aquifolium (i.p.v. Mahonia aquifolium). 
- De witte waterkersen heten weer Nasturtium: Slanke waterkers heet Nasturtium microphyllum 

(i.p.v. Rorippa microphylla) en Witte waterkers heet Nasturtium officinale (i.p.v. Rorippa 
nasturtium-aquaticum). 

- Jacobskruiskruid heet voortaan Jacobaea vulgaris (i.p.v. Senecio jacobeae); ook Waterkruiskruid, 
Viltig kruiskruid en Moeraskruiskruid zitten in dit geslacht: resp. Jacobaea aquatica, Jacobaea 
erucifolia, Jacobaea paludosa (i.p.v. Senecio). Hier valt verder op dat de beide vormen van 
Jacobskruiskruid (met / zonder lintbloemen), nu weer ondersoorten zijn (resp. ssp. vulgaris en ssp. 
dunensis). Het verschil zit behalve in het ontbreken  van lintbloemen, in het vrij dicht behaard zijn 
van de randstandige nootjes (t.o. kaal tot dicht kortharig). Volgens mij komt deze ondersoort ook 
voor in de omgeving van Soerel. Wie kent er meer vindplaatsen in onze omgeving? 

Deze wijzigingen in geslacht hebben ook weer gevolgen voor de namen. 

NAMEN 
Ook aan de namen is weer het nodige veranderd. Zowel aan de Nederlands als aan de 
Wetenschappelijke.  

Nederlands: veel (niet alle) soorten met “echte”, “gewoon” en “wilde” hebben weer dezelfde naam 
als vroeger, dus zonder voorvoegsel. Voortaan weer: Karwij i.p.v. Echte karwij; Herderstasje i.p.v. 
Gewoon herderstasje;  Duizendblad i.p.v. Gewoon duizendblad; Hokjespeul i.p.v. Wilde hokjespeul. 
Maar Hanenpoot heet voortaan Europese hanenpoot (ter onderscheiding van de Stekelige hanenpoot) 
en Vogelkers heet voortaan Gewone vogelkers (ter onderscheiding van Amerikaanse vogelkers.) 
Verder heet de Europese lariks voortaan Europese lork en de Japanse lariks heet Goudlork. 

Een overzicht staat op blz. 676/677 van de nieuwe flora.   

Wetenschappelijk:  

Kleine leeuwenklauw heet – na Aphanes microcarpa (ed. 20) en Aphanes inexpectata (ed. 21,22) – nu  
Aphanes australis (ed. 23).  

Stijve klaverzuring werd van Oxalis fontana weer Oxalis stricta en Kantig hertshooi heet Hypericum 
maculatum ssp. obtusiusculum (i.p.v. Hypericum dubium).  



Andere soorten zijn van wetenschappelijke naam veranderd, omdat ze in, dan wel uit, een 
bepaald geslacht gezet zijn (zie bij veranderingen in geslachten).   

Een overzicht met meer voorbeelden staat op blz. 675/676 van de nieuwe flora.  

SLEUTELS  
Het opnemen van nieuwe soorten betekent ook dat er gedeeltelijk nieuwe sleutels zijn 

gekomen. De hoofdsleutel is gelijk gebleven. De daarop volgende negen hoofdsleutels die leiden naar 
families en geslachten hebben hier en daar wijzigingen ondergaan. Bovendien is door het gebruik van 
tussenkopjes het geheel wat overzichtelijker geworden. Je kunt bijvoorbeeld in één oogopslag zien of 
je in de groep van (half)onderstandige of van bovenstandige vruchtbeginsels zit. Binnen families en 
geslachten zijn er soms gedeeltelijk of geheel nieuwe sleutels gekomen, bijv. bij Kaasjeskruid 
(Malva).  

SOORTBESCHRIJVING 
De meeste soortbeschrijvingen zijn vrijwel ongewijzigd. Toch wordt een aantal gegevens niet 

meer vermeld. Andere gegevens juist wel.   

* Niet meer vermeld worden:  

- De verwijzingen naar de Atlas van de Nederlandse Flora, deel 1, 2 en 3. 
- De verwijzingen naar Wilde Planten, deel 1, 2 en 3. 
- Andere literatuurverwijzingen, zoals de verwijzing naar Flora Neerlandica (bij Juncaceae), zodat 

het lijstje met literatuur meteen wat overzichtelijker is geworden. 
- De verwijzingen naar ecologische groep en plantensociologische groep. Jammer, maar ik moest 

soms toch de betekenis van de verschillende groepen opzoeken. 
- De verwijzing naar het Europese areaal. 
* Wijzigingen: 

- De aanduidingen bij de soortnummers zijn veranderd. Nu SL (Standaardlijst) of FB (Florbase), 
i.p.v. BB (Botanisch Basisregister) of RH (Rijksherbarium). De nummers zelf zijn niet gewijzigd.    

- De Rode Lijst-verwijzingen zijn aangepast aan de nieuwe Rode Lijst (2000), vastgesteld op 5 
november 2003. De bedreigingscategorieën zijn nu, oplopend in zeldzaamheid: Gevoelig, 
Kwetsbaar, Bedreigd, Ernstig bedreigd, Verdwenen (i.p.v. Rode Lijst, 1990).   

* Nu wel vermeld:  

- Verwijzing naar de Stadsflora van Ton Denters. 
- KFK (= Kilometerhok Frequentie Klasse) een getal van drie cijfers verwijzend naar het 

voorkomen in drie periodes: * 1902-1949 (1e cijfer), * 1975-1987 (2e), * 1988-1999 (3e) met 
oplopende categorieën:  

0 = afwezig / verdwenen; 

1 = in 1-3 kilometerhokken;    2 = in 4-10 kilometerhokken; 

3 = in 11-30 kilometerhokken;    4 = in 31-100 kilometerhokken; 

5 = in 101-300 kilometerhokken;   6 = in 301-1000 kilometerhokken; 

7 = in 1001-3000 kilometerhokken;   8 = in 3001-10.000 kilometerhokken; 

9 = in meer dan 10.000 kilometerhokken. 

- Het beknopt genusregister op twee naast elkaar liggende pagina’s vergemakkelijkt het opzoeken. 
- Diverse nieuwe tekeningen.  



DISCUSSIE 
Het is natuurlijk de vraag of de doorsnee plantenliefhebber zich nu zo druk moet maken over 

al deze wijzigingen. Plantjeskijken moet leuk blijven. Je kunt er echter vaak meer van genieten, als je 
een plant een naam kunt geven. Of als je tot de ontdekking komt dat twee op elkaar lijkende planten 
inderdaad twee verschillende soorten zijn. En wie gegevens over plantensoorten wil noteren om ze 
vervolgens door te geven, zal toch iets van de achtergronden van al die wijzigingen moeten begrijpen. 
Als je gespitst bent op de verschillen tussen de diverse soorten, kun je vaker de juiste naam en 
gegevens op de streeplijst zetten. 

LEZEN 
Als je de komende tijd de nieuwe Heukels’ eens doorbladert en af en toe een stukje leest, 

ontdek je al gauw enkele planten, waarbij je denkt: daar moet ik een volgende keer ook eens op letten, 
of: misschien kan ik die ook wel eens vinden. Dat dacht ik bijvoorbeeld bij de verschillende soorten 
van de Greppelrus (nu drie) en de Teunisbloem (nu vijf). En bij de verschillende soorten uit de 
geslachten: Liefdegras (Eragrostis), Gierstgras (Panicum), Naaldaar (Setaria) en Hanenpoot 
(Echinochloa). Allemaal zogenaamde C4 grassen, die door de opwarming bezig zijn zich in Nederland 
uit te breiden. Ik vraag me dan af: komen ze misschien ook in mijn omgeving voor, of: heb ik die 
misschien al wel eens gezien, of: kan ik die ook vinden? 

NIEUWE STREEPLIJST 
De naamswijzigingen in de 23e editie hebben tot gevolg dat er ook nieuwe streeplijsten 

komen. Er komt weer een NL en een W-versie (Nederlands en Wetenschappelijk). De opzet blijft in 
grote lijnen gelijk, maar behalve naamswijzigingen zijn er een aantal kleinere aanpassingen. Dit 
voorjaar zijn de nieuwe streeplijsten beschikbaar.  

BESTELLEN 
In de boekhandel kost de nieuwe flora € 49,95.  

(tot 31 mei met de bestelbon uit FLORON-nieuws voor € 44,95) 

(een eerdere versie van dit artikel stond in de FLORON-nieuwsbrief van District 10, nr. 23) 

Egbert de Boer 

e-mail: edeboer008@planet.nl  

tel.: 0578-572292 

 

 

Ontdekking 
Sinds 1986 ben ik praktisch dagelijks op- of rond de Renderklippen te vinden, maar nog niet 

eerder is het er zó lang zó eentonig geweest. 
Van de week hoorde ik op de radio dat het sedert 15 november 2005 voor het eerst weer meer dan tien 
graden zou worden, boven nul wel te verstaan, en inderdaad: het voelde zoel buiten. Niettemin bij de 
klippen geen veldbiologisch teken van leven te zien. 

PARDON, NU DOE IK GROTE MOSPLAKKATEN TEKORT, DIE ZICH 
WEL DEGELIJK VERSTOUT HEBBEN REGELMATIG VAN KLEUR TE 
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WISSELEN EN OOK NOG OP SPECTACULAIRE WIJZE: VAN OKER NAAR 
BLEEK- TOT GIFGROEN EN VAN VAAL NAAR KOPERROOD. VERMOEDELIJK 
OMDAT ZE ZICH ANDERS DOOD ZOUDEN VERVELEN. 
 En bij nadere beschouwing was een groot gebied koperrood geen mos maar Kraaiheide, 
waarvoor ik even op de knieën ging. En já: de eerste witte spikjes, in kransen rond de stengels 
begonnen te komen: onaanzienlijke knopjes voor onaanzienlijke bloei. Nog eventjes en dan ga ik 
weer aan de steeltjes schudden, waar dan van die leuke zwarte wolkjes vanaf komen.  ’t Is tóch 
Lente!                    MM. 

BIJZONDERE PLANTEN IN ONZE OMGEVING IN 

2005 

5001 ACER NEGUNDO – Vederesdoorn   

27.45.34 Katerstede, IJsseloever (pwg) 

EEN BOOM DIE VOORAL LANGS DE GROTE RIVIEREN OPRUKT NAAR HET 

NOORDEN. 
1652 AMARANTHUS HYBRIDUS – Groene amarant 

27.35.33 Veesserwaarden (pwg)  

0052 ANAGALLIS ARVENSIS ssp. ARVENSIS – Rood guichelheil   AA  

27.35.42 omgeving De Nijensteen (plantenwerkgroep) 

0067 ANTHOXANTHUM ARISTATUM – Slofhak     GEVOELIG 

27.24.42 Heerde, randen van bospaden omgeving Nieuwe Zuidweg.  (pwg) 

0092 ARMORACIA RUSTICANA – Mierik  

27.24.55 Heerde, Hoornerveen, Hoornseweg, ruderale plek (pwg)  

WEINIG BEKEND OP DE VELUWE. 
0112 ASPLENIUM RUTA-MURARIA – Muurvaren     AA 

27.54.12 Emst, schutsluis in Apeldoorns Kanaal (pwg).  

TOCH WEER IN FLINKE AANTALLEN AANWEZIG. 
0128 AZOLLA FILICULOIDES – Grote kroosvaren 

27.45.34 Welsum, in bijna droogliggende plas ten zuiden van Katerstede (EdB) 

Dit prachtige varentje kleurt in sommige delen van ons land soms hele sloten rood, vooral in het najaar. In onze omgeving komt hij 
minder vaak voor, maar hij wordt met enige regelmaat toch wel eens ergens gevonden. Waarschijnlijk komt hij dan aan vogelpoten 
mee uit beter bedeelde regio’s.  

Bij Katerstede groeide hij in een bijna droge plas in kleine plakkaatjes. 

0131 BARBAREA STRICTA – Stijf barbarakruid 

27.44.21 Epe, Brakerweg, oever van herstelde / nieuw beleemde beek (HM) 

NIEUW voor de Gemeente Epe. 



0196 CAMPANULA RAPUNCULUS – Rapunzelklokje    KWETSBAAR  

27.45.33 Welsum, Katerstede, IJsseldijk  (pwg) 

0199 CAMPANULA TRACHELIUM – Ruig klokje  

27.24.15 Wapenveld, Petrea, berm, verwildering (pwg) 

0218 CAREX CARYOPHYLLEA – Voorjaarszegge     KWETSBAAR 

27.55.14 Welsum, IJsseldijk (EdB) 

0262 CAREX SPICATA – Gewone bermzegge  

27.54.32 Vaassen, berm Apeldoorns Kanaal, oostzijde (pwg) 

KOMT VRIJ WEINIG VOOR OP DE OOST-VELUWE. 
0312 CHENOPODIUM GLAUCUM – Zeegroene ganzenvoet  

27.45.33 Welsum, Katerstede, rand van plas (pwg) 

0386 CYNOSURUS CRISTATUS – Kamgras     GEVOELIG 

27.34.42 Epe, Vijfpotenweg (fam. Prins) 

Weinig vindplaatsen meer op de Veluwe 
0417 DROSERA INTERMEDIA – Kleine zonnedauw    GEVOELIG 

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel, twee plekken (pwg) 

0417 DROSERA ROTUNDIFOLIA – Ronde zonnedauw     GEVOELIG 

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel, twee plekken (pwg) 

0435 ELEOCHARIS ACICULARIS – Naaldwaterbies      

33.16.11 Ossenwaard, ter hoogte van Deventer, massaal langs plassen (pwg) 

 0476 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM – Veenpluis      AA 

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel  (pwg) 

0524 FILAGO MINIMA – Dwergviltkruid       GEVOELIG 

27.24.15 Wapenveld, Petrea, enkele plekjes (pwg)     

Op de Veluwe niet zeldzaam op droge zandige plaatsen. 

 

 

0560 GENISTA PILOSA – Kruipbrem       KWETSBAAR 

27.44.55 Emsterbroek, natuurontwikkelingsterrein aan de Veluwsedijk (HM, EdB)   

DEZE SOORT IS IN 2005 WEL VAKER GEVONDEN. GEZIEN HET TERREIN 
(MET ZANDKOPJES) IS HET NIET VERWONDER- 



LIJK, DAT HIJ WERD GEVONDEN, MAAR ZO VER VAN DE “VELUWE” 

WORDT HIJ NIET VAAK GEZIEN.   
0575 GERANIUM PYRENAICUM – Bermooievaarsbek  

27.44.12 Epe, Kweekweg (HM) 

0609 HERNARIA GLABRA – Kaal breukkruid      AA 

27.35.33 Veesserwaarden, stenige plekjes, looppad langs de IJssel (pwg)  

0650 HYPERICUM PULCHRUM – Fraai hertshooi      BEDREIGD 

27.52.43 Kroondomein, rand leemkuil aan de Elspeterweg (EdB) 

0659 ILLECEBRUM VERTICILLATUM – GRONDSTER     GEVOELIG 

27.24.42 Heerde, bospaden omgeving Nieuwe Zuidweg (pwg) 

0660 IMPATIENS NOLI-TANGERE – Groot springzaad     AA 

27.55.32 Nijbroek, Vaassenseweg, bermsloot (EdB) 

Komt al jarenlang op deze plek voor.  

In tegenstelling tot Klein springzaad (Impatiens parviflora) en de Reuzenbalsemien (Impatiens glandu- 

LIFERA) WORDT GROOT SPRINGZAAD OP DE VELUWE WEINIG GEZIEN. 

WIE KENT ER MEER VINDPLAATSEN? 
0662 INULA BRITANNICA – Engelse alant       

27.45.34 Katerstede, oostrand plas,  (pwg) 

33.16.11 Ossenwaard, ter hoogte van Deventer (pwg)  

0742 KICKXIA ELATINE – Spiesleeuwenbek      KWETSBAAR 

27.35.32/42 Omgeving De Nijensteen, op meerdere plekken in de randen van maisakkers (pwg) 

SLECHTS ENKELE VINDPLAATSEN UIT DE OMGEVING VAN DE IJSSEL 

BEKEND. DEZE PLAATS WAS NIET BEKEND. 
0692 KNAUTIA ARVENSIS – Beemdkroon      GEVOELIG 

27.45.33 Katerstede, IJsseldijk (pwg) 

Beemdkroon groeit op de vernieuwde IJsseldijken op diverse plekken. 

HIJ KOMT MOMENTEEL VAKER VOOR DAN HET VANOUDS VAN DE DIJKEN 

BEKENDE DUIFKRUID. 
0703 LAMIUM HYBRIDUM – Ingesneden dovenetel 

27.43.22 Wissel, Berghoeve op erf (HM)  

Komt weinig voor op de Veluwe. 



TE HERKENNEN ALS EEN PAARSE DOVENETEL MET DUBBEL INGESNEDEN 

BLADEN.  
0739 LIMOSELLA AQUATICA – Slijkgroen      AA 

27.45.33 Katerstede, oever plas langs IJssel (EdB) 

33.16.11 Ossenwaard, ter hoogte van Deventer, langs plassen (pwg)  

0765 LURONIUM NATANS – Drijvende waterweegbree    KWETSBAAR 

27.52.43 Kroondomein, leemkuil aan de Elspeterweg (EdB) 

In het kader van het Bijzondere Soorten Project werd deze oude vindplaats opnieuw bezocht.  

Momenteel de enige vindplaats op de Noord-Veluwe?   
0777 LYCOPODIELLA INUNDATA – Moeraswolfsklauw     KWETSBAAR  

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel (pwg) 

1715 PANICUM CAPILLARE – Draadgierst  

27.35.32/42 Omgeving De Nijensteen, maisakkers (pwg)  

0928 PEUCEDANUM CARVIFOLIA – Karwijvarkenskervel   KWETSBAAR  

27.45.33 Katerstede, IJsseldijk  (pwg) 

DE KARWIJVARKENSKERVEL KOMT NOG OP VERSCHILLENDE PLEKKEN 
OP DE IJSSELDIJKEN VOOR, ZOWEL IN HET OOSTELIJK, ALS IN HET 
WESTELIJK TALUUD. LET OP, WANT ER GROEIEN VERSCHILLENDE 
ANDERE WITBLOEIENDE  SCHERMBLOEMIGEN VOOR OP ONZE 
IJSSELDIJKEN, WAARMEE HIJ AL DAN NIET VERWARD WORDT 
(ZEVENBLAD, FLUITENKRUID, GEWONE ENGELWORTEL, WILDE PEEN, 
GEWONE BERENKLAUW, KLEINE BEVERNEL). HIJ IS IN VEGETATIEVE 
TOESTAND HET GEMAKKELIJKST TE HERKENNEN AAN DE DWARS 
STAANDE (KRUISWIJS STAANDE) BLADSLIPPEN VAN DE 
(FIJN VERDEELDE) ONDERSTE BLADEREN.  
0949 PLANTAGO MEDIA – Ruige weegbree      KWETSBAAR 

27.45.33 Katerstede, IJsseldijk (pwg)  

De Ruige weegbree is bijna verdwenen van onze IJsseldijken. Maar misschien wordt hij nog wel eens over het hoofd gezien. Daar 
staat tegenover dat men ook nog wel eens de vroege bladeren van de Smalle weegbree voor die van de Ruige houdt. Bloeiend zijn de 
twee gemakkelijk te onderscheiden, vanwege de paarsige bloeiaren van de Ruige weegbree (dat komt van de gekleurde helmdraden). 
De bladeren zijn bij de Ruige weegbree sterker behaard dan bij de Smalle, maar ook dat is bij de voorjaarsbladen niet altijd 
duidelijk. Met enige ervaring valt het op dat de rozetten van de Ruige Weegbree 

PLATTER TEGEN DE GROND GEDRUKT LIGGEN DAN BIJ DE SMALLE.  
1029 PULICARIA DYSENTERICA – Heelblaadjes      AA 

27.35.42 IJSSELDIJK, omgeving Nijensteen  (pwg) 

27.45.33/34 Welsum, Katerstede, diverse plekken (pwg) 

33.16.11 Ossenwaard ter hoogte van Deventer (pwg) 



KOMT ZOWEL VOOR IN HET TALUD VAN DE IJSSELDIJK, IN DE 

UITERWAARDEN, ALS IN SLOOTKANTEN BIJ DE NIJENSTEEN. 
1033 PYROLA MINOR – Klein wintergroen      BEDREIGD 

27.25.31 Wapenveld, Terrein Groot Stokkert (MvG, EdB) 

Deze vindplaats is al eens eerder gemeld. Het is te hopen dat hij niet te lijden zal hebben onder de  

AANSTAANDE BOUWPLANNEN. 
1068 RHYNCOSPORA ALBA – Witte snavelbies     GEVOELIG 

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel (pwg) 

1069 RHYNCOSPORA FUSCA – Bruine snavelbies     GEVOELIG 

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel (pwg) 

1147 SCABIOSA COLUMBARIA – Duifkruid      BEDREIGD 

27.55.14/24; 27.56.51 = 205-475 IJsseldijken  (EdB) 

Op vier locaties in drie verschillende kilometerhokken tussen Deventer en Veessen teruggevonden in  

HET KADER VAN HET BIJZONDERE SOORTEN PROJECT VAN FLORON.  
1166 SCORZONERA HUMILIS – Kleine schorseneer     BEDREIGD 

27.33.22 Woldbergheide (EdB) 

De enige plek in onze omgeving waar hij in 2005 kon worden teruggevonden.  

Wie weet er meer plekken?  
1196 SETARIA VERTICILLATA – Kransnaaldaar  

27.35.32/42 Omgeving De Nijensteen (pwg) 

HET OPVALLENDE AAN DEZE NAALDAAR IS DAT HIJ GEMAKKELIJK 
BLIJFT KLEVEN AAN VOORBIJGANGERS DOOR DE NAAR ACHTEREN 
GERICHTE STEKELTJES AAN DE BORSTELS. DE BLOEIWIJZE IS LOSSER 
DAN BIJ DE ANDERE NAALDAAR-SOORTEN. IN DE AAR IS DE AS HIER EN 
DAAR DUIDELIJK TE ZIEN, VOORAL ONDERIN. BIJ DE ANDERE SOORTEN 
STAAN  
DE BLOEMPAKKETJES DICHTER OM DE AS.    
5088 SILENE VISCARIA – Rode pekanjer  

27.24.15 Wapenveld, Petrea, berm (pwg) 

Uitzaai? Verwildering? 
1284 THYMUS SERPYLLUM – Wilde  tijm      BEDREIGD   

27.24.42 Heerde, omgeving Nieuwe Zuidweg, onder afrastering op grens met militair terrein (pwg) 

1153 TRICHOPHORUM CESPITOSUM ssp. GERMANICUM – Veenbies  GEVOELIG 

27.24.51 De Dellen, Rakhorsterpoel, twee plekken (pwg) 

1389 VIOLA PERSICIFOLIA – Melkviooltje      BEDREIGD 



27.44.55 Emsterbroek, natuurontwikkelingsterrein aan de Veluwsedijk (HM, EdB) 

In Nederland een zeer zeldzame en bijzondere soort. 

Ook vorig jaar gemeld. Zie ook het artikel van Henk Menke in Natuurklanken 2005, nr. 3 (blz. 24-25)  

1392 VULPIA BROMOIDES – Eekhoorngras  

27.52.34 Kroondomein, bermen van zandwegen, omg. Cannenburgergat (EdB)    

 

Veel dank voor de meldingen: 

EdB = Egbert de Boer; HM = Henk Menke; MvG = Mariet van Gelder; pwg = alle leden van de 
plantenwerkgroep) 

 

 

Bijzondere vondsten in onze omgeving zal ik ook in 2006 weer graag zien / vernemen / bezoeken. 

 

 

Egbert de Boer 

Tel. 0578-572292 

e-mail: edeboer008@planet.nl   

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE NATUURKLANKEN: 

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

e-mail: mickymarsman@planet.nl  
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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.)   

 

BES
TUUR: 

  

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  

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 Hilary Jellema-Brazier,  Tel. 0578  694762 
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secretaris: Mussenkampseweg 1, 8181 PJ 
Heerde 

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  Eekhoorn - Frans Bosch en Micky Marsman:  

De Zanglijster 
 

Het is een wonder, het zingen van deze vogel! Hij 
heeft ontzaglijk veel verschillende liedjes en ritmes 
op zijn repertoire. Minstens zoveel als de Nachtegaal. 
Om de beurt brengt hij ze ten gehore, van hoog en 
helder tot zacht en lieflijk getokkel. Vooral nu, in de 
lente zingt hij het hoogste lied om een vrouwtje te 
lokken en zijn eigen gebied af te bakenen. Want het 
zijn  99 procent mannetjesvogels die zingen. 

Opeens zat er één hoog in de Notenboom. Drie 
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kwartier voor zonsopgang begon hij  en om half tien had hij aan één stuk door 
zitten zingen. “Moet jij niet eens gaan eten”, dacht ik onwillekeurig. Wel, hij zit 
de hele dag en dagen achter elkaar een verrukkelijk concert te geven. 

Zijn zang draagt heel ver, omdat hij zijn zangplek kiest boven in een hoge boom. 
Hij heeft overzicht over de hele omgeving. Telkens zie ik hem ophippen om te 
gaan verzitten. Dan weer zingt hij naar het oosten, dan weer naar een andere 
windstreek. Zijn snavel gaat wijd open en je ziet zijn keel mee trillen.  

Wilt u de zanger zien te vinden met de kijker, dan speurt u dus naar de 
hoogste takken. Uit de verte is de vogel niet erg opvallend. Hij heeft een bruine 
rug en kop, een lichte, geelbeige borst en flanken en een witte buik. Op zijn 
borst en zijn flanken zitten zwarte vlekken die niet helemaal rond zijn maar aan 
één kant uitgelopen. Hij is zo groot als een merel en zit rechtop. Van dichtbij is 
hij prachtig.  

De Zanglijster behoort tot de orde van de zangvogels. Deze vogels hebben 
twee bijzondere kenmerken. De bouw van hun stemorgaan, niet strottenhoofd, 
maar “syrinx” genoemd, en de bouw van de tenen, zodat ze zich gemakkelijk om 
een tak heen kunnen krommen.  

Niet alle zangvogels hoeven zo geweldig te kunnen zingen als de Roodborst, het 
Winterkoninkje, de Blauwborst of de Mezen. Zo zijn Kauwen en Kraaien ook 
zangvogels. Sommige kraaiachtigen kunnen wel degelijk mooi zingen, zoals de 
(Vlaamse) Gaai. Je hoort hem alleen heel moeilijk, omdat hij zo zacht en 
weifelend zingt. Meestal hoor je alleen zijn rauwe kreten.  

Kauwtjes kunnen niet echt zingen. Ze maken wel tientallen verschillende 
geluiden die allemaal hun eigen betekenis hebben, 
als van een taal. 

De meeste zangvogels leven in bomen en grote 
of kleine struiken en pollen. Vandaar ook die soepele 
tenen waarmee ze zich vastklemmen aan wiebelende 
en zwiepende stengels en takken.  

DE ZANGLIJSTER IS EIGENLIJK EEN BOSVOGEL, 
DIE ZICH AANPAST AAN HET LEVEN IN PARKEN 
EN  TUINEN MET BOMEN.  

Natuurlijk strooit u zelf nooit slakkenkorrels en al helemaal niet waar de 
Zanglijster scharrelt om eten te vinden.  

HIJ RUIMT NAMELIJK HEEL WAT SLAKKEN VOOR U OP EN DAN BELOONT 
HIJ U OOK NOG EENS MET ZIJN PRACHTIGE ZANG!  
 

KNNV tel. 631244.  Dit artikel werd door ons geschreven voor de rubriek 

“De Natuur dichtbij”  in Heerde Huis aan huis. 

 



 

 

 

“Van brood” - sprak de huismus uit Sneek 

“raakt mijn maag verschrikkelijk van streek, 

 vandaar dat ik maar 

 voorlopig een jaar 

niets anders zal eten dan cake.” 

En die mus had connecties in Heerde 

aan wie hij dit smoesje ook leerde 

 vraag het Vrouwe Slot 

 die betaalt zich kapot 

zoals ze nog onlangs bezweerde. 

                                                                John O’Mill    

 

 

doe natuurlijk mee 

OPROEPEN: 

Jubileum-enthousiastelingen 
Gevraagd:  leden die van ons 60-jarig jubileum een vrolijk feest maken door het 

verlenen van hand- en spandiensten op zaterdag 20, of zondag 21 mei 
a.s. Voor iedereen de kans om mee te doen bijvoorbeeld in de 
verkoopstand, het “buffet”, hulp bij de speurtocht enz enz. Vele handen 
maken licht werk en bescheidenheid vinden we in dit geval geen goede 
eigenschap. Meldt u zich alstublieft nu aan bij de Jubileumcommissie 
o.l.v.  

Gerard Plat  tel. 0341 253583  e-mail: g.plat@chello.nl 

Natuurpad 

Gevraagd: voor het tweede gedeelte van de Eper route van het Natuurpad een 
beheerder. Hij/zij wandelt drie of vier maal per jaar het 
desbetreffende gedeelte van het Natuurpad, controleert of er 
beschadigingen zijn aan de padkastjes en brengt zo nodig nieuwe 
plaatjes aan. Wandeling ongeveer een uurtje. De hond mag mee, op de 
Renderklippen zelfs loslopen!  

Meldt u aan bij de secretaris, alstublieft: tel. 631244; e-mail: 
margriet.maan@hetnet.nl            

Schrijvers voor De Natuur dichtbij. Urgent! 

mailto:margriet.maan@hetnet.nl


Voor Heerde Huis aan huis verzorgt onze afdeling een eigen rubriek over de 
natuur in onze omgeving. Het voorziet hiermee in een belangrijke bijdrage van 
onze Missie. Elke veertien dagen verschijnt er een artikel, behalve in de grote 
vakantie en rond Kerst. Eens in de drie maanden komt uw artikel aan de beurt. 
De lengte bedraagt driekwart A4tje (blocnotevel.) Alstublieft met spoed 
aanmelden bij Hilary Jellema  tel. 694762. Voorbeelden van wat er van u 
verwacht wordt, worden u op verzoek toegezonden. Er zijn mensen die zo uit de 
vrije hand over de natuur schrijven. U niet? Dat hoeft ook niet. We hebben een 
prachtige afdelingsbibliotheek in de Eper Gemeentewoning, waar de 
onderwerpen voor het grijpen liggen en ook van internet is heel wat informatie af 
te plukken. Dat is geen schande: de natuur is zo veelomvattend! Veel 
belangstelling is er van het lezerspubliek voor het “gewone”, d.w.z. wat je in de 
tuin of in je directe omgeving kunt zien. 

Webmaster 
DEZE TAAK SPREEKT VOOR ZICH. HET UP TO DATE HOUDEN VAN ONZE 
NIEUWE WEBSITE OP GEO.ONLINE. GEEN TIJDROVENDE BEZIGHEID, 
TENZIJ…. U DAAR UW ZIEL EN ZALIGHEID IN WILT LEGGEN. VEEL EIGEN 
INITIATIEF IS MOGELIJK BIJ DEZE TAAK. IN IEDER GEVAL ZAL DE 
WEBSITE MOETEN WORDEN GEÜPDATE NA HET VERSCHIJNEN VAN 
NATUURKLANKEN, DUS MINIMAAL VIER MAAL PER JAAR. DE WEBSITE 
ZAL VOORAL OOK WORDEN GEBRUIKT VOOR TUSSENTIJDSE KORTE 
MEDEDELINGEN. WE WILLEN LEZERS VAN DE WEBSITE VERLEIDEN ZICH 
VOOR DE NATUUR TE INTERESSEREN. MELDT U ZICH AAN BIJ DE 
SECRETARIS. TEL. 631244 

VACATURES 
Secretaris m/v. 

VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS IS DE COMPUTER EEN 
NOODZAKELIJK ATTRIBUUT. DE INTERNE COMMUNICATIE VERLOOPT 
HOOFDZAKELIJK PER E-MAIL. 
Taken:    

 Agenda maken en notuleren van bestuursvergaderingen en Algemene 
Ledenvergadering. 

 Bijhouden en beantwoorden van in- en uitgaande post en e-mail. 
 Archiefbeheer. 
 Jaarverslagen schrijven. 
 Overige bestuurstaken en meedenken met het beleid van de afdeling. 
Tijd: gemiddeld één dagdeel in de veertien dagen. In drukke tijden: één 
dagdeel per week. Er is een inwerkperiode. 

Tweede secretaris m/v 

Voor deze functie is de computer en e-mail noodzakelijk.  

Taken:  



 Contacten onderhouden met gemeenten, Gelderse Milieufederatie en andere 
natuurorganisaties (zeer incidenteel de provincie i.v.m. Ruimtelijke 
Ordening), wanneer de natuur in plannen in het geding komt.  

 Bereid zijn samen te werken met andere Natuur- en Milieugroepen in beide 
gemeenten. 

 Overige bestuurstaken en meedenken met het beleid van de afdeling. 
Tijd:  gemiddeld een dagdeel in de veertien dagen. Er is een inwerkperiode. 

samen natuurlijk                                               

Gastarbeiders die bleven  
 

  
  

   Van de honderden gastarbeiders die Nederland naar hier haalde om het 
gebrek aan ongeschoolden te compenseren en zo ons land weer sneller op te 
bouwen, zijn er weinigen hier blijven wonen. Toen er minder werk voor hen was 
trokken ze met hun gezinnen weer weg. Het waren vooral Spanjaarden. Ze 
hebben in Nederland vooral in industrieën gewerkt als Ford, Stork en Fokker, 
naar ik meen. 

   In Nederland worden diverse insectenplagen in de tuinbouw bestreden met 
hun natuurlijke vijanden. Dat verscheidene soorten lieveheersbeestjes van 
bladluizen en hun eieren leven, is algemeen bekend. Als wij zelf in de zomer 
ineens lieveheersbeestjes op de vensterbank vinden, speuren we meteen naar 
bladluizen op onze kamerplanten, praktisch altijd met succes! 

   Een lieveheersbeestje uit Oost-Azië heeft men onder andere in Noord-
Amerika ingezet als bladluizenbestrijder. Deze Harmonia axyridis heeft zich 
inmiddels gedurende de laatste twintig jaar over het hele Noord-Amerikaanse 
continent verspreid (zie Natura nr.3 van 2004, blz. 68). Ingehaald als 
gastarbeider en gebleven! 

   INMIDDELS ZIJN ZE OOK IN ONS LAND WAARGENOMEN EN ZE 
KOMEN OVERAL VOOR. (MET POOTGOED MEEGEKOMEN?) ZE HEBBEN 
INMIDDELS EEN NEDERLANDSE NAAM GEKREGEN: VEELKLEURIG 
AZIATISCH LIEVEHEERSBEESTJE. DAT VEELKLEURIG SLAAT NIET OP DE 
VELE KLEUREN PER INDIVIDU, MAAR OP DE VELE KLEURCOMBINATIES, 
WAARIN HET BEESTJE VOORKOMT. JE VINDT  DIE NIET BIJ ONZE 
INHEEMSE SOORTEN. JE HEBT GELE, ORANJE EN ZWARTE EXEMPLAREN, 
ELK MET EEN AL EVEN VARIABEL AANTAL STIPPEN. 
   Toen ik het stukje in Natura van 2004 gelezen had, ben ik meteen in de 
tuin gaan kijken. En ja hoor, ik vond er al gauw een. Het was een gele variëteit 
en als zodanig door z'n ongewone grootte gemakkelijk te herkennen. In het 



handige lieveheersbeestjesfoldertje van de KNNV kwam een geel 
lieveheersbeestje van deze grootte niet voor en ook niet in andere boeken over 
kevers. 

   Het is nu 2006 en we blijken in huis een overwinterende populatie van 
deze oorspronkelijk als  “gastarbeiders” ingezette lieveheersbeestjes te hebben 
gehuisvest. Wat was namelijk het geval? Elke keer als de zon op het raam 
scheen, wandelde er minstens één lieveheersbeestje over de ruit, kennelijk 
ontwaakt door de warmte. En telkens was het weer deze exoot, die je nu als 
inheems kunt beschouwen. 

   Het beste kenmerk is het ongewone aantal stippen en de betrekkelijke 
grootte van deze overwinteraars in ons huis. Ze zijn ook goed te herkennen 
omdat ze niet op de gewone Nederlandse lijst staan. Na een oproep in februari 
van “Vroege Vogels” om hun aanwezigheid in huis te melden, ben ik ze gaan 
tellen. De gevangen exemplaren meteen buiten zetten voorkomt dubbeltelling. 
(Wel zielig in de sneeuw!)  

Op het moment, dat ik dit stukje naar Natuurklanken instuurde, was ik, tellende 
van 27 januari tot 7 maart, gekomen op zestien exemplaren, allemaal na elkaar 
gevangen, binnen op één groot zonnig raam. De kleine gastarbeidertjes hebben 
het ook in Epe kennelijk goed gedaan in het afgelopen jaar. Iets om in deze 
zomer op te letten. Sla de genoemde Natura er maar eens op na. 

        Els Koopmans-Grommé 

 

 

 

 

Een tor van de lapsnuitbrigade 

ging bij een orakel te rade 

vanwege een verloofde 

die niet in hem geloofde 

het antwoord: “geen woorde maar dade!” 
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EMSTER BROEK 
In Natuurklanken 2005/3 schreef ik over de vondst van 
het Melkviooltje. Het groeide op een lange smalle strook 
grond, aangekocht door het Waterschap Veluwe en 
ingericht als natuurgebied. Het Waterschap groef er een 
paar poelen. Onder de venige, hier en daar kleiige 
bovenlaag zat het Veluwse zand niet erg diep. Van de 
uitgekomen grond werden een paar lage zandheuveltjes 
opgeworpen. De natuur had er al een paar jaar haar 
gang kunnen gaan. Egbert de Boer had de Melkviooltjes 
nog niet gezien. De bloeitijd was al voorbij – het plantje 
bloeit in mei – maar Egbert zag kans om het allerlaatste 
bloeiende exemplaar te vinden. De grote variatie in 

vegetatie viel ons op: geen wonder met zoveel verschil in grondsoorten en 
vochtigheid. De streeplijst leverde 134 soorten op, op een terrein van maar 3 ha! 

We werden van het strepen een poosje afgeleid door twee nieuwsgierige 
vrouwen. Niet dat onze partners daar jaloers om hadden moeten worden: 
moeder en dochter waren merrie en veulen. Ze hadden een goed oog voor ons 
leeftijdsverschil: de dochter trok meer met Egbert op en de moeder met mij. Op 
het terrein , dat ze in opdracht van het Waterschap beheerden, hadden ze het 
duidelijk naar hun zin: struiken om aan takken te knabbelen, drinken in 
overvloed, droog zand om in te rollen.  

Minder leuk vonden ze denk ik, dat in dat droge zand Stekelbrem groeide. Ook 
de Struikhei had deze afgelegen plek bereikt. De hei is een windverspreider, 
maar hoe komen de boontjes van die brem hier?  

Waar zand aan de oppervlakte kwam groeiden grote plekken Zenegroen, maar 
die bloeiden niet meer. De Margrieten deden dat wel, en over de kleurige 
hoofdjes van het Oranje havikskruid schreef  ik vorige keer al. Ook Slangenkruid  
en Dauwbraam hadden hun plek gevonden op deze, blijkbaar niet al te schrale 
zandheuveltjes. Slangenkruid komt maar weinig in onze streken voor. 

 Het terrein is begrensd door diepe sloten. In één daarvan bloeide uitbundig 
de Waterviolier. Je ziet er niet direct een primula-achtige in, waarschijnlijk ook 
omdat hij alleen ondergedoken, fijn verdeelde bladeren heeft; in rozetvorm 
weliswaar zoals veel familieleden hebben.  

Waterviolieren voelen zich goed thuis in sloten met een beetje kwel. Hoe ver de 
Veluwse heuvels hier ook vandaan zijn: tot ver in het IJsseldal is aan die kwel 
hun invloed te merken. Hoewel in veel andere milieus groeiend, ook de 
Moeraswederik is niet afkerig van kwel. Hij is vooral te vinden op venige grond. 

 
Moeraswederik 



Het is wel een zusje van de grote wederik, maar heeft een heel andere bloeiwijs. 
Die krijgen we, in onze streken tenminste, niet zo vaak te zien, want hij komt 
vaak niet tot bloei. Dan is hij nog te herkennen aan de omgeslagen bladranden. 

 Tamelijk zeldzaam bij ons is ook de Zeegroene muur. Hij lijkt erg op de 
grasmuur, maar heeft wat grotere (maar minder) bloemen en duidelijk zeegroen 
blad. Hij is landelijk niet zeldzaam, maar gaat wel erg achteruit. 

 Zoveel bodemvariatie in een toch overwegend nat terrein levert 
gegarandeerd een aantal zeggesoorten op. We kwamen tot acht soorten, 
waaronder de Dwergzegge en de Blauwe zegge; soorten die we hier niet direct 
verwacht hadden.  

Datzelfde geldt ook voor Heelblaadjes, niet bloeiend weliswaar (’t is een heel 
late), maar goed herkenbaar aan zijn viltige blad. In die soort is dan misschien 
de invloed van de IJssel terug te vinden?? 

Sarcococca hookeriana 
Het is leuk om zo af en toe een onbekend plantje onder ogen te krijgen. 

De laatste keer overkwam me dat op de jaarvergadering. Els Koopmans ontving 
een kleine bloemenhulde van het bestuur – en speciaal een paar takjes van een 
groenblijvend winterbloeiend struikje met geurige kleine bloempjes, uit de tuin 
van Margriet Maan. Er zat een etiketje aan: Sarcopocca. 

Later kwam Els daar nog eens op terug. We speculeerden over de herkomst. 
Zuidelijk half-rond, wegens de winterbloei? Ik werd nieuwsgierig en ging thuis 
eens snuffelen. Gelukkig zaten er nog een paar bloempjes aan ( die bestaan uit 
niet meer dan wat stampers en meeldraden)  en ja: het moest Sarcococca 
hookeriana zijn. Hij is afkomstig uit Afghanistan en familie van o.a. onze Buxus. 
We hopen dat het stekken lukt. Hij heeft glanzend groen overblijvend blad – en 
winterbloeiers hebben altijd iets aantrekkelijks. Andere winterbloeiers, zoals 
toverhazelaar en winterjasmijn komen trouwens ook uit Azië. 

 
NAMEN 

Alle dingen hebben namen. We gebruiken ze gedachteloos; onze 
gedachten zijn met het ding bezig en niet met z’n naam.  Plantenmensen – 
biologen in het algemeen – hebben voor al het levende zelfs twee namen: 
Latijnse en die in de eigen taal. Het is wel eens leuk om je te verdiepen in de 
herkomst en betekenis van die namen. Wat betekent Sarcococca precies? 

Gelukkig kun je alles in boeken vinden. Sarco blijkt “vlees” te betekenen en 
cocca zoiets als pit. “Vlezige pit”dus. (Bij zulk speurwerk zijn er altijd 
verleidelijke zijpaden: de zondagse naam voor de stenen lijkkist – sarcophaag – 
betekent letterlijk “vleeseter”). 



 Tijdens vakanties in Griekenland dringen de Latijnse  
plantennamen  zich aan je op: veel van de wetenschappelijke 
namen hebben een Griekse oorsprong. Voor een niet-
gymnasiast is Grieks een dubbele handicap: niet alleen andere 
woorden maar ook een grotendeels ander alfabet. Bij mijn 
boodschappen in het supermarktje was een pak melk. Die paar 
Griekse letters die ik kende waren net toereikend om het 
opschrift te lezen: gala. Toen kreeg ik een klein brainwave’je. 
Onze Vogelmelk is gewoon letterlijk uit het Grieks vertaald: 
”ornithogalum”. 

 Zo’n letterlijke vertaling gaat ook wel eens mis. In de 
oudere flora’s staat een van de vele gele composieten aangeduid als 
Dakstreepzaad. Het is een (tegenwoordig) zeldzame plant van akkers en 
gestoorde wegbermen, maar niemand in Nederland zal hem ooit op daken 
hebben gevonden. Vanwaar die naam? Linnaeus, de grote naamgever, noemde 
hem Crepis tectorum. 

Hoe kwam hij daarbij? In Zweden werden daken van schuren, misschien ook wel 
van huizen, met plaggen bedekt! De Nederlandse floraschrijvers vertaalden dat 
klakkeloos. Tegenwoordig worden de Nederlandse namen af en toe  aangepast, 
meestal een verbetering. Crepis tectorum 

heet tegenwoordig Smal streepzaad.  

OEVERLOPERS 
 De plantenwerkgroep van de afdeling kreeg een uitnodiging van dezelfde 
werkgroep in Zwolle om langs de Wiessenberger Kolk bij Hattem, onder leiding 
van Eddy Weeda naar een paar overplantjes te kijken. De excursie was gepland  
op 30 augustus. Maar op die dag had de IJssel de oevers een halve meter onder 
water gezet. De herkansing kwam vele weken later; ik geloof in november. De 
IJssel had de oeverstroken weer blootgelegd, onder achterlating van een paar 
centimeter verse rivierklei. Uiterst glibberig: uitglijden betekende hier 
onvermijdelijk een modderbad. Maar de oeverplantjes waren er. Ze zijn van 
nature al niet groot en ze hadden pas kort geleden kans gezien om het “hoofd” 
boven water te krijgen:  heel veel verkeerden in het kiemplantenstadium. We 
vonden talloze rozetjes van het Oeverkruid, sommige nog in bloei. Oeverkruid is 
een mini-weegbree. Wat forser is de Waterpostelein. Op sommige plaatsen haast 
bodembedekkend waren dunne, tere, slappe stengeltjes: de Naaldwaterbies. 
Massa’s zaailingen waren er ook van, naar het fijn verdeelde loof te oordelen, 
een schermbloem. We werden het eens over Watertorkruid.   

Maar waar het deze middag vooral om ging, waren de elatine-soorten, die hier 
gevonden zijn. Elatine’s zijn zelfs bij plantenmensen weinig bekend, vooral 
omdat ze zo zeldzaam zijn. Het zijn kleine moeras- of waterplanten; ze lijken een 
beetje op sterrenkroossoorten. Hun Nederlandse naam is Glaskroos, vanwege 
hun doorschijnende stengeltjes. In de vorige Heukels staan drie soorten, 

 

Vogelmelk 



waarvan er twee als uitgestorven werden beschouwd. Het bijzondere is nu dat 
langs de Wiessenberger Kolk, behalve het wat minder zeldzame Gesteelde 
glaskroos, (Rode lijst 4) ook het Klein glaskroos is gevonden. We vonden ze 
allebei, maar de verschillen zijn erg klein en de modderstroken nodigden ook niet 
uit om  met een loep in je hand te knielen. 

Dat kleine glaskroos was dus één van de verdwenen soorten; van de ene 
plek in Nederland waar hij nog groeide, waren sinds 1974 geen meldingen meer. 

Een middag voor fijnproevers dus. Wie er oog voor had genoot ook van het 
rivierlandschap in de late herfst: achter de blonde rietstroken langs de oevers 
toonde het wilgenstruweel zijn zilvergrijze najaarspracht. In de verte het torentje 
van Hattem: je moest aan Voerman denken. 

 

Henk Menke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veluwemeer in februari 
 

Het meer lijkt wijder nog dan ooit tevoren 

met deze glazen vloer van plint tot plint. 

De zomerschepping van een spelend kind 

liet hier, versteend in oeverzand, zijn sporen. 

 

Riet kleurt in ’t lage licht als rijpend koren, 

zijn grijze pluimen nam de oostenwind. 

In verre nevels waar weer land begint 

is vaag de schets van bomen en een toren. 

 

Rumoer van vleugelslagen, luid gesnater: 

een opgewonden vlucht strijkt glijdend neer 

bij de ontdekte geul met open water, 

een rimpeling in het verstarde meer. 

 

Haar laatste stralen strooit de zon nog even 

over de eenden, zwemmend voor hun leven…. 

 

 

Lenny Stelwagen. 



 

JENEVERBES –WACHOLDER–DAMMELHOLTBUSSIEN 
 

Wie wel eens vanaf ’t Harde op z’n fiets de Knobbel 
opzwoegt, moet ze hebben gezien. De statige 
mannetjes die halverwege aan de rechterhand 
oprijzen, op het militaire terrein. Wie dezelfde route 
met de auto rijdt, mist ze meestal, omdat ze een 
beetje verscholen achter de houtwal staan. Het gaat 
om de Wacholders van de Veluwe, oftewel de 
Jeneverbessen. 

Op dat militaire terrein bij de Knobbel mag je niet 
komen, maar als je ze eens goed wilt bekijken, moet 
je gaan wandelen in het Algemeen Veen bij Hattem. 

Daar staan enkele tientallen oude knoestige exemplaren.  

Enkele jaren geleden luidde men in ons land de noodklok over deze naaldboom. Er werden nog maar 
weinig jonge exemplaren gevonden. Gebrek aan verjonging betekent dat het aantal exemplaren 
achteruit gaat en uiteindelijk verdwijnt de soort.  

SINDSDIEN WORDT ER WAT MEER OP GELET. HET BLIJKT NIET OVERAL 
ZÓ ERG TE ZIJN, MAAR TOCH IS ER WEL DEGELIJK SPRAKE VAN 
ACHTERUITGANG. VOOR FLORON REDEN OM IN 2006 IN HET KADER VAN 
HET BIJZONDERE SOORTEN PROJECT (BSP) EENS NA TE GAAN IN HOEVEEL 
KILOMETERHOKKEN DE JENEVERBES MOMENTEEL NOG VOORKOMT. EN 
HOEVEEL EXEMPLAREN ER NOG ONGEVEER ZIJN. 
Wie in de nieuwe Heukels’ kijkt, vindt daar dat de Kilometerhok Frequentie Klasse (KFK) over alle 
drie perioden met 777 gelijk is gebleven. Die drie zevens staan voor het voorkomen in drie perioden, 
namelijk 1902-1949, 1975-1987, en 1988-1999, telkens in 1001-3000 kilometerhokken. Maar 
voorkomen in 1000 of in 3000 kilometerhokken is natuurlijk een groot verschil. Daarom staat er bij 
dat hij achteruit gaat en dat is dan ook de reden dat hij tegenwoordig op de Rode Lijst staat (categorie 
GEVOELIG). Reden om deze struik / boom eens wat nader te bekijken.  

De Jeneverbes is een naaldboom en in Nederland is het de enige inheemse vertegenwoordiger van de 
Cypresfamilie. De vorm van deze struik in onze heidevelden is meestal zuilvormig, maar regelmatig 
kom je ook exemplaren tegen met (half)liggende takken, die complete bosjes vormen. En in 
bospercelen of houtwallen, kom je soms vreemd gevormde exemplaren tegen, deels met kale 
stammetjes.  

Bekijken we zo’n struik van dichtbij dan vinden we aan de takken kransen van drie naalden. Pas op als 
je hem vastpakt, de naalden zijn priemvormig gepunt. Ze zijn blauwgroen van kleur: aan de ene kant 
groen, aan de andere kant met een zilveren streep. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke 
exemplaren. De mannelijke bloemen vallen nauwelijks op. De vrouwelijke bloemen zijn achteraf te 
herkennen aan de bessen. Eigenlijk zijn dat schijnbessen, omdat de schubben van de vrouwelijke 
kegels met elkaar vergroeien en dan om het zaad heen groeien. Vanaf de bestuiving duurt het een jaar 
of drie voordat de bes rijp is: het eerste jaar (bloei) vindt de bestuiving plaats, het jaar daarop de 
bevruchting, de ontwikkeling van de groene bes duurt ook een jaar en na drie jaar wordt de bes blauw 



en rijp. Deze bessen werden gebruikt om jenever op smaak te brengen en zo komen we weer bij de 
naam.  

In onze omgeving werden (worden?) de bessen ook Dammels genoemd, en vandaar de struik ook: 
Dammelholtbussien.   

 Hoe kunt u helpen om de vindplaatsen van de Jeneverbes te registreren? 

Op het bijgaande kaartje staan alle bij FLORON bekende plaatsen in de wijde omgeving vermeld. 

Vergelijking met de Topografische Inventarisatieatlas zal duidelijk maken waar de stippen voor staan. 
Probeer per km-hok te tellen hoeveel exemplaren van de Jeneverbes er voorkomen. Noteer km-hok en 
aantal en geef deze gegevens in de loop van het jaar aan mij door. Het zou aardig zijn als er ook van de 
hokken waar hij nu niet bekend is meldingen binnenkomen. Dat wordt dan trouwens wel zoeken, want 
alleenstaande Jeneverbessen kom je meestal toevallig tegen. Iets om eens op te letten tijdens een 
wandeling! En daarna doorgeven natuurlijk! Extra gegevens zoals bloei, bessen, mannelijk, 
vrouwelijk, zaailingen, jonge planten, aanplant (zoals bij de Ossenstal), enz. zijn ook welkom.  

 

Egbert de Boer 

e-mail: edeboer008@planet.nl  

tel.: 0578-572292 
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NACHTVLINDERS RONDOM EPE EN HEERDE IN 
2005 

 

2005 was een niet-onaardig jaar voor nachtvlinders. Wij vierden de 
Nacht van de Nachtvlinder op 1 juli in de tuin van Louk 
Witkamp aan de Norelholtweg in Epe. Wij genoten van Louks 
gastvrijheid en ook van de aanwezigheid van tweeëndertig 
soorten nachtvlinders.  

Een hoogtepunt was o.a. de Braamvlinder (in het Engels 
heeft hij de mooie naam Peach Blossom en daar lijkt hij ook 
een beetje op.)  

De Dennenpijlstaart maakt altijd indruk en de Wapendrager valt op door niet op 
te vallen: hij lijkt precies op een berkentakje, ook van dichtbij.  

De Kleine zomervlinder en de Vliervlinder lijken op dagvlinders met hun tere 
kleuren.  

 

Braamvlinder 
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Het was dus een heel succesvolle avond! Volgend jaar wordt er weer één 
gehouden, begin september.   

Ook bij mij thuis waren over het hele jaar veel nachtvlinders te bewonderen. Het 
seizoen begint eind januari en gaat door tot december. Na vijf jaar 
waarnemingen zijn er altijd nieuwkomers te verwelkomen. Dit jaar kwam voor 
het eerst bijvoorbeeld de Grote beer, die niet zo zeldzaam is maar altijd 
spectaculair met zijn rood/oranje ondervleugels met zwarte 
stippen.  

Ook de Pauwoogpijlstaart was een opvallende nieuwkomer;  
hij laat vijanden opschrikken door de grote ogen op zijn 
ondervleugels te tonen. Een van de waardplanten van de 
rups is de wilg maar de vlinder zelf neemt geen voedsel op 
en  bezoekt dus geen bloemen.   

Zeldzamer vlinders waren de Witlijntandvlinder (Drymonia querna) en de 
Populieren tandvlinder (Gluphisia crenata) die niet in de gewone gidsen te vinden 
waren. Foto’s naar de Vlinderstichting sturen bracht de oplossing.  

Ook verschillende Orvlinders van de Thyatiridae familie vielen op. Zo zag 
ik thuis zowel de Lente orvlinder als de Orvlinder en bij Louk Witkamp zagen we 
de Twee-stip orvlinder, vlinders vooral van berkenbossen. Dit jaar zag ik 214 
soorten bij mij thuis. Het is dus onmogelijk om hier in detail op in te gaan.  

Ik ben altijd geïnteresseerd in uw vondsten en liefst, als mogelijk, in 
foto’s. Voor de belangstellenden wil ik wel een lijst van 2005 of een overzicht van 
de laatste zes jaar mailen. (hilaryjellema@raketnet.nl)  

Nachtvlinders kijken blijft een interessante en enigszins verslavende 
bezigheid; er is altijd kans op iets moois, of nieuws of zeldzaams en De 
Vlinderstichting is altijd blij met onze waarnemingen.      

Hilary Jellema.       

 

 

Op de valreep kwam er nog een prachtverhaal waar gelukkig nog net ruimte voor is: 

VANUIT MIJN WERKKAMER THUIS HEB IK UITZICHT OP HET DAK VAN DE 
GARAGE VAN MIJN BUURMAN. MET ZIJN MEDEWETEN ZORG IK ERVOOR DAT 
DAAR ALTIJD EEN LAAGJE WATER OP STAAT VAN ZO'N VIER CENTIMETER. 
SPONTAAN HEBBEN ZICH ER EENDENKROOS, LISDODDE EN WATERWEEGBREE 
GEVESTIGD. EEN GROTE GELE KWIKSTAART (DA'S EEN VOGELTJE) KOMT 
REGELMATIG FOERAGEREN.  
ENIGE JAREN GELEDEN ZAT ER SPONTAAN EEN JONGE GROENE KIKKER OP HET 
DAK. DE AFGELOPEN JAREN HEB IK ER WEL EENS EEN EMMERVOL 
KIKKERVISJES (BRUINE KIKKER) UITGEZET OM OVERBEVOLKING IN MIJN 

Grote beer 
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KLEINE TUINVIJVER TE VOORKOMEN. NU ZITTEN ER IN DEZE “DAKVIJVER” DRIE 
BRUINE KIKKERMANNEN TE KWAKEN EN ACHTER ELKAAR AAN TE JAGEN. 
KENNELIJK KLIMMEN ZE MOEITELOOS TEGEN DE DRIE METER HOGE MUUR OP. 

HARRY VAN DIEPEN, 29 MAART 2006. 

 

EN OP DEZE ZELFDE DAG VONDEN TWEE APPELVINKMANNEN  DE TUIN, HET 
VOERHUISJE EN DE VIJVER AAN DE BELVÉDÈREWEG 3, EPE OPEENS HET 
VERKENNEN WAARD. HELAAS WILDEN ZE NIET OP DE FOTO!!! 

MICKY MARSMAN.                                                        
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
gehouden op Donderdag, 23 februari 2006 in de Eper Gemeentewoning. 

 

Er zijn vierentwintig aanwezigen, inclusief het bestuur. Afwezig met 
kennisgeving: Lous Heine en Jenny Sondorp, de heren Murris, Douma, Hilberink, 
van Dijk, Polman, Bosch, Langevoort en Bijlsma, van het bestuur Jan Leemburg. 

 

1.   OPENING 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder Hans 
Grotenhuis, die namens het Gewest IJsselstreek de vergadering bijwoont. 

 

2. NOTULEN VAN DE VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De secretaris verbetert een fout op blz. 9: Eric in Erik. 

De notulen worden goedgekeurd. 
 

3.   INGEKOMEN STUKKEN 
 De voorzitter doet de vergadering de suggestie wat meer van deze 
mogelijkheid gebruik te maken om een belangrijk punt aan de orde te stellen. 
 
4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

a.  Er heeft zich een jubileumcommissie gevormd, bestaande uit Mia Leurs, 
Jeaan Felix, Gerard Plat en Rob van de Burgt. Gerard Plat is voorzitter van 
deze commissie. 

Het jubileum wordt een publieksfestijn met als uitvalsbasis de 
Chevalierschool op Tongeren. Vrijwilligers voor allerlei diensten, zoals 
gastheer/gastvrouw, de “bar”, de verkoop/ informatiestand, het publiek 
wegwijs maken e.d. wordt verzocht zich op te geven. 

b.  De voorzitter polst de vergadering alvast omtrent de plannen voor de 
eventuele naamswijziging van de KNNV, zoals in Natuurklanken 2006 



nummer 1 is uitééngezet. T.z.t. zal de VV over de naamsverandering 
moeten beslissen.  

Enkele opmerkingen vanuit de vergadering: KNNV Natuurvereniging.nl 
vinden veel aanwezigen te vrijblijvend en niet onderscheidend genoeg van 
andere natuurverenigingen. 

KNNV kan gerust als naam behouden blijven, zonder verklaring van de 
hoofdletters. 

Men weet immers ook niet meer wat bijvoorbeeld VPRO betekent en toch 
weet men dan waar je het over hebt. De veldbiologie is de essentie van de 
KNNV en moet dan ook in de naam behouden blijven. "Vereniging voor 
veldbiologie” is juist onderscheidend en geeft tevens aan dat er een 
bundeling is van interessegroepen, die zich met meerdere 
soorten/onderwerpen  bezighouden, veldbiologie in het algemeen. Er zijn 
ook weifelende aanwezigen en duidelijk is dat het Promotieplan in zijn 
geheel, tijd nodig heeft om te rijpen en te bediscussiëren. Daarin zal ruim 
plaats moeten zijn voor de doelgroepen: tot wie wil het promotieplan zich 
richten. 

c.  De afdelingsPluim gaat naar Bertus Hilberink! Voor zijn inzet als gewezen 
voorzitter van WLN , voor zijn deelname in de insectenwerkgroep en 
vogelwerkgroep en zijn veelzijdigheid wat betreft allerlei voorkomende 
werkzaamheden. Hij kan alles en hij doet het ook. Hij heeft nóg een grote 
passie: wandelen. Dank je wel, Bertus! 

Jan Leemburg wordt hartelijk bedankt voor het feit dat hij drie jaar in het 
bestuur o.a. de omvangrijke taak voor de Ruimtelijke Ordening heeft 
vervuld. Stapels rapporten schoven er door zijn brievenbus. Met zijn 
relativerend vermogen en zijn vrolijk humeur zal hij in het bestuur node 
gemist worden. Dank je wel, Jan, voor je inzet voor de vereniging! 

Een extra pluim is er voor de Voorjaarskampcommissie, die dit jaar het 
35ste ! kamp organiseert. Elk jaar weten ze weer een prachtige plek te 
vinden, niet ver van huis maar wel over de grens. Het leukste is toch dat 
er zoveel kinderen mee gaan! De commissie is echt onmisbaar geworden. 

Hartelijk dank, familie Koopmans, familie Bijlsma en familie Hofstede! 

Alle gelauwerden ontvangen een bloemrijk voorjaarsarrangement. 

d.  Het is erg fijn dat Marianne Faber weer bereid en in staat is om zitting te 
nemen in de Stuurgroep Traditioneel Landgebruik. Marianne kent Epe door 
en door. 

Het Platform Duurzame Ontwikkeling Epe is zo goed als ter ziele. Er 
kunnen geen bestuursleden gevonden worden. 



Jan Leemburg zal ons blijven vertegenwoordigen in Het Bomenbeleidsplan 
Epe. 

 

5.   JAARVERSLAG 

blz. 11  De secretaris heeft twee toevoegingen voor het jaarverslag.  
De Natuur Dichtbij: Oeti Slot heeft veel van de gepubliceerde artikelen op haar naam staan. 

Dank je wel Oeti, dat je ons uit de brand helpt. 
Contributie gaat naar: Milieuzorg Epe. 

Els Koopmans vraagt of er een zienswijze is ingediend over de ontwikkelingen 
op het Kievitsveld. Dat is inderdaad gebeurd. De RGV (Recreatie Gemeeschap 
Veluwe) speelt weer een duistere rol. De procedure loopt nog, de 
hoorzittingen worden afgewacht. Wie de zienswijze op schrift wil ontvangen 
kan zich wenden tot Margriet Maan. 

Het Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

6.   FINANCIEN    

De kascommissie bestaande uit Erik Murris en Jan Douma heeft schriftelijk 
laten weten dat de boeken overzichtelijk zijn en controleerbaar. De 
penningmeester wordt décharge verleend en de voorzitter bedankt de 
kascommissie voor haar belangrijke werk. Jan Kuijper krijgt applaus. 

De begroting laat een fors gat zien. Het bestuur lanceert het voorstel de 
contributie te verhogen met twee euro, waarna het voorstel in stemming 
wordt gebracht, want ondanks de reserve kunnen we niet op deze forse wijze 
blijven interen. 

Het voorstel wordt aangenomen met één stem tegen. Ook de contributie voor 
de huisgenootleden gaat met twee euro omhoog door een krappe 
meerderheid van stemmen. Wanneer de huisgenootleden zouden worden 
ondergebracht in een nieuwe categorie: “ondersteunende leden van de 
afdeling” zou het Landelijk Bestuur de afdracht kwijt zijn. Dit probleem speelt 
al een paar jaar in elke afdeling en het LB is uiteraard niet vóór een dergelijke 
maatregel. 

7.   BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 

Erik Murris is nog een jaar beschikbaar, Gerlof Luhoff meldt zich aan. Met dank. 
 

8.   BESTUURSVACATURES 

De aanwezigen hebben een nieuwe agenda gekregen, omdat uit het register 
van de Kamer van  Koophandel blijkt dat secretaris en penningmeester beide 
aftredend zijn. 



Het misverstand kan ontstaan omdat bestuursleden vaak tussentijds aan het 
werk gaan of hun inwerktijd rekenen tot “in functie zijn”. De aftredende 
bestuursleden blijven voorlopig op hun post. Kandidaat bestuursleden kunnen 
ook tussentijds schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur. 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met het tussentijds 
terugtreden van Jan Leemburg als Tweede secretaris. 

 

9.   VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN.  

 

10. BENOEMING AFGEVAARDIGDEN NAAR DE VV 

Gerlof Luhoff en Margriet Maan melden zich aan. 
 

11. WERKGROEPEN EN BIBLIOTHEEK OVER DE PLANNEN VOOR 2006. 

Gert Prins: VoZoVar zal zich bezig houden met het schrijven voor het 
rapport Nijensteen en met het inventariseren van de Heerder Beken en 
Sprengen. Eind mei gaan ze op vogelreis gaan naar de Oder. 

Els Koopmans: de insectenwerkgroep gaat ten eerste meewerken aan de 
jubileumdag. Verder zullen activiteiten worden ontplooid rondom het 
onderwerp: Sprinkhanen. Els is blij dat er dit jaar geen project is, want er valt 
zoveel te doen in de werkgroep. 

Janus Crum: de paddestoelenwerkgroep gaat niet meer in voorjaar en zomer 
op excursie, want óf de mensen, óf de paddestoelen laten het afweten. De 
werkgroepexcursie voor het publiek, in oktober wil de groep verplaatsen naar 
Tongeren. Benieuwd of er dan ook zoveel mensen op af komen als bij Het 
Natuurpad. 

Mariet van Gelder: in de plantenwerkgroep is al een jubileumcommissie 
samengesteld en zijn er al plannen gemaakt. Het jaarprogramma is gereed. 

Rudi Heideveld: WLN heeft steeds meer moeite de cursussen vol te krijgen 
en vrijwilligers te vinden. Er wordt gezocht naar vervangend werk, want de 
werkgroep wil er wel wat mee verdienen. 

 

12.  REDACTIE NATUURKLANKEN 

Els Koopmans stelt voor een klein team van mensen te vormen die 
Natuurklanken zelfstandig voorbereiden en schrijvers vragen voor een 
gevarieerd aanbod van artikelen. Dan hoeft Micky Marsman niet ook nog eens 
achter kopij aan te jagen.  



Janus Crum vindt dat het speerpunt van de interne communicatie moet liggen 
bij Natuurklanken. Daarom moet het blad aantrekkelijk zijn en uitnodigen om 
het te lezen. Het zou goed zijn om bij het verzamelen van artikelen de 
werkgroepen in te schakelen, want die zeggen nooit nee als hun wat 
gevraagd wordt. 

Het voorstel van Els zal eerst besproken worden in de bestuursvergadering en 
met Micky Marsman. 

Margriet Maan wil leden eraan herinneren, dat aanmelding van activiteiten 
door individuele leden of werkgroepen voor het Algemeen Programma niet 
naar Micky Marsman moeten worden gestuurd, maar naar Gerard Plat van de 
Programmacommissie. Onder elk Programma in Natuurklanken is zijn adres te 
vinden. 

 

13.  MENINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR. 

Henk Menke vraagt zich af hoe het verder moet met drie belangrijke vacatures in het bestuur. 
Heeft het bestuur al stappen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven?  Margriet Maan: 
penningmeester en secretaris zullen het schip niet plotsklaps verlaten. Margriet wil in een volgende 
termijn wel de publiciteit van het bestuur blijven doen, want de huidige secretarisbaan is te zwaar. Er 
zijn nog geen leden persoonlijk benaderd voor bestuursfuncties. 

 
14.  SUGGESTIES VOOR HET KOMEND SEIZOEN. 

 

15.  RONDVRAAG 

Er zal geen speciale jubileuminventarisatie van het Wisselsche Veen of het Landje van Jonker 
plaatsvinden. Het bestuur denkt aan een Natuurklanken Special, waarbij elke werkgroep een gebiedje 
neemt, waarover op verschillende wijze wordt gerapporteerd. Het zou het laatste nummer van 
Natuurklanken van dit jaar kunnen zijn. De plannen verkeren nog in een prematuur stadium. 

 
16.  SLUITING   

De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn aanwezigheid. Hij nodigt de 
aanwezigen uit om na de pauze de dia’s van Hilary Jellema te bekijken die zij in februari in het uiterste 
Zuiden van Spanje gemaakt heeft, en die van mei in de Gredos:  “ Vlinders van Spanje”. 

                                                                                                           
Margriet Maan   

 

 

 

 



Sprinkhaan 

Een sprinkhaan, op 'n boomtak gezeten, 
Die wilde zo gaarne iets weten. 
Ze zei: " 'k ben een vrouw 
Dus waarom mag ik nou 

Toch in vredesnaam niet sprinkhèn heten?" 

Marius Koppijn 
 

 
(of gewoon O.I. Kers) 

Nederland is rijker aan plantennamen dan aan planten. Het Meertens 
Instituut opent een website met duizenden plantennamen uit de 
regionale dialecten. 

In Friesland kennen ze hem als de Hengstenbloem, in Zeeland en West-
Vlaanderen als de Bedpisser of Bedzeiker. We hebben het hier over de 
Paardebloem, Taraxum officinale.  

Niet alleen de Paardebloem, maar heel veel planten hebben 
dialectnamen die afwijken van de officiële Nederlandse naam. 

Recentelijk is de omvangrijkste verzameling van volksnamen voor planten voor iedereen toegankelijk op 
internet (zie www.meertens.knaw.nl/pland). 

De database PLAND, van “PLAntennamen in de Nederlandse Dialecten”, is het werk van neerlandicus Har 
Brok van het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij schreef er ook een boekje over: Stinkend jufferije en 
Duivelskruid (uitgever AUP, € 14,50.) In totaal omvat PLAND de volkse synoniemen van 324 planten en 
vruchten. Uit heel Nederland en Vlaanderen zijn door taalonderzoekers sinds 1885 voor die paar honderd 
soorten ruim 168.000 plantennamen verzameld. De database is daarnaast aangevuld met plantennamen 
uit oude handschriften en dialectwoordenboeken. 

 Wie een plantennaam intikt op de PLAND-site ziet een kaartje met de verschillende namen voor 
die plant. Boven de grote rivieren zijn de namen vaak anders dan daaronder. 

“Volksnamen hebben een eigen dynamiek,”, vertelt Brok. Vaak verwijzen volksnamen naar het gebruik of 
het effect van een plant, zoals bij de paardebloemnamen bedpisser en bedzeiker. De plant heeft een 
vochtafdrijvend effect en dat leidt bij kinderen snel tot nachtelijke ongelukjes. 

 De namen verbasterden makkelijk en lijken soms het product van geestige invallen of vrije 
associatie. Zo heet de lisdodde vanwege de kenmerkende aarvorm Rietsigaar, maar ook Polderkaars, 
Bollepies, Duivelsknuppel of Kattenstaart.  

Kattenstaart is een naam die in de volkstaal aan bijna dertig soorten is gegeven. Daaruit blijkt wel dat 
volksnamen niet zo precies zijn als officiële soortnamen. Kattenstaart een algemene naam voor planten 
met een verticale bloem of pluim. Dat zie je vaker, zegt Brok. “Veel verschillende soorten klimplanten 
kent men eenvoudig als”klimop”of “klimmer”.” 

Hetzelfde geldt voor onkruid, zegt Brok. “Alle planten die de boer niet op zijn land wenst, kregen van 
hem een naam als vuiligheid, drek of bocht." Ook namen die verwijzen naar de herkomst van de plant 
zijn niet altijd even precies. Zo komt het Afrikaantje oorspronkelijk uit Mexico en de Oost-Indische kers 
uit Peru. Hun namen moeten niet letterlijk worden opgevat, denkt Brok, ze willen meer aangeven dat de 

 



plant uit een exotisch oord komt. “De volksnaamgeving is redelijk rommelig,” geeft Brok toe. “Maar als je 
het per plaats bekijkt valt het wel mee.” 

 Bij de officiële opening van de website, in Amsterdam, sprak ook de Leidse botanicus Ruud van 
der Meijden, auteur van Heukels’ Flora. Hij vertelde dat de Nederlandse namen van planten die daarin 
zijn opgenomen zonder dat het de bedoeling is een steeds officiëler karakter krijgen. “De Nederlandse 
namen liggen zelfs vast in wetteksten, en ik kan ze dus niet zo maar weer veranderen.” 

De streekeigen namen zullen op den duur verdwijnen, realiseert ook Brok zich. 

Agnès Herweijer stuurde ons een krantenartikel dat we (aangepast) hebben 
overgenomen. 

Uit welke krant het afkomstig is weten we niet. 

 

 

 

Vreemde namen tref je niet alleen in de plantenwereld maar ook elders. 
Lezers die alles van vogels en hun geluiden weten zullen weinig moeite hebben met de vertaling van: Wekkertje, 

Kras!mus, Beethoven, Sloophamertje, Piepend wieltje, Basblazer, Fietspomp, Geldwisselaar (snap ik niet!), 
Pingpongballetje, Boterbuik (?), Druper, Schatlijster, Bouwmannetje of Landmeter, Spaanse bokvink – en zo kunnen 

we er nog massa’s oplepelen. 

Maar als je er even voor gaat zitten zijn deze namen heel wat makkelijker te onthouden dan de Latijnse naamgeving. 

Waarin tot overmaat van jammer ook steeds veranderd en verschoven wordt, zonder enige inspraak van de 

desbetreffende naamswisselingdragertjes! Gelukkig staan ze erboven! 

 

DE KNNV IS NATUURLIJK LEUK 

 

Het Promotieplan 

In de vorige Natuurklanken ( 2006 nummer 1 blz.26) hebben we 
geschreven over de Sterke en Zwakke punten van de KNNV en over het KNNV-
imago voor de toekomst.  

Hoe moet de buitenwereld de KNNV voortaan gaan zien? 

ALS EEN ACTIEVE, INNOVATIEVE EN TOEGANKELIJKE 
NATUURVERENIGING. ZIJ WORDT GERESPECTEERD OM HAAR KENNIS EN 
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. 

Waarop is de wens om er zó voor de buitenwereld uit te zien, gestoeld? 



Op de Visie dat wij KNNVers de natuur zien als een waardevol aspect van de 
leefomgeving. Zowel de waarde die de natuur heeft voor de mens, als haar 
intrinsieke waarde. 

De KNNV wil die waarde blijvend onder de aandacht brengen van de Nederlandse 
bevolking en de overheid. 

Hoe wil de KNNV dat dan bereiken? Waar staat de KNNV voor? Wat is 
haar Missie? 

De aandacht en waardering voor natuur in de Nederlandse samenleving neemt 
af. Daardoor vermindert de kennis over- en steun voor de natuur onder de 
Nederlandse bevolking, hetgeen leidt tot een negatieve spiraal. De KNNV wil 
hierin verandering brengen. Zij wil mensen die interesse hebben in de natuur 
activiteiten aanbieden om hun kennis te vergroten en de natuurwaardering 
stimuleren onder een groter deel van de bevolking en de overheid. 

 

En zo zijn we zoals het hoort via het imago, de visie en de missie 
aangeland bij de (gewenste)identiteit. Want je kunt misschien wel mooi 
overkomen als vereniging en de mond vol hebben van je visie en je missie. De 
vraag is: wat ben echt? 

 

Wie en wat is de KNNV. 

 Een actieve vereniging die haar kennis van de natuur uitdraagt op 
excursies en in cursussen en toepast in gebiedsinventarisaties en 
natuurbescherming. 

 Een vereniging voor oudere en jongere leden, die betrokken is bij de 
ontwikkelingen van natuur en landschap in het werkgebied van de 
afdeling. 

 Een vereniging die gelegenheid biedt in georganiseerd verband te 
inventariseren, cursussen te volgen, elkaar te ontmoeten bij lezingen. 
Specialisten kunnen lid worden van een plaatselijke of landelijke 
werkgroep. 

 Een vereniging die laat zien wat zij doet en laat zien waarin zij goed is. 
 

Promotie 
Je zou je kunnen laten verleiden door nogal zelfgenoegzaam te roepen: 

maar dat doen wij allemaal al! 

De promotie – wat willen we bereiken en langs welke weg? – is een belangrijke 
strategische keuze voor de ontwikkeling van een meer naar buiten gerichte 
houding van de vereniging, zoals dat verwoord is in de visie en de missie. Kort 
gezegd: het bestaansrecht van de KNNV  ligt in het overdragen van kennis, om 



zo langs verschillende wegen de natuurwaardering in de Nederlandse 
maatschappij/overheid te vergroten. 

 In de volgende Natuurklanken gaan we verder met het Promotieplan. Dan 
vragen we ons af tot wie in de samenleving we onze promotie moeten richten: 
onze doelgroepen. 

                                                                                                Het bestuur. 

 

 

De kunst van tuinieren is:  

de boel in de hand houden 

maar er niet minder door genieten 

 

Soorten, microsoorten en het verdwijnen van soorten uit de nieuwste Heukels 
 

De nieuwe Heukels is uit. Een heugelijk feit waar een hoop plantenliefhebbers al een aantal 
jaren geduldig op wachten. 

De Heukels is voor velen de flora van Nederland. Een gezaghebbend boek, dit keer de 23ste druk onder 
redactie van Ruud van der Meyden. 

Wie zich nooit verdiept heeft in de naamgeving van planten zal weinig waardering kunnen opbrengen 
voor de zoveelste veranderingen in families, geslachten en soortnamen. Elke druk heeft zo zijn 
aanpassingen en de 23ste druk is hierop geen uitzondering. Voortschrijdend inzicht wellicht, maar 
lastig als je bedenkt dat de Grote Keverorchis (Listera) 
plotseling een soort Vogelnestje (Neottia) is geworden. 
Carl von Linné (Linneaeus) had een eenvoudig systeem 
voor ogen om alle levende organismes te beschrijven. Je 
geeft alles twee namen in een wereldwijd gebruikte taal 
(het Latijn) en rangschikt deze in grotere groepen zoals 
families en klassen om de verwantschap aan te geven 

Het resultaat is een prima en overzichtelijk opberg-
systeem. Lange tijd is naast het beschrijven van 
uiterlijke verschillen en overeenkomsten een belangrijke manier waarop beoor-deeld werd wat een 
soort is, de mate geweest waarin onderlinge kruisingen mogelijk waren met vruchtbaar nageslacht als 
resultaat. 

Kort door de bocht een kat kan je niet kruisen met een hond. Daarom noemen we de één hond en de 
ander kat. Lange tijd werkte dit systeem uitstekend. 



Met het voortschrijden van inzicht werd duidelijk dat de hiervoor genoemde soortbegrenzing niet 
altijd haalbaar was. 

De natuur heeft niet zoveel met hokjes maar meer met chaos, en vaart daar over het algemeen wel bij.  

Zowel in de plantenwereld als in de dierenwereld komt ook aseksuele voortplanting voor. Denk maar 
aan bladluizen. Verschillende lagere schimmels produceren seksuele en aseksuele sporen. Ook de 
hogere planten maken het ons niet gemakkelijk. 

Afgelopen zomer heb ik menig uur ingevuld met het determineren van vele soorten Clarkias een zeer 
uitgebreid en aan Teunisbloem verwant geslacht in Californië waarvan de ene soort in de andere lijkt 
over te lopen. Nog ingewikkelder wordt het als blijkt dat rijpe en vruchtbare zaden gevormd worden 
zonder dat daar ooit stuifmeel van een andere plant aan te pas is gekomen. Met andere woorden er 
vormen zich populaties als een kloon die zichzelf verspreiden met rijp zaad van één ouder en die ook 
een duidelijk verspreidingsgebied vormen. Vooral Lijsterbes, (Sorbus), Braam (Rubus) en leden van 
de Composieten familie hebben daar wat mee in de Europese flora. Van het geslacht Braam (Rubus) 
worden nog met de regelmaat van de klok nieuwe soorten beschreven in Nederland. Terwijl de 
indertijd gezaghebbende Flora Neerlandica in een uitgave van het begin van de jaren 80 nog een flora 
van het geslacht Paardebloem (Taraxacum) uitgaven waarin meer dan 200 soorten zijn beschreven 
onder redactie van mensen als V. Westhoff en E.J. Weeda. Dat deze zogenaamde microsoorten nooit 
allemaal in de Heukels zijn verschenen, heeft te maken met het fenomeen lumpers en splitters. 

 In de soorten systematiek zijn twee stromingen namelijk “lumpers” die grote soorten 
beschrijven en wars zijn van ondersoorten en variëteiten en “splitters” die erg ver kunnen gaan met het 
beschrijven van kleine verschillen en dus voor een zelfde populatie meerdere soorten, ondersoorten en 
variëteiten beschrijven. De Heukels hangt meer aan de “lumpers” terwijl een flora als “The flowers of 
the Canary Islands” van D. Bramwell een voorbeeld is van een flora voor “splitters” 

  De grote veranderingen die in de nieuwe Heukels zijn terug te vinden, vinden dan ook hun 
grondslag in een fundamenteel andere aanpak om verwantschap tussen soorten aan te tonen. Op basis 
van onderlinge afspraken worden bij DNA onderzoek bepaalde DNA deeltjes vergeleken van 
verschillend plantmateriaal en hieruit worden conclusies over verwantschap getrokken. Vooral op 
familie en geslacht niveau heeft dit nogal wat veranderingen gegeven Ook blijkt dat verschillende 
families op een heel andere trede op de evolutionaire ladder thuishoren. Hierdoor is de volgorde van 
de flora ook duidelijk veranderd. Duidelijkheid dus, daar kan niemand problemen mee hebben.  

Nu is echter uit dit nieuwe onderzoek gebleken dat vooral de soorten van één ouder zoals Braam 
(Rubus) en Paardebloem (Taraxacum) met behulp van deze nieuwe technieken niet zinvol in een 
evolutiestamboom te plaatsen zijn. Wat betreft de Paardebloem zijn we daarmee terug bij de tweede 
druk van Heukels uit 1904. Ook deze flora vermeldt slechts één Taraxacum in let wel de moderne 
spelling Paardenbloem.  Whats in a name - zou je kunnen zeggen. 

In de uitstekende flora The Flowers of the Canary Islands houdt de auteur David Bramwell een 
vlammend betoog over de rol van de “splitter”. De Canarische eilandengroep kent zeer veel unieke 
(endemische) soorten waarvan er velen met minieme verschillen op de verschillende eilanden 
tegenkomen. Bramwell stelt dat hier sprake is van een voortgaand proces van soortenvorming 
(speciatie) waarbij het belangrijk is dat de soort in al zijn ondersoorten herkenbaar is beschreven 
waardoor een doelmatige bescherming kan plaatsvinden van de vele, vaak uiterst zeldzame soorten en 
ondersoorten. 



Hiertegenover staat dat de “lumpers” dit probleem niet zien zij (h)erkennen immers maar één soort. 
Het is dus niet van belang of een soort op vier eilanden uitsterft als deze maar op één eiland in een 
levensvatbare populatie aanwezig is. 

Bramwell stelt echter dat juist door deze inflatie van de soortbegrenzing door “lumpers” het uitsterven 
van een soort bespoedigd wordt omdat het praktisch gezien het speciatieproces uitschakelt. 

 In de nieuwe Heukels staat bij het geslacht Taraxacum, dat hoewel verschillende soorten 
morfologisch onderscheiden kunnen worden ze geen evolutionaire eenheden vormen en daarom in de 
flora tot één soort worden teruggebracht. Dit heeft echter alles te maken met de keuze van 
soortconcept en welke methodes en uitgangspunten gebruikt worden om tot een soortconcept te 
komen. 

Het eerder beschreven probleem van Bramwell is dan ook op Nederland van toepassing met zijn vele 
aan beperkte biotopen gebonden microsoorten van de Paardebloem. 

 Wees je daarom bewust van de beperking van elke flora inclusief de nieuwe Heukels waarin 
zoals in elke flora ten dele kunstmatige grenzen getrokken worden in een natuurlijke en dynamische 
wereld en vergeet zeker niet de inleidende hoofdstukken te bestuderen die zeer verhelderend en 
lezenswaardig zijn. 

Menno Boomsluiter. 

Geraadpleegde literatuur 

Heukels 2de en volgende drukken, Nederlandse Oecologische flora deel 4, Flora Neerlandica deel 4 aflevering 10a en b 

 

 

VREEMDELINGEN RUKKEN OP IN DE NATUUR 
Uitheemse dieren- en plantensoorten zijn bezig met een onstuitbare 
opmars in de Nederlandse natuur. Sinds 1900 is het aantal vreemde 
soorten meer dan verdubbeld. Ruim tien procent van de flora en fauna 
in ons land is hier niet op eigen kracht gekomen, melden onderzoekers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de laatste twintig 
jaar zijn er relatief veel vreemde planten en dieren het land 
binnengekomen. De multiculturele samenleving blijkt dus zelfs terug 
te vinden in de Nederlandse flora en fauna.  

 

Amerikaanse zwaardschede 

(lengte ± 10 cm) 



Een aantal van deze exoten is door de mens in Europa of Nederland ingevoerd, zoals 
de Japanse oester voor de oestercultuur, de Muskusrat voor bont en de Amerikaanse 
vogelkers voor verbetering van de bossen. Andere 
soorten zijn hier onbedoeld terechtgekomen, zoals de 
Bruine rat en de Amerikaanse zwaardschede, een 
schelpdier. Tal van waterdieren en insecten zijn 
meegelift met schepen en konden zich op hun nieuwe 
stek ongehinderd voortplanten. Ook ziekten als mond- 
en klauwzeer en het griepvirus behoren tot de 
indringers.  
De exoten kosten Nederland jaarlijks naar schatting 1,3 
miljard euro. Zo moet de Muskusrat bijvoorbeeld 
bestreden worden omdat het dier de dijken ondergraaft.  
Ook vormen de (import)dieren soms een bedreiging 
voor de eigen inheemse soorten. Zo dreigt het 
Aziatische lieveheersbeestje zijn Europese soortgenoot 
te verdringen. 

Het ministerie van Landbouw bekijkt momenteel hoe 
Nederland in de toekomst wil omgaan met vreemde planten en dieren. Minister Veerman (Landbouw) 
zal kort voor de zomer de beleidsnota “Invasie van exoten”over de aanpak van het probleem naar de 
Tweede kamer sturen, aldus een woordvoerder van het departement. 

(Uit De Telegraaf van 14 maart 2006) 
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Inmiddels zult u wel gehoord hebben of gelezen in de blaadjes dat we 
Zaterdag, 20 mei en Zondag, 21 mei ons 60-jarig jubileum vieren. We hopen 
dat u deze data in uw agenda kunt reserveren. In deze Natuurklanken vindt u de 
Uitnodiging voor de festiviteiten en zodat u alvast een indruk krijgt, met welke 
activiteiten wij onze passie voor de natuur willen uitdragen. Hopelijk werkt ons 
enthousiasme aanstekelijk, ook op onze leden die verenigingen doorgaans 
“papieren” leden noemen.  

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zich opgeeft bij de 
jubileumcommissie om een paar uurtjes de helpende hand te reiken in de 
Chevalierschool. De werkgroepen zijn al druk bezig één en ander voor te 
bereiden en u kunt zich uiteraard bij hen aansluiten. 

We zijn erg blij dat we voor het feest van de Chevalierschool gebruik 
mogen maken. De allereerste excursie vond immers plaats op het landgoed 
Tongeren! Ook nu zullen we erg genieten van de prachtige omgeving. Zo worden 
verleden en heden verbonden. 

Ze houden 
van 

gezelschap 



Het Algemeen Programma heeft weer genoeg te bieden. Wij vragen uw 
speciale aandacht voor de themadag die de afdeling Deventer voor de afdelingen 
van het Gewest heeft georganiseerd. Het onderwerp “Ruimte voor de rivier” is 
zeer actueel en de plannen hebben grote consequenties voor landschap en 
natuur. 

Leest u ook de artikelenreeks over het Promotieplan? Daarbij is het aardig 
de notulen van de algemene ledenvergadering van 23 februari j.l. te lezen. Leden 
geven hun mening over een eventuele naamsverandering van de subtitel van de 
KNNV.  

Graag zien we u terug bij de vele activiteiten die dit Jubileumjaar te bieden 
heeft! 

                                                                                                        Het 
bestuur 

 

PERSBERICHT 

  

KNNV Natuurcursus 
 

 Voor belangstellende beginners die meer willen weten en ervaren over de Nederlandse natuur is 
er een natuurcursus met een breed scala aan onderwerpen. Er wordt ook veel praktisch geoefend, 
zodat u bijvoorbeeld een verrekijker, een loep en zoekkaarten weet te hanteren en op een eenvoudige 
manier planten op naam kunt brengen.  

 Het zijn zes maandagavonden, op 24 april en op 1, 8, 15, 22 en  29 mei, en twee excursies op 
de Zaterdagen, 22 april en 6 mei. 

 De cursus wordt in Apeldoorn gegeven en kost 50 euro voor niet- leden en 40 euro voor leden 
van de KNNV, inclusief cursusmateriaal en consumpties. 

 

U kunt zich opgeven bij de KNNV-vereniging voor veldbiologie- in Utrecht, tel 030 2314797 of via 
bureau@knnv.nl.  

Deelnemers krijgen een bevestiging en het programma toegestuurd. Meer informatie is te vinden op 
www.knnv.nl. 

DOE NATUURLIJK MEE! 

 

 

 

De sluitingsdatum  voor  kopij  is 
10 juni 2006 

mailto:bureau@knnv.nl
http://www.knnv.nl/


Maar  u  mag  ook  eerder  inzenden. 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING  
  

 

                           AFDELING DEVENTER 

 

 

Aan de besturen van de afdelingen 

in het Gewest IJsselstreek en aan de 
vertegenwoordiger(s) van het  
Landelijk Bestuur. 
 

                                                                                                                          
15 februari 2006  

Beste Natuurvrienden, 

 

Themadag op zaterdag 10 juni 2006. 

 

De afdeling Deventer organiseert dit jaar de jaarlijkse themadag voor het Gewest met als thema 
“De rivier en haar uiterwaarden, ruimte van nature”. 

De aandacht gaat vooral uit naar “de Ossenwaard”, sinds 1993 een natuur(ontwikkelings)gebied. 
Het beheer is gericht op variatie van flora en fauna, waartoe Gallowayrunderen en 
Konikspaardjes worden ingezet. De winst voor de ontwikkeling van deze natuur zal aan bod 
komen, maar ook de bezwaren die er bestaan bij het beheer op deze wijze. 

 

Het programma is als volgt: 

 

9.30 tot 10.00  uur. Binnenkomst en ontvangst met koffie of thee in de Fermerie aan het 
Muggeplein 9 in het Noorderbergkwartier van Deventer. 

 

Van 10.00 tot 12.00 uur. Twee lezingen over de beheersvorm en de vegetatieve ontwikkeling 
van de uiterwaard “de Ossenwaard” tegenover de stad Deventer. Een lezing door de heer Bram 
de Jong, rentmeester bij de Stichting IJssellandschap en beheerder van “de Ossenwaard”. 

In de tweede lezing zal de heer Albert Corporaal dieper ingaan op de relatie tussen het beheer 
en de vegetatie. 



 

Rond 12.00 uur is er de mogelijkheid de eventueel  zelf meegebrachte lunch te gebruiken in de  
Fermerie. 

 

Rond 13.00 uur. Vertrek voor de excursie door de Ossenwaard. De route voert ons vanaf de 
Fermerie door een van de oudste delen van Deventer, langs de gerestaureerde stadswal, met 
interessante muurvegetatie, via het veerpontje naar de uiterwaard. De uiterwaard biedt ons 
behalve het aantrekkelijke rivierenlandschap een soortenrijke vegetatie, maar daarnaast ook een 
rijk vogelleven. 

 

Rond 15.00 uur einde van de themadag in het Worpplantsoen tegenover de stad, waar het 
pontje aanlegt. 

 

Voor deze interessante en actuele themadag hopen we op veel belangstelling.  

Tip voor de deelnemers: neem laarzen mee want het kan nat en modderig zijn in de uiterwaard, 
vooral na regen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bob Maks, telefoon 0570-610266 of bij Ans Gjaltema 
telelefoon 0570-636014. 

 

 

Met vriendelijke groet en tot ziens in de Ossenwaard, 

KNNV afdeling Deventer. 

 

 

Mededeling voor de afdelingen: 

De Fermerie van waaruit deze themadag georganiseerd wordt, is na een korte wandeling 
gemakkelijk zowel per auto als per trein te bereiken.  

Opgave voor 25 mei bij  Tjalling van der Meer (e-mail tjalling.ellen@planet.nl of telefoon 0341-
420199) 

Een kaartfragment met de ligging van de locatie en de parkeergelegenheid zal tijdens de 
eerstvolgende gewestelijke vergadering op 13 maart 2006 worden uitgereikt. 

Vogelexcursie Natuurontwikkelingsproject Engelse Werk Zwolle 
15 oktober 2005 

 

mailto:tjalling.ellen@planet.nl


Het natuurontwikkelingsproject Engelse Werk te Zwolle. Bijna iedereen zal, 
ofwel vanaf de oude IJsselbrug ofwel vanaf de spoorbrug, wel eens een blik 
geworpen hebben op dit gebiedje bij Zwolle. In de uiterwaarden van de IJssel, 
nabij het park Engelse Werk, is in 1992 een natuurontwikkelingsproject van start 
gegaan. Door ontgraving is er een circa 7 ha grote waterplas ontstaan. Een oud 
gemaaltje is in het kader van het project verwijderd, waardoor  
overstromingswater van de IJssel alleen nog door verdamping en inzijging in de 
bodem verdwijnt. De vernatting in de uiterwaard komt ten goede aan allerlei 
soorten watervogels en moerasplanten. De verwachting is dat enkele tientallen 
soorten broedvogels zich zullen gaan vestigen in het rietmoeras. Voor 
natuurliefhebbers zijn voorzieningen gemaakt om de ontwikkelingen te kunnen 
volgen en van de natuur te kunnen genieten. Aan de noordkant is een fietspad 
gemaakt en aan de zuidkant is vogelkijkhut "De Grutto" gebouwd. Vlakbij de hut 
is een oeverzwaluwwand gemaakt. Het Engelse Werk is voor de KNNV Epe- 
Heerde natuurlijk vlak bij huis. Voor de Vozovar een reden om hier een de 
najaarsexcursie naar toe te houden. Dit gecombineerd met de omgeving van de 
kleigaten van Windesheim. 

 De excursie stond onder leiding van Rudi Heideveld (Erik Murris was helaas 
ziek). Verder waren aanwezig Gert Prins, Henk van Gelder, Gerard Plat en 
ondergetekende.   

Het beloofde een mooie ochtend te worden, maar helaas stond er geen wind, 
waardoor de nevel eerst een tijdje bleef hangen. Toen die langzaam begon op te 
trekken een plek gezocht om te kijken over een deel 
van de waterplas. Uit de geluiden was af te leiden 
dat er ook vogeltrek aanwezig was en zo konden de 
eerste vogels op het lijstje genoteerd worden.  

Ook begonnen de schimmen op de waterplas 
steeds beter herkenbaar te worden. Grauwe Ganzen 
op het water, Canadese Ganzen en Kolganzen op de 
oever. Deze laatsten hadden allen een afhangende vleugel en het zijn 
waarschijnlijk voormalige lokvogels die hun “oude dag” hier mogen slijten. Bij de 
eenden viel op dat er veel Slobeenden op de plas zaten, die diep in het water 
liggend aan het foerageren waren. 

Terwijl er allemaal kleine vogeltjes overvlogen op weg naar het zuiden 
langzaam naar de vogelkijkhut gelopen. Onderweg een tijdje uitgebreid een 
groep Watersnippen bekeken die op een modderige oever stonden te rusten. In 
de vogelkijkhut opnieuw goed zicht op de grote groep Slobeenden. Ook een 
IJsvogel liet zich goed zien door steeds langs de hut over het water te scheren 
van de ene naar de andere plek. 

 Na enige tijd op het Engelse Werk vertoefd te hebben is de auto opgezocht 
en werd er doorgereden naar de kleigaten bij Windesheim. Hier een stuk over de 
IJsseldijk gelopen. Hoewel er nog wel enkele vogelsoorten gezien zijn die eerder 



die ochtend nog niet gezien waren, was alles toch wat magertjes, behalve dan 
nog de roep van een Waterral vanuit de kleigaten.  

Ook was er een idilysch plaatje met een roodbonte koe die aan de overzijde van 
de IJssel in de ochtendmist in het water stond. Na dit bekeken te hebben is de 
terugreis weer aanvaard. 

In totaal zijn er 62 soorten waargenomen op deze ochtend; toch weer een aardig 

lijstje. 

Matthijs Bootsma 

(bron foto en omschrijving Engelse Werk: internet) 

Voorwoord  Uw redactie gaat zich niet verlagen tot triviale uitspraken over de lente die lang en breed is 
ingegaan maar trouw blijft aan zijn (nacht)vorst – daar is al zo veel over gezegd en het helpt toch niet. 

DUS WE GAAN U GEWOON VOORBEREIDEN OP WAT U IN DEZE 
NATUURKLANKEN KUNT TEGENKOMEN.  

OM TE BEGINNEN DE DIEPGANG, DE KERN VAN HET GEHEEL OF MET 
ANDERE WOORDEN: BESTUURLIJKE ZAKEN. IEDEREEN DIE DE 
JAARVERGADERING GEMIST HEEFT KAN NU TE WETEN KOMEN WAT 
DAARIN IS OMGEGAAN, HOEVEEL ER TE DOEN IS EN HOE PRETTIG HET 
ZOU ZIJN ALS ER MEER MENSEN WAREN OM DE KAR TE TREKKEN.  
IN DIT KADER OOK GRAAG UW SPECIALE AANDACHT VOOR PAGINA 10. 
MISSCHIEN LOOPT U DAAR TEGEN IETS AAN WAARVAN U DENKT: “HÉ, DAT 

Fuut Canadese Gans Kolgans Grauwe Gans Nijlgans 

Smient Wilde Eend Kuifeend Tafeleend Soepeend 

Slobeend Wintertaling Knobbelzwaan Meerkoet Waterhoen 

Kleine Mantelmeeuw Kokmeeuw Zilvermeeuw Blauwe Reiger Aalscholver 

Zwarte Kraai Kauw Gaai IJsvogel Waterral 

Kievit Wulp (doortrek) Watersnip Buizerd Boomklever 

Turkse Tortel Holenduif Houtduif Huismus Ringmus 

Kramsvogel Koperwiek Merel Zanglijster Spreeuw 

Grote Bonte Specht Pimpelmees Koolmees Glanskop Heggemus 

Winterkoning Keep Vink Goudvink Sijs 

Putter Groenling Appelvink Kneu Goudhaantje 

Grote Gele Kwikstaart Witte 
Kwikstaart 

Waterpieper Graspieper Veldleeuwerik 

Rietgors Tjiftjaf    



IS IETS VOOR MIJ.” WEEST ERVAN VERZEKERD: ER WORDT OP U 
GEWACHT! 

HET VERSLAG OVER DE NACHTVLINDERNACHT VAN HILARY 
JELLEMA (PAG. 12) HAD IN HET VORIGE NUMMER GEMOETEN. 
ABUSIEVELIJK IS HET TE DIEN TIJDE BIJ HET WEGSCHRIJVEN VAN DE 
KOPIJ IN EEN VERKEERD BESTAND TERECHTGEKOMEN EN ZO AAN ONZE 
AANDACHT ONTSNAPT. EXCUSES DAARVOOR. COMPUTERS ZIJN NET 
MENSEN; ZE KUNNEN JE LELIJKE PARTEN SPELEN. 
U ZULT IN DE (TOCH AL GEWRAAKTE) RUBRIEK “WAARGENOMEN” 
TROUWENS OOK AF EN TOE EEN POOSJE IN DE TIJD TERUGMOETEN, 
MAAR EEN HEEL BIJZONDERE WAARNEMING, BIJVOORBEELD VAN EEN 
JOCHIE VAN VIJF DAT OVER EEN WEZEL STRUIKELT, DAT BLIJFT TOCH 
ALTIJD ACTUEEL! 
 NAAST DIVERSE ZEER DOORWROCHTE ARTIKELEN WORDT U 
GECONFRONTEERD MET VREEMDE ELEMENTEN IN ONZE NATUURLIJKE 
LEEFOMGEVING, ALLERHANDE VELDBIOLOGISCHE 
WETENS(W)AARDIGHEDEN EN POËZIE.  

MAAR NU GRAAG UW ONVERDEELDE AANDACHT VOOR HET 
ONDERSTAANDE ARTIKEL. U STEMT TOCH OOK? 

REDACTIE 



Het Wapenveldse Broek in de tweede ronde. 

HET ZAL JULLIE TOCH NIET 
ONTGAAN ZIJN, DAT EEN FLINK 
AANTAL MENSEN ZICH INZET 
VOOR DE VERKIEZING VAN HET 
WAPENVELDSE BROEK ALS DE 
MOOISTE PLEK VAN 
NEDERLAND.? 
Twaalf provincies, met per provincie twee 
afgevaardigden, streden de afgelopen weken 
om die eer. Voor Gelderland waren dit het 
Berkerdal en het Wapenveldse Broek. Van de 
laatstgenoemden is Ireen Bunnik de 
ambassadeur en zij bracht dit prachtige 

gebied, met hulp van vele enthousiastelingen en trouwe stemmers, tot de tweede ronde.  

In de periode van 13 maart t/m 15 april moeten de ambassadeurs drie opdrachten uitvoeren. De 
ambassadeur met de meeste internetstemmen wint extra publicitaire aandacht op radio, tv en krant. 
Vooral gezien de perikelen rond de dreiging van de hoogwatergeul kunnen we die aandacht goed 
gebruiken, aldus Ireen Bunnik.  

Zaterdag 15 april is de eerste tv uitzending om 17.00 uur op Ned. I. In de uitzending strijden drie 
gebieden tegen elkaar om twee plaatsen in de finale. Zaterdag 22 en 29 april zijn er weer drie 
gebieden aan de beurt. 

ZATERDAG 6 MEI IS HET 
WAPENVELDSE BROEK  MET 
TWEE ANDERE GEBIEDEN AAN 
DE BEURT OP NED. I  OM 17.00 
UUR . 
Op 6 mei kan er gedurende de 
uitzending telefonisch worden gestemd. 
Van 7 t/m 11 mei kan er via internet 
gestemd worden. Elke dag één keer. Het 
gaat die week om twee finaleplaatsen. 

Zet het vast in de agenda, kalender of 
waar dan ook en roep zoveel mogelijk 
mensen op om Ireen te steunen. Met 
elkaar gaan we voor een finaleplaats voor het Wapenveldse Broek. 
Kijk voor het verloop van deze actie regelmatig  op www. wapenveldsebroek.nl   

 

 

 



DE WAARNEMINGEN DIE NIET IN DIT BLAD ZIJN OPGENOMEN ZIJN WEL 
VASTGELEGD IN HET ARCHIEF. ZE ZIJN ALLEN VOOR 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DESBETREFFENDE WAARNEMERS EN 
DAT WAREN DEZE KEER: CC.=CORNÉ CLARINGBOLD; EDB.=EGBERT DE 
BOER; EKG.=ELS KOOPMANS-GROMM; HVD.=HARRY VAN DIEPEN; 
MAB.=MATTHIJS BOOTSMA; MF.=MARIANNE FABER; MM.=MICKY 
MARSMAN; OS.=OETI SLOT. 
En verder: Josette Koopmans en Renger Bootsma. 

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

We zijn ons ervan bewust dat er waarnemingen van buiten de regio zijn, maar ze staan 
toch niet in de weg? 

 



Vogels 
Aalscholver 
jan./feb. Geregeld. IJssel 
tussen Oene en Wapenveld. 
EKG.  
idem 1 ex. IJsbaan Vaassen. 
EKG.  
Blauwe reiger 
14/01 Geregeld langs IJssel 
en boven dorp Epe 
(tuinvijvers). 1 ex. middenin 
verkeer Heerde, kruispunt 
Welgelegen. EKG.  
Barmsijsje 

29/01 2 exx. Zwolle. N. stadstuin.  

Josette Koopmans. 

Bergeend 
06/02 7 exx. Plas Welsum. 

EKG.  
11/03 2 paartjes tussen 

Marle en Veessen. EKG.  
Boomklever 
08/01 Op voer. Tuin Epe-C. 

EKG.  
Brandgans 
13/01 2 exx. De Zande, 

IJssel. EKG.  
11/03 ± 10 exx. tussen Marle 

en Veessen. EKG.  
Brilduiker 
13/01 2 paartjes. Kanaal 

t.h.v. Kievitsveld. EKG.  
Canadese gans 
13/01 2 exx. De Zande, 

IJssel. EKG.  
27/02 1 ex. IJssel tussen 

Veessen en Vorchten. EKG.  
11/03 1 ex. Marle. EKG.  
Dodaars 
22/12 1 ex. Kolk Kloosterbos, 
Wapenveld. EKG.  
03/01 3 ex. Zwarte Kolk te 
Wapenveld. MAB.  

16/02 1 ex. Plas Welsum. EKG.  

Geoorde Fuut: 

17/12 Apeldoorns Kanaal ter  
hoogte van Hoorn. MAB.  

Glanskop 

21/12 Opnieuw op voer. Tuin 
Bongerdplein, Epe. EKG. 

Goudvink 
jan./feb. Geregeld. Epe-C. EKG.  
Het hele jaar door laten 3 koppels zich met 
regelmaat bewonderen. Tuin Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

Groene specht 
12/03 Vosbergen. MF. 
Groenling 
jan./feb. Geregeld enkele exx. op voer. Epe-C. EKG. 
 
Grote zaagbek 

15/01 4 exx. – twee paartjes, 
Grote  
Wetering, Wapenveld. EKG.  
28/01  Kievitsveld, EdB. 

03/01 1 vrouwtje bij gemaal Veluwe, 
Werverdijk te Wapenveld. MAB. 

18/02 2 exx. Kanaal t.h.v. Heerde. EKG.  
Grote zilverreiger 

17/12 sloot bij Kavelweg, 
Heerde. MAB.  
05/02 laag overvliegend, 
Tuurbrink Heerde. MAB.  
11/02 In plas langs de IJssel 
ten zuiden van de Nijenstein. 
EdB. 
Grutto 
28/02 ± 100 exx. 
Bolwerksmolen (Deventer?) 
CC.  
Huismus 
jan./feb. 16 exx. geregeld op 
voer 
in de tuin. Epe-C. EKG.  
Kauw 
jan./feb. Groepen van minstens 
100 exx. boven Epe-C. EKG.  
Kievit 
11/02 Langs de IJssel op 
diverse plaatsen kleine 
groepjes aanwezig. EdB. 
Kleine zwaan 
13/01 ± 100 exx. Noordeinde. 
(Gld.? red.) EKG.  
Kolgans 
01/01 Veel exx. uiterwaarden 
o.a. Vorchten. EKG.  
11/03 Duizenden tussen 
Marle en Veessen. EKG.  
Kuifmees 



feb./mrt vooral bij stevige kou 
steeds weer even aankerend. 
Op voer, Belvédèreweg 3, 
Epe. MM.  
Kruisbek 
07/02 ♀ Op voerplank in tuin 

Officiersweg 127, Epe. MF.  
Kuifeend 
16/02 Honderden exx. plas Welsum en 4 

exx.Plas ijsbaan (kruispunt.) EKG. 
Mandarijneend: 

03/01 7 mannetjes, 2 vrouwtjes, Zwarte Kolk 
te Wapenveld. MAB. 

Merel 
18/03 Aan de Haverkampweg een fraaie 

man! De vogel was voor ruim 80% helderwit  
en voor de rest voorzien van mooie ronde 
zwarte stippen ter grote van een € . Heel mooi 
om te zien. HvD. 

Nonnetje 
03/01 1 mannetje, Zwarte Kolk te 

Wapenveld. MAB.  
28/01 Kievitsveld, 2♂ en 3♀, EdB. 

Ooievaar 
22/12 1 ex. IJssel, Vorchten. 
EKG.  

22/01 1 ex. op nest. Vorchten. EKG.  

Pestvogel 
27/02 ± 20 exx. Koninklijk 
park ’t Loo, Apeldoorn. Eten 
vossenbessen. CC.  
28/02 1 ex. rond het 
middaguur in de tuin. Bleef er 
ongeveer een uur rondhangen. 
Troelstrastraat, Epe. HvD. 
Putter 
29/01 3 exx. op 

Kaardebollen. Tuin Epe-C. EKG.  
30/01 idem 
01/02 idem 

22/03 ♂ op  la rik sappeltj es, tuin 
Officiersweg 127, Epe. MF.  

Rietgans 
01/01  Groep van ± 20 exx. 

IJssel,  
Vorchten. EKG.  

Ringmus 
28/12 t/m februari d.a.v. 4 
exx. op voer in de tuin. Epe-C. 
EKG.  
Roerdomp 

28/01 Visvijvers bij de Venz, 
opvliegend en neerstrijkend in 
riet, gaat zitten in paalhouding; 
een uur later gebeurde 
hetzelfde op dezelfde plek. 
(Een dag eerder had ik in 
Friesland langs een vaart ten 
noorden van Harlingen ook al 
een Roerdomp gezien. Op 
beide plekken kom ik wel 
vaker en had ik deze vogel 
nooit eerder gezien. Het gaat 
waarschijnlijk om Oost-
Europese vogels die vanwege 
de kou zijn uitgeweken naar 
warmere oorden.) EdB. 
30/01 Melding van een bruine 
vogel met een lange snavel in 
het bosgebied bij De Leegte, 
Epe-N. Uitgebreide zoekactie 
leverde niets op …… →  
06/02 Soortgelijke melding 
nu uit de Sint Crusiusweg 
(tegen het oude centrum van 
Epe.) Het betrof een Roerdom, 
sterk vermagerd en met een 
gebroken poot. Het dier moest 
afgemaakt worden. 
 Knap dat hij nog een week in 
leven had kunnen blijven. 
HvD. 

Roodhalsfuut 

18/12 2 exx. Zwarte Kolk te 
Wapenveld. MAB.  
03/01 1 ex. Zwarte Kolk te 
Wapenveld. MAB. 

 Scholekster         

11/03 Tientallen. Marle. 
EKG.  
Smelleken 



04/03
 Oranjeweg/Tongerensche 
Heide, Epe. CC.  
Smient 
16/02 Honderden exx. plas 
Welsum. EKG. 

Sperwer:  

16/12  Dorpenweg te Hattem, 
vloog ca. 200 meter met auto 
op (60 km/h). MAB.  
Staartmees 

De hele winter een vast koppeltje op voer 
(een streep- en een witkopje), maar t/m half 
maart zeer regelmatig ook grotere groepen tot 
en met 17 tegelijk! Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.  

29/01 2 exx. tuin Epe-C. 
EKG.  
26/02 2 exx. Tuin Epe-C. 
EKG.  

Sijsje 
22/12 1e ex. deze winter. Tuin Epe-C. EKG.  

jan./feb. Dagelijks troepjes op voer. Tuin 
Epe-C. EKG.  

Tafeleend 
22/12 Troepje IJssel, 
Wapenveld. EKG.  

14/02 4 paartjes. Kanaal t.h.v. Vosbergen. 
EKG.  

20/02 3 ♂♂♂,  Apeldoorn s Kanaa l t. h . v .  

Vosbergen, Heerde. MAB.  

23/02 3 mannetjes, 2 vrouwtjes, 
Apeldoorns Kanaal t.h.v. Bonenburg, 
Heerde. MAB.  

16/03 5 mannetjes, 1 
vrouwtje, Apeldoorns Kanaal t.h.v. 
Vosbergen, Heerde. MAB. 

Torenvalk 
12/02  In boom bij 

Schaapskooi, Heerde, toen 
opvliegend om biddend het terrein te 
verkennen. OS. 

Vink 
18/02 Bij akelig guur weer. Het klonk 

roestig, maar het waren 
vinkenslagen. Althans een heel 
duidelijke aanzet. Tuin Belvédèreweg 
3, Epe. MM. 

23/02 Veel op voer, tuin Epe-C. 1e 
vinkenslag! EKG.  

Wulp 
03/03 ± 40 exx. Wilp. CC.  
IJsvogel  
18/12 Gemaal Veluwe, Werverdijk te 

Wapenveld. MAB.  

03/01 Gemaal Veluwe, Werverdijk te 
Wapenveld. MAB. 

04/01  Vaassen, bij Jonasbrug, 
boven Grift meevliegend 
exemplaar. EdB. 

1501  Emst, boven Grift bij Kievitsveld. 
EdB. 

23/01  Zuuk, boven beek 
Gelriaweg, zittend exemplaar. 
EdB. 

febr. Kanaal Vaassen CC.  
Zwarte mees 
03/02 1 ex. op voer. Tuin Epe-C. EKG.  
Zwarte kraai 

22-01 ± 100 exx. op 
uiterwaard bij pont Wijhe. 
EKG.  

Zwarte specht 
18/02 Bos bij Tonnenberg, Wapenveld. EKG. 
Zwartkop 
08/03 1 ♀ op vetbol. Apeldoorn-N. CC.  

ZOOGDIEREN 
Das: 

25/02 KAMPERWEG T.H.V. VIADUCT A50, 
HEERDE. MAB. 

Edelherten 

18/02 2 bokken, nabij 
Pluizenmeer, Heerde. MAB. 

Haas 
16/02 2 EXX. TERWOLDE. EKG. 
Konijn 
23/01  Ondanks ziekte nog op 

Renderklippen. EKG. 

(Het lijkt mij dat er meer konijnen 
zijn dan ooit en niet alleen op de 
Renderklippen. Ik zie ze regelmatig 
over het gazon van de buren 
huppelen en ze zitten ook hier in de 



tuin, volgens de hond. Belvédèreweg, Epe. MM.)

 

MOL 
JAN.FEB. ZEER VEEL MOLSHOPEN, OOK IN 

DE UITERWAARDEN. EKG.  
STEENMARTER 
WOONT OP ZOLDER IN EEN HUIS 
AAN DE JAGTLUSTWEG EPE,  AL 
ZEKER EEN HALF JAAR. ONDANKS 
HET FEIT DAT HET DIER 
LAWAAIIG IS EN RIEKT, MAG HIJ 
BLIJVEN!!!! MF.  
Wezel: 

17/07 Zandakker te Heerde in de 
bebouwde kom van Heerde 
(waarneming door Renger 
Bootsma, 5 jaar. 

  

INSECTEN 
Driehoornmestkever  Typhaeus 
typhoes 

23/01 Holletjes Renderklippen. EKG.  

Grote wintervlinder  Erannis defoliaria 

25/02 1 ex. Deelerwoud. EKG.  

Hazelaargalmug (????) 

03/01 Gallen op ♂ h azelaa rkatjes,  

Kievitsveld. EKG.  

Lapsnuittor  Otiorhynchus clavipes 

24/02 In huis. Epe-C. EKG.  

Een Miljoenpootsoort (als geleedpotige 
tijdelijk ondergebracht bij de insecten.) 

19/02 Op berkenwond, Zandhegge, Wenum. EKG.  
Sleedoornpage  Thecla betulae 

04/02 1 EITJE OP PRUIMENBOOM. 
(LOCATIE?) EKG.  

Tweestippelig lieveheersbeestje  
Adalia bipunctata 

21/02 IN HUIS. EPE-C. EKG.  
Veelkleurig Aziatisch 

lieveheersbeestje Harmonia 
axyridis 

27/01 Nieuwkomer in Nederland. In 
huis, Epe. EKG.  

13/02 Idem. 

Nachtvlinder 
20/03 Voor de eerste keer weer een 

exemplaar tegen het raam, 
mogelijk een Dennerupsvlinder, 
want die zijn hier vaak. De 
nachtvorst ten spijt vloog hij weg 
voordat ik hem vangen kon. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

 
PLANTEN 
Vogellijm  Viscum album 
10/02 In volle fleur op onze kleine 

appelboom (spontaan gekomen in 
2004!) Tuin Epe-C. EKG.  

 
PADDESTOELEN 
Gewoon fluweelpootje  Flammulina 
velutipes 

04/01 Op oud stammetje. 
Epe-C. EKG.  

 

Grote sponszwam  Sparassis crispa 

15/01 Norelbos Epe, bij de 
drinkbak langs het 
Natuurpad. MM.  

Heideknotszwam  Clavaria argillacea 

okt.-dec. Renderklippen. Op 
de brede schrale strook 
langs het fietspad naar 
Heerde. Veel minder talrijk 
dan vorig jaar. MM. 
25/12 Deelerwoud. EKG.  
 



 
Wij schrijven: 2 februari 2006 
Een paar dagen tevoren had Harry van Diepen blijk 
gegeven van enige gekrenktheid omdat hij van ’t jaar 
nog geen een Pestvogel had gezien. Ik vroeg hoe IK 
me dan moest voelen: nog nooit van mijn leven een 
Pestvogel gezien!!! 
En toen belde Harry op met de vraag of ik zin had 
om ze te gaan kijken – zo simpel alsof het 
etalagemateriaal betrof! 

Van plaatjes kende ik de vogels natuurlijk wel, maar 
de werkelijkheid overtrof mijn verwachtingen op alle 
fronten. De kleuren: het geel dat op lichtgevende 
verf lijkt, de witte biezen die witter dan witter dan 

wit zijn, het roestoranje onder de staart, om niet te vergeten de glanzende lakrode pegeltjes aan de 
armpennen, en dat alles op een font van superbeschaafd beige in op- en aflopende  tonen – 
wonderbaarlijk! Hun strenge blikken vallen niet te rijmen met hun gemoedelijk gedrag en van 
schuwheid hebben ze weinig last.  
Wat mis je op zulke momenten een echt goeie fotocamera! 
 Niettemin: ik had de middag van mijn leven waar ik nog van nageniet. 

Micky Marsman. 
Wetens(w)aardigheden voor de jeugd. 

 

Hommels. 

Wanneer je in het vroege voorjaar een dikke hommel ziet, dan is dat een koningin.  Zij is ontwaakt 
uit haar winterslaap en op zoek naar een holletje om een kolonie te stichten.   

Maar eerst worden de al bloeiende krokussen, Sneeuwklokjes, Sleedoorn of de hazelaar met een bezoek 
vereerd.  Het gaat haar om de nectar die suiker levert voor de energie en het eiwitrijke stuifmeel dat 
noodzakelijk is voor de eiproductie.   

Als het holletje gevonden is kan de broedkamer in orde gemaakt worden. Van was wordt een voorraadpotje 
gemaakt.  Die was wordt afgescheiden door klieren tussen de schildplaten bij het achterlijf.  In het potje 
komt het stuifmeel en daar bovenop legt de koningin acht à tien eitjes. 

Een tweede waspotje wordt met nectar gevuld en het broeden kan beginnen. Als het in die tijd te koud is om 
naar buiten te gaan snoept ze van het nectarpotje. De eieren worden zo warm mogelijk gehouden. Uit dit 
broedpakket komen pootloze larfjes die gevoed worden met in nectar gedrenkt stuifmeel.  Tien dagen later 
verpakken ze zichzelf in een cocon.  Na twee weken kruipt er een nieuwe hommel uit de slaapzak.  Dit legsel 
vormt het werkvolk.  Het tweede legsel bestaat uit vrouwelijke hommels, de werksters.  Zij bouwen 
broedpotjes en vliegen af en aan met stuifmeel en nectar. De koningin hoeft alleen nog maar eieren te leggen; 
de werksters zorgen voor de uitgekomen eitjes.  Een nieuwe kolonie is gesticht.   

De mannetjes verschijnen pas in de zomer. Zij zijn te herkennen aan de langere sprieten aan hun  
kop. Hommels vormen éénjarige kolonies.  Alleen de bevruchte koninginnen overwinteren.   



De eetgewoontes van hommels zijn van onschatbare waarden voor de bestuiving van planten. 
Gemiddeld  zijn hommels per dag veel langer bezig met het verzamelen van voedsel dan honingbijen. Per uur 
bezoeken ze twee- tot driemaal zoveel bloemen.  

De lengte van de hommeltongen kan per soort verschillen. Per soort worden er daarom andere 
bloemen bezocht.  Want voor de één is de nectar wel- en voor de andere niet bereikbaar. 

Aardhommels met hun korte tong,  omzeilen dit probleem en bijten aan de onderkant van de bloem een gaatje 
en zo kunnen ze gemakkelijk bij de nectar komen.  Op de tekening kun je zien dat tijdens het zuigen van de 
nectar door het gaatje, de hommel niet in aanraking komt met stempel en meeldraden. Dat betekent dat hij 

wel de nectar steelt, maar de bloem niet bestuift.  En voort wat 
hoort wat. Onderzoek heeft uitgewezen dat er toch genoeg nectar 
overblijft voor hommelsoorten  met een langere tong die op een 
normale manier nectar zuigen en zo de bloem toch bestuiven en de 
soort behouden blijft. 

HOMMELS HEBBEN EEN ZEER HARIGE VACHT. 
HIERACHTER BLIJFT VEEL STUIFMEEL 
HANGEN BIJ HUN VEELVULDIGE BLOEMEN 
BEZOEK. DOORDAT DE WIND STEEDS DOOR DE 
HAREN STRIJKT, WORDEN DEZE GELADEN MET 
STATISCHE ELEKTRICITEIT EN DAARDOOR 
WORDT HUN VACHT ÉÉN GROTE 

STUIFMEELMAGNEET.  JE HEBT DAT ZELF WAARSCHIJNLIJK OOK WEL 
EENS ONDERVONDEN, VOORAL BIJ VORST, DAT HET KNETTERT BIJ HET 
KAMMEN VAN JE HAAR EN JE  HAREN RECHTOP BLIJVEN  STAAN.   
SOMMIGE HOMMELS, ZOALS DE AARDHOMMEL, DE TUINHOMMEL EN DE 
WEIDEHOMMEL HEBBEN EEN VACHT MET DE KLEUR GEEL EN ZWART. DIT 
ZIJN SIGNAALKLEUREN DIE EVENTUELE VIJANDEN  MOETEN 
AFSCHRIKKEN.  DE VROUWTJES HEBBEN OOK NOG EEN GLADDE ANGEL 
OM ZICH TE VERDEDIGEN. ZE STEKEN ALLEEN ALS ZE ECHT IN NOOD 
ZIJN. DE ANGEL HEEFT GEEN WEERHAAKJES EN ZE KAN DUS VAKER 
STEKEN. ZO’N STEEK IS NIET GEVAARLIJK EN LEVERT HOOGUIT EEN 
KORTE PIJNLIJKE PLEK OP.  

 

 

 

 

 

 
AARDHOMMEL 

BANDEN ORANJE 
PUNT ACHTERLIJF WIT        

WEIDEHOMMEL 
VOORSTEBANDEN GEEL  

PUNT  ACHTERLIJF ORANJE  

TUINHOMMEL 
BANDEN GEEL 

PUNT ACHTERLIJF WIT 
 
Hoe ontstaat nu zo’n koningin?  Na een aantal vervellingen  spint elk larfje dus een zijden cocon en verpopt 
zich daarin tot werkster.  In het begin van het seizoen is het aantal werksters nog erg klein, later komen er 
steeds meer arbeidsters die zich met het welzijn van de larfjes gaan bemoeien.  

De koningin legt steeds meer eieren. Zoveel dat er een goed evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod van 
voedsel. Als de larven steeds meer voedsel krijgen stellen zij het verpoppen uit. Het gevolg is dat ze steeds 

 



groter en dikker worden.  Uiteindelijk moeten zij zich wel verpoppen en zie: de nieuwe generatie koninginnen 
dient zich aan.   

De darren ( dat zijn de mannetjes) die onbevrucht ter wereld komen, leveren weer de zaadcellen, die 
er voor zorgen dat het volgende  jaar hun dochters worden geboren.  Tenminste als de koningin de winter 
overleeft. Slechts twee procent van de koninginnen doorstaat de koude winterperiode.  

In Nederland en België komen ongeveer twintig hommelsoorten voor.  Ze zijn vooral goed te 
herkennen aan hun kleurenpatroon.   

Hommels, bijen, wespen en mieren behoren tot de orde van de vliesvleugeligen.  Deze insecten hebben vier  
vliezige, glanzende, vaak fel gekleurde vleugels.  De vliesvleugeligen bestaan weer uit twee onderordes: de 
Symphyta hebben geen wespentaille, de superfamilie Apoidea , waartoe ook de hommels behoren, wel  ( zie 
afbeelding.)     

                                                                              O.Slot                                                                                                 
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	Groenpraat 11
	Emster Broek
	Sarcococca hookeriana
	Namen
	Oeverlopers
	Veluwemeer in februari



	Moeraswederik
	Sprinkhaan
	Agnès Herweijer stuurde ons een krantenartikel dat we (aangepast) hebben overgenomen.
	Vreemde namen tref je niet alleen in de plantenwereld maar ook elders.

	Promotie
	Soorten, microsoorten en het verdwijnen van soorten uit de nieuwste Heukels
	De sluitingsdatum  voor  kopij  is
	Bergeend
	06/02 7 exx. Plas Welsum. EKG.
	11/03 2 paartjes tussen Marle en Veessen. EKG.
	Boomklever
	08/01 Op voer. Tuin Epe-C. EKG.
	Brandgans
	13/01 2 exx. De Zande, IJssel. EKG.
	11/03 ± 10 exx. tussen Marle en Veessen. EKG.
	Brilduiker
	13/01 2 paartjes. Kanaal t.h.v. Kievitsveld. EKG.
	Canadese gans
	13/01 2 exx. De Zande, IJssel. EKG.
	27/02 1 ex. IJssel tussen Veessen en Vorchten. EKG.
	11/03 1 ex. Marle. EKG.
	Dodaars

	KNNV Natuurcursus
	Goudvink
	jan./feb. Geregeld. Epe-C. EKG.
	Groene specht
	Groenling
	Grote zaagbek
	03/01 1 vrouwtje bij gemaal Veluwe, Werverdijk te Wapenveld. MAB.
	18/02 2 exx. Kanaal t.h.v. Heerde. EKG.
	Grote zilverreiger
	Kruisbek
	07/02 ♀ Op voerplank in tuin Officiersweg 127, Epe. MF.

	Kuifeend
	16/02 Honderden exx. plas Welsum en 4 exx.Plas ijsbaan (kruispunt.) EKG.
	03/01 7 mannetjes, 2 vrouwtjes, Zwarte Kolk te Wapenveld. MAB.
	Nonnetje
	03/01 1 mannetje, Zwarte Kolk te Wapenveld. MAB.
	28/01 Kievitsveld, 2♂ en 3♀, EdB.
	Ooievaar
	Pestvogel
	Putter
	29/01 3 exx. op Kaardebollen. Tuin Epe-C. EKG.
	30/01 idem
	01/02 idem
	Rietgans
	01/01  Groep van ± 20 exx. IJssel,
	Vorchten. EKG.
	Ringmus
	Roerdomp


	Sijsje
	Tafeleend
	16/03 5 mannetjes, 1 vrouwtje, Apeldoorns Kanaal t.h.v. Vosbergen, Heerde. MAB.
	Torenvalk
	12/02  In boom bij Schaapskooi, Heerde, toen opvliegend om biddend het terrein te verkennen. OS.
	Vink

	Wulp
	03/03 ± 40 exx. Wilp. CC.
	IJsvogel
	febr. Kanaal Vaassen CC.
	Zwarte mees
	03/02 1 ex. op voer. Tuin Epe-C. EKG.
	Zwarte kraai
	Zwarte specht
	18/02 Bos bij Tonnenberg, Wapenveld. EKG.
	Zwartkop
	Zoogdieren
	25/02 Kamperweg t.h.v. viaduct A50, Heerde. MAB.

	Haas
	Konijn
	Mol
	jan.feb. Zeer veel molshopen, ook in de uiterwaarden. EKG.
	Steenmarter
	Insecten
	04/02 1 eitje op pruimenboom. (Locatie?) EKG.
	21/02 In huis. Epe-C. EKG.
	Nachtvlinder
	Planten


	Vogellijm  Viscum album
	Paddestoelen

