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Wij wensen u een heel gelukkig nieuwjaar 

EN DE EERSTVOLGENDE SLUITINGSDATUM 

VOOR KOPIJ IS 

10 MAART A.S. 

Voorwoord 

 Zoals altijd beginnen we het eerste nummer met u allemaal een 
voorspoedig, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe te wensen. De rust is intussen 



weergekeerd, de vuurwerkresten zijn geruimd en de getergde dieren hopelijk ook 
weer tot bedaren gebracht. 

Dat allemaal geldt voor het moment dat u dit leest, maar bij het schrijven van 
deze tekst is het nog 2006 en het “gevecht met de laatste hand” aan deze 
Natuurklanken is in volle gang. 

 Er kan van alles mis zijn gegaan, want begin december stortte de 
redactionele computer volledig in. Hij moest vervangen worden door een nieuwe 
en er waren heel wat bestanden ernstig verminkt of verdwenen. De e-mails 
waren helemaal niet meer te redden; ze hebben niet eens sporen nagelaten.. 
 Gelukkig was er al veel van de inzendingen in veiligheid gebracht en 
diverse dingen konden we opnieuw opvragen. Uiteraard alleen als we ons 
herinnerden dat ze ons toegestuurd waren.  

De vrees is groot dat er onder u zijn die iets voor het blad hadden geschreven en 
het nu niet te zien krijgen. Dat zijn dan de dingen die niet alleen uit het 
computergeheugen gewist zijn, maar ook uit de “menselijke harde schijf”. 

We hopen van harte dat het geen ernstige zaken betreft die aan een bepaalde 
datum gebonden zijn. Voortaan wordt alles onmiddellijk na ontvangst in een 
veilig laatje gestopt: dit euvel zal ons geen tweede keer overkomen! 

 In dit nummer vindt u in eerste plaats de gebruikelijke jaarverslagen. En u 
maakt kennis met ernstige leemten in het bestuur…. Verder krijgt u de kans 
aangeboden de redactie te komen versterken en dat is echt iets wat we u kunnen 
aanbevelen. Werk waar je je volledig in kunt uitleven – waar vind je dat nog? 

 Opvallend is het geringe aantal waarnemingen dat binnenkwam, en dat 
terwijl er toch een heleboel bijzondere dingen te melden zijn: bloeiende 
forsythia’s, nesteldrang bij de merels – om maar een paar voorbeelden te 
noemen. 

 Er wordt ook weer een beroep op u gedaan om toch vooral aanwezig te 
zijn op Jaarvergadering (22 februari a.s.), en wat er verder nog te lezen is…… 
kijkt u zelf maar. 

Redactie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

AAN DE BIBLIOTHEEK ZIJN DE VOLGENDE BOEKEN TOEGEVOEGD: 

  

Onder de rubriek Algemene onderwerpen:  

Opgewarmd Klimaatverandering no. A 93. 

  

Onder de rubriek Insecten: 

 De Dagvlinders van Nederland, I 124,   

Ned. Fauna 7: Uitgave van de Vlinderstichting. no.I  124. 

  

Onder de rubriek Landschappen en terreinen: 

De Wilde Stad, 100 jaar natuur van Amsterdam: Uitgave van de K.N.N.V. 
no. L.T. 87   

  

Onder de rubriek Milieu: 

 De Flora en Fauna Wet, revisie naslagwerk, Uitgave van de K.N.N.V. no. M 
140. 

 

 

 



Op het moment dat wij dit schrijven weten de hoge buitentemperaturen 
nog van geen wijken .  Toch kun je al diverse herfstverschijnselen waarnemen. 
We worden regelmatig gevoelsmatig in de war gebracht door allerlei 
tegenstrijdige ervaringen als we buiten erop uit trekken. Wij natuurfreaks 
hebben immers de seizoenwisselingen in onze genen zitten en zien dus graag op 
tijd storm en regen afgewisseld met  het zachtjes ruisen van vallende 
goudgerande bladeren.  

De migratie van warmteminnende organismen echter schuift steeds meer op 
naar het noorden, meer en meer planten bloeien langer of komen opnieuw in 
bloei en trekvogels vragen zich vertwijfeld af of ze nu naar het zuiden of in 
noordelijke richting zullen vertrekken. 

Maar inmiddels hebben we gewoontegetrouw de eerste 
paddestoelenwandeling al weer achter de rug, die op een aangename 
zondagmiddag heel wat natuurgenieters trok. Veel niet-leden met hun kinderen 
maakten gebruik van deze KNNV-activiteit.  

Zo zou het bestuur het graag wat vaker willen zien. Letterlijk en figuurlijk meer 
naar buiten treden. Meer liefhebbers en publiek van buiten zien te bereiken en 
mensen enthousiasmeren voor al dat moois wat er in deze omgeving te zien en 
te beleven is. 

Ook het avondprogramma moet op de schop om het weer druk en gezellig 
te maken. Ideeën daarvoor kunnen best door de eigen leden aangedragen 
worden. In de wijze van publiceren in de kranten zal de nadruk gelegd worden 
op de natuurliefhebber, of ze nu lid zijn van de KNNV of niet.  

In eigen kring mogen leden elkaar trouwens ook wel eens uitnodigen om deel te 
nemen aan het programma. Het werkt! 

Een vereniging in beweging, niet alleen landelijk maar ook op 
regionaal/lokaal niveau. Een  aantal brainstormsuggesties wordt door het bestuur 
al verwerkt in een totaalplan, dat op de Algemene Ledenvergadering zal worden 
voorgesteld. De werkgroepen kunnen in de organisatie van onze vereniging een 
belangrijker rol gaan spelen. Er is nog speelruimte ook al neemt het aantal 
ledenvrijwilligers af.   

Een andere peiler van ons verenigingsleven, onze kennis ten dienste 
stellen van natuurbeheer en- bescherming, krijgt komend jaar nóg een impuls: 
de gezamenlijke inventarisatie. Tijdens het 60-jarig jubileum op het landgoed 
Tongeren is de basis gelegd en er heeft onlangs een bespreking plaats gevonden 
met mevrouw. Rauwenhoff voor verdergaande samenwerking. Voorts wordt 
binnenkort 2006 als jubileumjaar afgesloten en zullen digitale activiteiten worden 
opgestart.  

 We mogen op dit moment  niet nalaten nog eens zeer nadrukkelijk te 
wijzen op de bestuursvacatures die er nog steeds zijn. Wil een vereniging actueel 



en alert op kunnen treden dan zullen deze gaten in elk geval opgevuld moeten 
worden. Iets voor de goede voornemens. 

 Het  bestuur wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar! Met een vrolijk 
en winters begin. 

 

                                                                                                           Het 
bestuur 

 

 

 

BERICHT: 

     Helaas is het niet gelukt de acceptgiro’s nog met deze 
Natuurklanken 

  mee te geven. 

  Wij vragen u vriendelijk om de contributie indien mogelijk op 
een  

  andere wijze te voldoen. 

Het bestuur 

 

  

Op 8 november 2006 is onverwacht overleden 

HERMAN WAANDERS. 

  Veel van de oudere leden zullen hem nog kennen uit de tijd dat hij lid 
was van de redactie en hij heeft ook feitelijk aan de wieg gestaan van 
Natuurklanken. In de tijd dat dit blad nog gestencild werd  nam hij dit werk 
grotendeels voor zijn rekening. 

 Zijn betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de vereniging was groot, 
en hij was vaak tegenwoordig bij lezingen, excursies en andere activiteiten. 
Zelf was hij te bescheiden om het voortouw te nemen, maar je kon heel veel 
van hem leren.  

 Zijn tuin herbergde mooie en ook bijzondere planten, waarvan ettelijke 
terechtgekomen zijn in andere tuinen, want hij gaf er ook van weg. 



 Jarenlang bracht hij op de fiets, door weer en wind, alle Natuurklanken 
in Heerde rond, en dat dat  geen kleinigheid was moge blijken uit het feit dat 
zijn werk nu is overgenomen door niet minder dan vijf  “bezorgers”. 

We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

“Natuurklanken”. 

 

 

OUD-BESTUURSLID OVERLEDEN 

 

Op 25 november j.l. stierf, 84 jaar oud, ons vroegere bestuurslid 
WOUTER VAN SOEST.  

Hij zat in het afdelingsbestuur van 1965 tot 1974. 

 Van de leden-van-nu zullen weinigen zich Wout van Soest nog 
herinneren. Hij was een markante figuur, die veel bestuursvergaderingen 
verlevendigde met spannende verhalen over de natuur van de Oost-Veluwe. 
Het IJsselgebied nam daarbij een bijzondere plaats in. Geen wonder, want het 
was zijn dagelijks werkterrein als hoofd technische dienst van het toenmalige 
Waterschap Oost-Veluwe.  

Aan dat werk had hij misschien ook wel zijn vérdragende stem te danken, want 
die moest de onafzienbare ruimten van de polders beheersen. 

 Ik herinner me nog een van zijn vondsten: een vis, afgekloven op een 
manier zoals alleen otters dat doen. Het was geloof ik in de buurt van het 
Kloosterbos. Misschien de laatste otter in onze streken, ongeveer veertig jaar 
geleden. 

 Niet alleen was hij een grondig kenner van de dieren en planten van het 
IJsselgebied, ook de geschiedenis van de polders had zijn grote 
belangstelling.  

Naast mooie verhalen had de afdeling ook geslaagde excursies aan hem te 
danken. Een laatste herinnering: rond 1970 kwam landelijk, dus ook langs de 
IJssel, de dijkverzwaring aan de orde. De KNNV-afdeling maakte zich grote 
zorgen over de gevolgen voor landschap en natuur van de IJssel. Maar van 
Soest, met duidelijke standpunten als immer, zei: “Jongens, daar praat ik 
absoluut niet over, want het is mijn werk.” 

 

Henk Menke 

 



VOOR UW AGENDA 

 

VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, 
LEZINGEN, ENZ. 

 

NOTA BENE!!    VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLIJK TWEE DAGEN VOORDAT DIE 

PLAATSVINDT. 

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

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

 Tenzij anders vermeld kunt u voor inlichtingen en opgave altijd terecht  

    bij Francien Surink,     0578 613989,  

               of bij degene die de desbetreffende excursie leidt.  

De excursies gaan vaak niet door omdat niemand zich aanmeldt! Ook gebeurt 
het dat men op het laatste moment niet op komt dagen en anderen onnodig laat 
wachten. De activiteiten worden zorgvuldig voorbereid en zijn voor alle leden en 
niet-leden toegankelijk. 

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

 

Zondag 
14 januari    

 

NIEUWJAARSRECEPTIE EN BEKENWANDELING IN VAASSEN 
Hilary Jellema heeft ons een schitterende bekenwandeling beloofd in de omgeving 
van Vaassen. Deze wandeling zal ongeveer zeven kilometer lang zijn en we bij 
vertrekken bij   

de Cannenburch 
om 13.30 uur. 

Receptie om 16.00 uur in het koetshuis van de Cannenburch. 

OPGAVE VÓÓR 5 JANUARI BIJ FRANCIEN SURINK 

Donderdag 
25 januari 
 

DIALEZING OVER DE GALÁPAGOSEILANDEN DOOR FRED BOS 
Vaak wordt verteld dat Darwins evolutietheorie op de Gálapogos eilanden is 
ontstaan. Toen Darwin in 1832 voet aan wal zette op de vulkanische 



 
 
 

 

Galápagoseilanden was hij veel meer geïnteresseerd in de geologie dan in de 
biologie. Maar als natuuronderzoeker in die dagen legde hij wel plichtsgetrouw 
een verzameling aan van wat hij daar tegen kwam. Pas twee jaar later zou hij gaan 
beseffen dat de soorten op de eilanden onderling verschillend waren.  Dit bracht 
hem op zijn evolutietheorie.  
Door speciale beschermingsmaatregelen zijn veel van deze soorten (endemen)  
heden ten dage hier nog te vinden. 
Fred Bos heeft deze eilanden tweemaal bezocht, en een derde onder auspiciën van 
National Geographic staat al weer in de steigers. 
Hij zal ons meenemen naar dit paradijs waar je alleen maar voetstappen mag 
achterlaten en plaatjes meenemen. 
 Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 
 

Donderdag 
22 februari 

 

JAARVERGADERING 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 
in de  Eper Gemeentewoning  
 om 20.00 uur 
 
Aansluitend zal Gerard Plat een lezing geven. Hierbij zal hij verslag doen van zijn 
reis door West Canada en het zuidelijkste puntje van Alaska. 

 

Donderdag  
29 maart 
 

 
 

LEZING VAN GERT PRINS OVER HET KROONDOMEIN  
Gert is al jaren vogels aan het inventariseren in de Kroondomeinen.  
Tijdens deze inventarisatierondes worden ook wel andere waarnemingen gedaan, 
zoals bijvoorbeeld van amfibieën en zoogdieren.  
Door zijn bosbouwachtergrond kijkt hij natuurlijk ook naar de samenstelling van 
het bos. 
Kortom het belooft een interessante lezing te worden waarin alle aspecten van de 
natuur en bovenal het onderzoek aan de orde komen. 
 Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 

Donderdag  
26 april 

 
 

LIBELLEN AVOND  DOOR DE INSECTEN WERKGROEP 
Het centrale thema is de introductie van het  “KNNV Waarnemingsproject 
Libellen”. Er zal ook een dialezing vertoond  worden over de wondere wereld van 
deze  schitterende, maar o zo geduchte insecten. 
 Plaats: Eper Gemeente Woning, Stationsweg 25, Epe 
 Aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 
9 juni 

BUYS BALLOT DAG 
Door het bestuur is al aangeven dat de afdeling present zal zijn op deze dag. 
Hierbij wordt gedacht aan een zogenaamde Big Day.  
Andere activiteiten moeten nog ontwikkeld worden. Tijden en nadere 
bijzonderheden volgen in de volgende Natuurklanken. 
 

 
 
 
Zaterdag 
3  februari.               

 

Activiteiten “buitengaats” 

BOTANISCHE DAG IN MAARN 
Het thema luidt “Passie voor Wilde Planten”. De dag wordt gehouden in 
zalencentrum De Twee Marken, op loopafstand van station Maarn. 
Wil je liever carpoolen, informeer dan naar de mogelijkheden bij Mariet van 
Gelder (zie achterblad.) 



Uitgebreide informatie vind je op blz 201 van de laatste Natura (2006 no 6) 
 

Dinsdag 
20 maart 

LEZING OVER DE WIEDEN IN ZWOLLE   
Deze Dinsdagavond zal Bart de Haan, bekend vanwege zijn vele inventarisaties in 
de Wieden, zijn lezing houden in het Ecodrome. 
            Aanvang : 20.00 uur in de Eli Heimanszaal.  
 Ingang rechts van het gebouw. 
 

Zaterdag 
21 april               

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING VAN DE KNNV 
IN AMERSFOORT 

 
Zaterdag 
2 juni 

GEWESTELIJKE THEMADAG IN APELDOORN 
Thema: “ De onverwachte natuur in de stad” 
De dag wordt gehouden in de Apeldoornse wijk Orden. 
‘s Morgens zijn er lezingen over stadsvogels, waterbeheer in de stad en ecologisch 
groenbeheer. 
In de middag gaan we in kleine groepjes op ontdekkingstocht in de wijk. 
Dan zal ieder tot de conclusie komen dat niet alleen “de wilde natuur” maar 
ook de stad en zelfs een wijk zonder parken vol verrassingen is en een 
natuurliefhebber veel te bieden heeft. 

  

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 

Programma’s van de werkgroepen 

Plantenwerkgroep programma 2007 

29 januari Dia-avond Moravië o.l.v. Gerard.  Eper Gemeentewoning, 20.00 
uur Alkoof.  

3 februari Botanische dag. Thema: Passie voor wilde planten. Plaats: Maarn.  

14 februari Varens, spreker Piet Bremer. Ecodrome Zwolle, 20.00 uur 
Heimanszaal. 

26 februari Inbreng eigen leden. Is er tijd over dan zullen we proberen ons 
“mossen”geheugen wat op te frissen. Ook weer om 20.00 uur in de 
Eper Gemeentewoning. 

20 maart De Wieden, Bart de Haan. Ecodrome Zwolle, 20.00 uur 
Heimanszaal. 

24 maart Mossenexcursie.  



Deze keer in maart geen binnenactiviteit. Als het weer het toelaat gaan we de 
natuur in. Tongeren wordt dit jaar uitgebreid geïnventariseerd, daar willen we 
dan ook starten.  

Verzamelen om 13.00 uur bij aan Klimtuin in Epe.  

Meer info over de lezingen in Zwolle kun je vinden op de website van de KNNV 
Zwolle. 

Wil je mee naar een activiteit buiten onze afdeling, neem dan even contact op 
zodat we kunnen carpoolen. 

Meer informatie over de botanisch dag vind je in Natura, laatste nummer. 

 

 Egbert de Boer.tel 0578-572292 

       Mariet v. Gelder.tel 0578-693024 

     

 

Insectenwerkgroep 

15 januari Determinatie-avond van insecten (met behulp van dia’s,foto’s en levend of dood 
materiaal.) 
a) vlinders en nachtvlinders 
b) libellen 
c) kevers en 
d) overige insecten   

Neem hiervoor s.v.p. boeken, een loep en een zaklantaarn mee! 
12 februari  Presentatie met de beamer van de door de dames W.Reinboud en T.de Groot 

gemaakte libellen-DVD, door Etienne.                                                                                                                         
12 maart Bauke Terpstra verzorgt een algemene diapresentatie over insecten in Malawi. 
24 maart Landelijke Vlinderdag in de Reehorst, aanvang 10.00 u. Hiervoor is vooraanmelding 

noodzakelijk. Toegangsprijs € 8,00 en indien gewenst een lunch ả  € 11,00  (deze ook 
van te voren bestellen). 

31 maart NVL landelijke Libellen Studiedag , nadere gegevens zijn nog niet ontvangen. 
26 april Libellenpresentatie i.v.m. het libellenproject om 20.00 uur in de Eper 

Gemeentewoning. 
7 september Nationale Nachtvlinder-nacht 2007! 
   

Opmerking :  in de Tirion Nieuwe Insectengids van Michael 
Chinery, derde druk, staat op bladzijde 122 bij het Groot dikkopje 
vermeld Ochlodes venata. Dit is niet (meer) correct Het is nu 
Ochlodes faunus. 

 



 

 

 

 

 

Weet u de sluitingsdatum 

voor de kopij nog? 

10 maart 2007 

Uitnodiging 
AAN DE LEDEN VAN DE KNNV-AFDELING EPE/HEERDE 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die op 

donderdag, 22 februari 2007  

in de Eper Gemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Na de vergadering  zal Gerard Plat in woord en beeld verslag doen van zijn reis door West Canada. 

 

De notulen van de vorige Jaarvergadering staan in Natuurklanken 2006 nr.2. 

 

Agenda 

1. Opening    
2. Notulen van de algemene vergadering van 23 februari 2006 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen van het bestuur 

Meerjarenplanning 
Promotie 



Inventarisaties op Tongeren 
Kievitsveld 
Afdelingspluim 

5. Jaarverslag 2006 
6. Financiën 
 verslag penningmeester over 2006 
 verslag kascommissie 
 begroting 2007 

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 
8. BESTUURSVACATURES: 

Rob van de Burgt heeft gevraagd ontheven te worden van de functie van voorzitter.  
De functie van voorzitter is vacant. 

Margriet Maan stelt zich niet herkiesbaar als secretaris. 

De functie van secretaris is vacant. 

Jan Kuijper is afgetreden als penningmeester, omdat zijn termijn verstreken is. 

De functie van Tweede secretaris is vacant. 

Kandidaten voor deze functies kunnen tot uiterlijk acht dagen voor de vergadering - door vijf 
leden schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen,  met bereidverklaring van het 
kandidaatlid, overeenkomstig artikel 8f van de statuten.. 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
      Het bestuur stelt voor Rob van de Burgt te benoemen tot 
penningmeester. 
      Margriet Maan zal als interim secretaris fungeren tot er een nieuwe 
secretaris benoemd  
      kan worden. 

10. Benoeming afgevaardigden naar de Vertegenwoordigde 
Vergadering. 

11. Werkgroepen en bibliotheek o.a. over de plannen voor 2007. 
12. Redactie Natuurklanken. 
13. Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
14. Suggesties voor het komend seizoen. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting.  

 

Jaarverslag 2006 KNNV Epe/Heerde 

Het hoogtepunt voor onze afdeling is de viering van het zestigjarig 
Jubileum met de manifestatie 24 uur Natuur  op 20 en 21 mei in de Le 
Chevalierschool op het Landgoed Tongeren. Het feest wordt gevierd met tal van 
activiteiten en presentaties voor leden en belangstellende natuurliefhebbers uit 
onze dorpen.  



Het doel van 24 uur natuur is het publiek te laten ervaren wat veldbiologie 
inhoudt, welk plezier er aan te beleven valt en te laten zien wat de KNNV doet; in 
het bijzonder de afdeling Epe/Heerde. 

Ondanks het slechte weer is de stemming opgewekt en de deelname redelijk 
goed. 

Er is uitgebreid aandacht in de pers geweest, er zijn posters opgehangen 
en folders uitgedeeld. 

Leden 

Het ledental per 1 januari 2007 is honderdachtenveertig, waarvan negentien 
huisgenootleden en twee ereleden.  

Het bestuur   

Rob van de Burgt               voorzitter 

Margriet Maan-Everaars secretaris 

Jan Kuijper               penningmeester 

Francien Surink   coördinator algemeen programma 

Hilary Jellema-Brazier  natuurhistorisch secretaris 

Bauke Terpstra   bestuurslid 

Jan Leemburg    als Tweede secretaris is tussentijds afgetreden. 

Het bestuur heeft met name vergaderd over: 

♣  de organisatie van het jubileum,  

♣  het Promotieplan van de Landelijke KNNV en de invloed daarvan op onze 
afdeling,  

♣  het inventarisatieproject voor het landgoed Tongeren, 

♣  de werving voor nieuwe bestuursleden en ledenvrijwilligers 

♣  meerjarenplan. 

Commissies 

• De Programmacommissie – Francien Surink, Gerard Plat – organiseert 
twaalf activiteiten (zie bijlage.) Het weekendje Vlieland is een bijzondere 
activiciteit. 

• De Evenementencommissie – Jeaan Felix, Mia Leurs – heeft  een KNNV-
stand op de Bijenmarkt in Epe en maakt tevens onderdeel uit van de 
Jubileumcommissie samen met Rob van de Burgt,  onder de bezielende 
leiding van Gerard Plat. 



• De Voorjaarskampcommissie – families Koopmans, Bijlsma en Hofstede 
– organiseert het voorjaarskamp in Hombourg met o.a. een excursie naar 
het schitterende dal van de Hohn. 

• Werkgroepen 
Er is een Planten- Insecten en Paddestoelenwerkgroep actief, een 
gecombineerde werkgroep voor Vogels Zoogdieren Vissen Amfibieën en 
Reptielen VoZoVar en een werkgroep voor Landschap en Natuur. 

Alle werkgroepen hebben zich enorm ingezet voor het jubileumfeest met 
excursies en presentaties.  

De werkgroepen leveren zelf jaarverslagen. Zie Natuurklanken nummer 1. De 
paddestoelenwerkgroep schrijft het jaarverslag voor Natuurklanken nummer 2. 

Coördinatorenvergadering 

Deze wordt gecombineerd met een”brainstorm” over de toekomst van 
onze afdeling, waarvoor leden persoonlijk of via Natuurklanken zijn uitgenodigd. 
Conclusies zijn: 

• Er is behoefte aan een Meerjarenplanning, zodat gezamenlijke 
inventarisatieprojecten, het landelijk KNNV waarnemingsproject en de 
eigen werkzaamheden van de werkgroepen elkaar niet in de weg zitten.  

• De werkgroepen zullen jaarlijks bij toerbeurt worden ingeschakeld bij het 
organiseren van activiteiten  voor natuurstudie/onderzoek en 
natuurbeleving voor alle leden en belangstellende natuurliefhebbers. 

• Promotie- en digitale activiteiten moeten worden uitgebreid. 
 

 

Natuurklanken 

De vier afleveringen leveren samen honderdzesendertig bladzijden. In 
deze tijd van beeldcultuur een prestatie, die gememoreerd moet worden. Een 
belangrijk communicatiemiddel met een fleurige lay-out van Micky Marsman. Er 
wordt in nummer 3 uitgebreid verslag gedaan van het Voorjaarskamp en van de 
jubileumdagen. Nummerr 4 is een editie met enkele typische jubileumartikelen. 

Bibliotheek 

De bibliothecaressen – Jeaan Felix en Mia Leurs – zijn  tevreden over de 
gang van zaken. 

Natuurpad. 

Enkele leden besteden zeer veel tijd aan het Natuurpad om ernstig 
vandalisme in het Sprengenbos te repareren en alle kastjes open te schroeven 
(te boren) om ook aan de binnenkant schoon te kunnen maken. Hein en 
Marchien te Velde doen dit voor heel het Heerder Natuurpad. 



Ruimtelijke Ordening 

Wijziging bestemmingsplan Kievitsveld. Onze bedenkingen zijn afgewezen. 

Vertegenwoordigingen 

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

Hottinga.) 
• Gelderse Milieufederatie ( Margriet Maan.) 
• Vlinderstichting (Els Koopmans-Grommé).  
• Beleidsraad KNNV (Margriet Maan) - Gewest IJsselstreek KNNV (Jan 

Kuijper.) 
• Stuurgroep Traditioneel Landgebruik (Marianne Faber.) 

Contacten met andere natuurverenigingen en organisaties 

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

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

Contributie gaat naar: 

Stichting Natuur en Milieu, Vlinderstichting, Stichting tot behoud van de 
Veluwse Sprengen en Beken en Gelderse Milieufederatie, Landelijke Jongeren en 
Sovon.   

Bladen worden uitgewisseld met:  

KMPT,   Vogelbeschermingswacht en alle afdelingen van  KNNV Gewest 
IJsselstreek. 

Gegevens gaan naar: 

KNNV Veldbiologische Commissie, Floron (structureel), Sovon, Ravon, 
Rijksherbarium,  Mycologische Vereniging Nederland (structureel), De 
Vlinderstichting, Trekvlinderregistratie, Werkgroep Roofvogels Nederland 
(wintertelling). Vogeltrekstation, Het Geldersch Landschap (structureel), 
Staatsbosbeheer, Waterschap Veluwe.  

Vrijwilligers 

Veel waardering en dank voor onze leden-vrijwilligers: 



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

Dit jaar in het bijzonder alle medewerkers aan het Jubileum en het Natuurpad. 

                                                                                           

Margriet Maan 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 2006 

15 januari          Nieuwjaarswandeling Wisselsche veen           21 pers.  

15 januari          Nieuwjaarsreceptie in De Witte Berken    27 pers. 

26 januari Dialezing Alaska en Yukon door Bauke Terpstra     20 pers. 

  4 maart             Excursie Windesheim door Gerard Plat                       0 pers. 

23 maart             Dialezing over Vissen door Stella Goudbeek               23 pers.    

  8-9 april          Weekend Vlieland  door Francien Surink                   15 pers.                                      

27 april            Dialezing Zuidpool door José van de Wees                 17 pers. 

29 april-5 mei   Voorjaarskamp Hombourg                                           19 
pers.      

20-21 mei        24 uur Natuur in de Le Chevalierschool…. 

10 juni             Themadag KNNV Gewest: “De rivier en haar uiterwaarden,  

 ruimte van nature”( afd. Deventer)        

23 september    Nachtvlindernacht bij Louk Witkamp door Hilary Jellema                     
 15 pers. 

28 september     Paddestoelen Dialezing door Leo Knol                        45 pers.    

22 oktober         Paddestoelenwandeling door To en Janus Crum         51 pers. 

26 oktober         Geologie Doe-avond moet helaas vervallen in plaats daarvan: 

                          Vlinders van Spanje, dia’s van Hilary Jellema            15 pers.       



23 november Cultuurhistorische elementen langs Beken en Sprengen 

                          door Jacques Meijer                                      27 pers. 

14 december      Leden voor ledenavond 

 

 

 

Jaarverslag Plantenwerkgroep 

BINNENACTIVITEITEN. 

30  januari Avondbijeenkomst met de insectenwerkgroep om relatie 
insect/plant te belichten. 

18 februari Deze zaterdag togen we naar het Ecodrome in Zwolle om daar het 
herbarium te bewonderen. Nel Wijts is als vrijwilliger al enige jaren 
bezig om de aangeleverde planten op te plakken en te 
catalogiseren. Natuurlijk is het leuk je werk eens aan anderen te 
laten zien. Het was zeer de moeite waard. Drie soorten 
blaasjeskruid en een glaskroos lagen al op ons te wachten.  

  Zelf hadden we gevraagd of we de collectie Schermbloemige 
mochten zien. 

 Daarna hebben we een keuze gemaakt uit de lijst, soorten die in 
onze omgeving niet (meer) of nauwelijks voorkomen kregen onze 
aandacht. Zo hebben we de beide spiegelklokjes bekeken. Vetblad 
was aanwezig met alleen een bloeiwijs. 

27 februari Mossen. Henk D. maakte ons wegwijs in de wereld van de mossen. 
Na een theoretisch gedeelte over de voortplanting konden we 
mossen bekijken en op naam brengen. O.a. Gaffeltandmos, 
Gerimpeld platmos, Rondbladig– en Gerimpeld boogsterrenmos, 
Gewoon muisjesmos en meer goed herkenbare soorten. 

27 maart Knoppenavond. Ook als er geen blad aan de boom is kun je de 
boom herkennen aan de knoppen. Determineren met de tabel van 
Sam Segal. 

12 april Ecodrome Zwolle. Inleiding over mossen door Piet Bremer. 

25 september Determinatieavond. Verschillende wilgen werden bekeken. 
Verder waren er veel leuke soorten, teveel om allemaal op naam te 
brengen. Iedereen een composiet mee naar huis gegeven om te 



oefenen. Een neofiet, met een bijzondere geur. Kamferalant, in de 
nieuwe flora van Heukels voor het eerst beschreven. 

30 oktober Aandacht besteed aan de in onze buurt voorkomende varens. 

25 november Floron contactdag Beneden IJssel. Een mogelijkheid om onze 
districtcoördinator en andere floristen uit ons district te ontmoeten.   

27 november Programma voor volgend jaar besproken. 

 Inbreng eigen leden. Aanbod om iets te laten zien of vertellen is zo 
groot dat we er nog een avond aan kunnen besteden. Nu had o.a.  
Loes  materiaal verzameld (uit eigen tuin) van de Dennenfamilie. 
Henk liet dia’s zien van composieten. 

Opkomst avonden gemiddeld 10 personen. 

 

BUITENACTIVITEITEN.  

24 april Inventariseren, Vorchterwaarden. In het kader van het 
IJsselheggenproject maken we alvast een start. De instructie volgt 
later. We maken een totale inventarisatie. Maarts viooltje was goed 
aanwezig. Bloeide nog! 

Ook vonden we erg veel Gewone vogelmelk. 

6 mei Instructie IJsselheggen. Stichting Heg en Landschap zet zich in voor 
behoud van cultuurhistorische landschapselementen. Momenteel is 
men bezig met het inventariseren van de Westelijke IJsselvallei. Het 
gebied tussen Heerde en Rheden is bekend om de nog aanwezige 
oude heggen, die in het verleden werden gevlochten. Ons is 
gevraagd op zoek te gaan naar de relicten van oud vlechtwerk. Bert 
Maes heeft ons in de Vorchterwaarden laten zien waar we op 
moeten letten en hoe we het moeten interpreteren en noteren. 

8 mei Wisselsche veen. Stekelbrem en Klimopwaterranonkel. Vooral 
Ronde- , maar ook in mindere mate Kleine zonnedauw. Moerasvaren 
breidt zich goed uit. Moeraswolfsklauw, nog erg klein, dus moeilijk 
te vinden.  

15 mei  Apeldoorns kanaal, tussen Kievitsveld en Schobbertsbrug. Vijf  
zeggesoorten. 

20-21 mei Jubileum.  Honderdtachtig plantensoorten gevonden. Vooral de 
grote hoeveelheid Zevenster maakte veel indruk.  

 Aan de drie excursie namen gemiddeld acht mensen deel. 



 Ook de wilde plantenquiz vond aardig aftrek, zo’n veertig mensen 
waagden een kansje. Drie dames hadden een foutloze score, t.w. 
mevrouw J.E. den Ouden, Mariette Elshoud en Rieneke Tibben. Ook 
was er een jonge man die, gezien zijn leeftijd, erg veel wist van 
planten. Met een beetje hulp lukte het ook hem om alles goed in te 
vullen. Zijn naam is Wouter de Vries uit Hoogkarspel. 

 Kinderen waren er niet veel, de speurtocht werd helaas niet zo vaak 
gelopen. 

29 mei    Nogmaals Apeldoorns kanaal, nu de oostkant. Deze inventarisaties 
doen wij op verzoek van het Waterschap Oost Veluwe. 

7 juni  Excursie naar de Leemkuil bij Tongeren. We waren met vier 
dames. 

Enorm veel bosviooltjes troffen we aan, ze waren al uitgebloeid, 
maar ik neem aan dat het om het Bleeksporig bosviooltje gaat. 
Zenegroen en Bosaardbei bloeiden nog wel. Ook hele plakkaten 
Tormentil stonden te bloeien. Waternavel handhaaft zich ondanks de 
droogte nog steeds. In het water van de kuil bloeide de Witte 
waterlelie. Van de Waterviolier vonden we maar één bloeistengel. 
Wel was er veel meer blad. Ook veel Drijvend fonteinkruid stak zijn 
schoorsteentjes boven water uit. 

Een grote groeiplaats van de Moerasvaren aan de rand van de kuil. 

Bij de tweede plas verderop het bos in zal het ‘s nacht wel erg druk 
zijn. Heel veel diersporen. Daarom behalve Knolrus en Veenmos niet 
zo veel begroeiing. 

Toch vonden we nog Moeraswolfsklauw. Maar als ik goed ben 
ingelicht heeft er in het verleden veel meer gestaan. 

Verder vlogen er veel juffers, o.a.  Watersnuffel en ook al wat 
libellen. 

Mooi om te zien dansen waren de langsprietmotjes. De soort met 
het gouden  randje in de vleugel. Adela degeerella. Blauwe zegge 
was ruimschoots aanwezig en volop in bloei. 

12 juni Wisselsche veen . Moerasviooltje en ook Rietorchis gevonden.  

19 juni  IJsselheggen. De heggen in de Werverwaarden bij Wapenveld 
bekeken. Ook mooie heel oude heggen, die goed onderhouden 
worden. Eigendom van de familie Lugtenbelt. Eigenlijk is dit meer 
een karwei voor de winter. De begroeiing was erg dicht, stammen 
waren slecht te zien. Er waren wel vlechtrelicten aanwezig. 
Opvallend was de metersgrote stoof van een Es. 



26 juni Leemkuil halverwege Epe/Nunspeet. Een stukje Veluwe waar het 
leem aan de oppervlakte komt, met als gevolg een bijzondere flora. 
Bochtige klaver en Hokjespeul waren volop aanwezig. Grote ratelaar 
en Hengel, beiden halfparasieten lieten zich zien. Vier soorten uit de 
Hertshooi familie, het bekende, veel voorkomende Sint-Janskruid en 
de kleinste soort, het Liggend hertshooi. Maar wat vooral de 
aandacht trok waren de zeldzame soorten: Berghertshooi en Fraai 
hertshooi. 

3 juli Wisselsche veen, landje van Jonker. Een excursie die altijd veel 
belangstellenden trekt. Momenteel is het zo dat het ernaast liggende 
afgeplagde deel meer bijzondere soorten herbergt. Het 
Moeraskartelblad was hier een nieuwe vondst. Op het landje zelf 
komt veel Wateraardbei voor. Het rolt wel eens wat teveel over 
andere planten. 

10 juli Inventarisatie in Wapenveld, in de buurt van de kruidenfabriek, de 
geur hing in de lucht. We vonden een schermbloemige die we niet 
meteen op naam konden brengen. Later bleek het, heel toepasselijk, 
om Komijn te gaan. 

12 juli Ingelaste inventarisatie van de Middelste Heerderbeek. 

 Nog steeds is niet bekend hoe het verder gaat met het 
Heerderstrand. Een klankbordgroep heeft aanbevelingen gedaan 
naar het R.V.G., in afwachting hebben we ons aangesloten bij de 
vogelwerkgroep, zij hebben hier van het voorjaar geïnventariseerd. 

17 juni Grote Voorn, ook in dit gebied hebben we de heggen goed bekeken 
op zoek naar relicten uit het verleden. Leuke vondst was het Groot 
warkruid, al wel bekend uit dit gebied, nog steeds goed aanwezig. 

24 juli Algemeen Veen, Hattem. Sommige van ons kenden dit gebied nog 
niet en zij waren dan ook heel verrast, zoveel Jeneverbessen bij 
elkaar. De conditie van de struiken leek ons goed en zo te zien vindt 
er ook verjonging plaats.  

 Ook Klein warkruid is bekend van dit terrein en als je goed kijkt zie 
je dat het volop aanwezig is. Borstelgras groeit nog steeds op de 
paden. 

 Ook heel bijzonder was de ontdekking van een Bandheidelibel. Een 
goed herkenbare libel vanwege de donkere banden in de vleugels. 
Het was een vrouwelijk exemplaar, het lichaam was geel. Het 
mannetje is opvallend rood. 

31 juli Weer een hok in Wapenveld, nu volledig in het bos gelegen. Weinig 
soorten, slecht vijfenvijftig konden we aanstrepen. Daarnaast 



vonden we nog wel verschillende uit tuinen ontsnapte soorten, zoals 
Maarts viooltje, Zenegroen, Penningkruid en Fluweelboom. 

 7 augustus Apeldoorns kanaal, bij de Schobbertsbrug. De eerste Tijgerspin van 
het jaar gezien. 

14 augustus IJsselheggen van de Vorchterwaarden. Ook hier vinden we het Groot 
warkruid. Aan de rand van het weiland /maïsland, in de buurt van 
het ooievaarsnest groeit Zacht  vetkruid. We waren maar met drie 
personen. Het was eigenlijk ook geen weer, we zijn ontzettend nat 
geregend. Maar ja, we wilden dit project graag afsluiten, zodat de 
gegevens via Adrie Hottinga doorgegeven kunnen worden aan Bert 
Maes. 

21 augustus  Wisselsche veen . 

4 september  Met zeven personen onze laatste inventarisatieavond dit jaar. 
We gaan naar het Apeldoorns kanaal bij de Hezenbergerbrug/sluis in 
Hattem. Vinden de Eleagnus angustifolia, Smalle olijfwilg. Goed 
herkenbaar aan de olijfachtige vruchten. 

Totaal aantal personen dat deelnam aan inventarisaties was elf met af en toe een 
gast. Deelname per keer was gemiddeld zes. 

Gegevens gaan naar Floron, Waterschap Oost Veluwe, Gelders Landschap, 
Stichting Heg en Landschap en Staatsbosbeheer.  

Mariet van Gelder.   

 

 

                                                                                                              

Jaarverslag 2006 van de insectenwerkgroep 
 

De werkgroep telt momenteel achttien leden en zes belangstellenden.  

De volgende leden zijn meestal aanwezig op de werkgroepavonden en 

bij de excursies: 

1. Els Koopmans-Grommé  Bongerdplein 1, 8162 AW Epe           0578-612083 
dikkoopmans@zonnet.nl 

2. Bertus Hilberink Stationsstraat 28, 8171 BX Vaassen         578-572713 
bhilberink@wanadoo.nl 

3. Etienne van Dissel Klapperdijk 5a, 8191 AB Wapenveld     038-4479616 
vandissel@chello.nl 

mailto:dikkoopmans@zonnet.nl
mailto:bhilberink@wanadoo.nl
mailto:vandissel@chello.nl


 

4. 
 

Jeaan Felix                                               Klaverkamp 14, 8161 HR Epe                 0578-613043 
    felixjenj@zonnet.nl 

5. Loes Jansen-de Smidt Eperweg 65, 8181 EV Heerde           0578-692317 
Loes@anbg.nl 

6. Hilary Jellema-Brazier Mussenkampseweg 1, 8181 PJ 
Heerde 

0578-694762 
hilaryjellema@raketnet.nl 

7.  
 

Jan Kuijper Omloop 18, 8081 VD Elburg          0525-682629 
herjan42@hetnet.nl 

8. Mia Leurs St. Catharinaweg 30 8161 VS Epe 0578-615584 
tomia.leurs@planet.nl 

9. Gerard Plat  Naaldhof26, 8071 AW Nunspeet 0341-253583 
g.plat@chello.nl     

10. Jan Polman Veenweg 2, 8171 HJ Vaassen 0578-575900 
polman30@zonnet.nl 

11. Jo de Vries Zuukerweg 36, 8161 XT Epe 0578-613040 
g.devries8@chello.nl       

12. Cintia Wedemeijer Mariannelaan 1, 7316 DS Apeldoorn 055-5790202  
H.J.Roebers@hccnet.nl 

13. Henk van Woerden Koningsstraat 10, 7315 HR 
Apeldoorn     

055-5219161 
HetTimpaanAntiek@hetnet.nl 

De volgende leden zijn wegens omstandigheden af en toe of  in het 

geheel niet aanwezig geweest:             

14. Bob van Aartsen Travertin 34, 8084 EH ’t Harde 0525-652119 
15. Henk Dekker   Spoorlaan 23, 8071 BN Nunspeet 0341-253897 

Henk.Dek@12move.nl 
16. Bennie Looman Kanaaldijk 66, 8191 NC Wapenveld   038-4479536 

bmlooman@lycos.nl 
17. Micky Marsman   Belvedereweg 3, 8161 AW Epe   0578-621410 

mickymarsman@planet.nl 
18. Francien Surink Slotgraskamp 41, 8162 XX Epe 0578-613989  

fsurink@yahoo.com   
19. Mevr. Pols   Ramakerspad 2-4, 8181 KP Heerde 0578-696237  
 

Belangstellenden: 

1. Evelien van Dalfsen-
Tukker   

Van Maanenspad 6, 8166 HE Emst  

2. Joke de Heer Lavei 2, 8162 KB Epe 0578-616797 
3. Matty Jas-van der Werf   Postbus 8, 8075 ZG Elspeet 0577-491519 

ecomat@raketnet.nl  
4. Bauke Terpstra Tolweg 10, 8166 GN Emst 0578-615863 

terpstra01@zonnet.nl 
5. Louk Witkamp Norelholtweg 3, 8161 NA Epe   0578-621573 6. 
6. Diet de Ridder-Meijer Renderklippenpad 2, 8181 NX Heerde 0578-692307 

ridder26@zonnet.nl 
7. KNNV  afd. Apeldoorn midtip@planet.nl  

      

    Activiteiten van de insectenwerkgroep 
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A.  Werkgroepbijeenkomsten in de Eper Gemeentewoning: 

   9  januari      diapresentatie met quiz       
 7 deelnemers   

 30 januari   informatieve bijeenkomst leden planten-en insectenwerkgroep 
 12 deelnemers 

   6  februari   lezing en beamerpresentatie over sprinkhanen door W. Kerkhof              
 ? 

   6  maart      bespreking zomerprogramma en evaluatie winterprogramma                      
 ?  

   9  oktober verslagen monitoringroutes en bijzondere waarnemingen,  

  verkiezing nieuwe coördinator (Bertus Hilberink)  8 deelnemers  

 13 november  afscheid Els Koopmans als coördinator, diapresentatie  

  nachtvlinders door Hilary Jellema en Henk van Woerden 23 
deelnemers  

   (5 uit Apeldoorn.) 

B. Excursies: 

 11 mei  Landgoed Tongeren en Leemkuil 5 deelnemers  

 13 juni Leusveld (niet doorgegaan) 

 16 juli Fortmond 6 deelnemers  

 17 augustus Landgoed De Haere 3 deelnemers  

   5 september de Kraaigraaf

 6 deelnemers 

C. Andere door leden bezochte activiteiten: 

 11 maart Landelijke Vlinderdag in Ede 3 deelnemers 

 25 maart Libellenstudiedag in Zwolle 1 deelnemer 

 20 /21 mei   60 jarig jubileum KNNVafdeling Epe-Heerde in Tongeren   13 
deelnemers  

 23 september Nationale Nachtvlindernacht bij Louk Witkamp

 24 deelnemers. 



  De werkgroependag van de Vlinderstichting heeft dit jaar niet 
plaatsgevonden.    

D.  Monitoringroutes 

 Dagvlinders: 

   1. Wenumse watermolen  Cintia Wedemeijer   

   2. Kievitsveld   Bertus Hilberink/Jan Polman 

   3. Wisselsche veen  Mia Leurs/Jeaan Felix 

   4. Oude spoorbaan Epe/Heerde Hilary Jellema 

   5. Lohuizerveen   Joke en Henk de Heer 

   6. Vlindertuin Wendhorst   Hilary Jellema 

   7. Werverdijk Wapenveld   Etienne van Dissel 

   8.  ’t Harde bij A28 (Heideblauwtje) Jan Kuijper  

   9. Renderklippen Schaapskooi (Heideblauwtje)  Diet de Ridder 

 10. Kroondomein Gortel  (Bosparelmoervlinder) Bertus Hilberink 

  Libellen: 

 1. Grift Vemderbrug (Weidebeekjuffer)  Hilary Jellema 

 2. Zwarte Kolk Wapenveld (Bruine korenbout) Etienne van Dissel 

De waarnemingen zijn doorgegeven aan de Vlinderstichting en andere 

belangstellenden. 

E.  Individuele activiteiten 

Een aantal leden noteert eigen waarnemingen van vlinders en libellen op 
formulieren van De Vlinderstichting, of houdt zich bezig met het onderzoek naar 
nachtvlinders en andere insecten. 

 Tenslotte heeft de insectenwerkgroep al enkele jaren nauwe contacten met 
de insectenwerkgroep van de KNNV-afdeling Apeldoorn. Meestal is er elk jaar 
een gezamenlijke excursie en er is ook belangstelling voor de wederzijdse 
werkgroepavonden. 

Bertus Hilberink 

Etienne van Dissel 

 



              

VLIEGJE          

In een groen plantsoen in Ommen 

hoorde ik een vliegje brommen 

het vloog rondom mijn hoofd en heus 

toen vloog het vliegje in mijn neus 

 Ik nam mijn zakdoek en ik snoot 

maar het arme diertje was al dood 

   Ik heb erover nagedacht 
in Ommen’s groene weiden 
hoe ’t mogelijk is dat vliegjes in  
een neusgat overlijden 

Toon Hermans 
 

 

 
Ganzeriken en Ganzenvoeten 

Een excursie van de plantenwerkgroep  
 

 Zaterdag 7 oktober. De weerberichten waren niet zo best. Maar ach, het 
was ’s morgens redelijk onbewolkt. We besloten om toch te gaan. Het bleef 
droog in Weurt, een mooi dorpje aan de Waal. De regen viel thuis. Waaien deed 
het wel flink, maar “elk nadeel hep z’n voordeel“: daardoor was de kruidenlaag 
droog. Onze voeten bleven dus ook droog.  

We waren in klein gezelschap, Egbert, Hilary en ondergetekende. 

Egbert kent het gebied van een landelijke Floron- inventarisatie. Een plas aan de 
Waal, waar in vroegere jaren grind werd gewonnen. Daarna heeft men getracht 
de boel weer te dempen. Er was ontzettend veel puin gestort, hele keukenmuren 
met tegel en al en zelfs een grafzerk! 

Maar goed, daar kwamen we niet voor. Wij wilden planten zien, dus direct 
richting strandje met veel miniplantjes. Klein vlooienkruid was de grootste soort 
hier. De naam zegt genoeg neem ik aan; we moesten door de knieën. Kaal 
breukkruid, Kleine majer, met het hapje uit de bladtop en de Liggende 
ganzenvoet, goed herkenbaar aan de kleine “eikenblad”blaadjes. Ook de 
Zeegroene ganzenvoet was volop aanwezig. Deze zorgde voor verwarring, vooral 
de kleine exemplaren op de duintjes waren vuurrood. Verderop stonden grotere 
exemplaren, die gewoon groen waren. De achterkant van het blad is echter altijd 
grijzig door de melige beharing. De Rode ganzenvoet daarentegen, was helemaal 
niet zo rood. Wel viel op dat het blad vlezig was.  



Ook Watermuur wist Egbert zo op naam te brengen en de Rechte alsem. 
Moeilijke soorten om te determineren, maar als je ze een keer gezien hebt en 
weet waar ze te vinden zijn…… 

Voor de Glansbesnachtschade moest wel even de flora gehanteerd worden, het is 
dan ook een zeldzame soort. De glanzend groene bessen met grote kelkslippen 
die de bes deels omsluiten waren o.a. kenmerkend. 

 Aan  de overkant van de plas zat een grote groep ganzen,vooral de  
Nijlganzen vielen op. 

Elf Blauwe reigers op een rij, zonder verrekijker was het verschil tussen paal en 
reiger moeilijk te zijn. 

 Drie soorten tandzaad, Zwart, Veerdelig en een minder algemene soort, 
het Knikkend tandzaad. Afgelopen zomer zag ik deze soort in de veenputten bij 
de Rottige Meente: mooie forse planten met fraaie bloemen. Maar hier blijven ze 
erg klein, misschien wel handig voor een herbarium. 

 Waar de grond wat rijker is zijn ook de planten groter. Het viel op dat er 
maar weinig gras groeit. Moerasbeemdgras, dat eruit ziet als groot uitgevallen 
Straatgras, wees Egbert ons aan.  

Op de hoger gelegen plekjes staan bomen, daar groeit wel gras. Een Valse 
wingerd, met schitterende herfstkleuren klom omhoog in de wilgen. 

 Zwarte mosterd, met de heerlijke geur en ook de Blauwe waterereprijs 
bloeiden nog. 

Bij het vinden van een bloeistengel van de Engelse alant, ging ons een lichtje 
branden. Al die bladrozetten, die we al eerder gezien hadden maar niet op naam 
konden brengen, waren ook van de alant. Het blad lijkt qua kleur en vorm op de 
teunisbloem, maar vooral de onderkant is behaard. De onderste stengelbladen 
hebben een steelvormig versmalde voet. 

Ook Kruisdistel was volop aanwezig, meestal uitgebloeid, af en toe zag je nog 
een kleine, laat ontkiemde in bloei.  

Grappig waren de Doornappels, soms flink uit de kluiten gewassen planten met 
al rijp zaad. Maar ook plantjes van nauwelijks vijf centimeter. Met één bloem en 
soms het begin van de stekelige  “appel”. 

 Egbert had zich voorgenomen bij een smalle geul een dam over te steken 
om naar de andere kant van de plas te gaan. Maar het water was inmiddels aan 
het stijgen. Droog aan de overkant komen was niet meer mogelijk. Misschien 
maar goed ook, er vlogen nogal wat vlinders op het dijkje. Vooral de blauwtjes 
vielen op, zowel het Boomblauwtje als het Icarisblauwtje trotseerden de wind. 



En warempel, daar zat een Argusvlinder. Jaren niet gezien, schijnt erg in aantal 
achteruit te gaan. 

Ook een mooie jonge Distelvlinder en enkele Vuurvlindertjes zochten nog wat 
nectar bij de kamille. 

 Karwijvarkenskervel, ook een typische rivierplant, we zagen het 
vegetatief, bloeiend en in zaad. Platte rus, ook een moeilijke soort. Heerlijk dat 
Egbert ze op het oog en soms door te voelen of te ruiken op naam kan brengen 
en ons op de kenmerken kan wijzen. Determineren van deze soorten is geen 
sinecure. Door notities te maken en steeds weer te herhalen leer je veel. 

Het was een g(l)ansrijke en leerzame dag! Egbert bedankt. 

                                                                                                     Mariet van 
Gelder. 

Wat  heet  Wijsheid 

Het is echt niet overdreven: we zitten om u te springen. 

Werkenden en gepensioneerden kunnen hun expertise, opgedaan in hun 
beroep of als vrijwilliger èn hun levenswijsheid inzetten. Maar het is 
heel gewoon dat iemand zich afvraagt of hij er zelf bepaalde 
vaardigheden bij kan leren als vrijwilliger. 

Het is eigenlijk zo simpel om het bestuur uit te dagen met de vraag: 
hebben jullie iets te doen voor mij. 

 U hebt zeker al begrepen, waar deze omhaal voor nodig is: dit is de 
rubriek Oproepen en Vacatures. Dit keer niet als een koele, zakelijke opsomming 
zoals in de vorige afleveringen, alsof het ons geen biet kan schelen of u het leest 
of niet. Of  het ons worst zal wezen of u zich aangesproken voelt of niet. Als een 
verkiezingsprogramma al uitgevent moet worden met rode soep en dubieuze 
roddel-tv, wat moeten wij dan niet uit de kast halen om u als vrijwilliger voor ons 
te winnen! Dus vergeef het ons  

dat wij deze rubriek wat oppimpen. 

 

Vrijwilligers die zich n.a.v. deze oproep aanmelden bij het secretariaat 
krijgen een uitnodiging voor een voorlichtingsbijéénkomst. Misschien heeft u 
daar behoefte aan om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies van u 
verwacht wordt of helpt het u aan meer vertrouwen. 



Voor alle taken geldt dat u niet op eenzame hoogte het wiel hoeft uit te vinden, 
noch dat we u in ijskoud water laten zwemmen. En nog wat: in de wandelgangen 
zeggen we gewoon je tegen elkaar. 

Wel….. leuker kunnen wij het niet maken! Dat laten we verder aan u over. 

Natuurklanken. 

Besturen is vooruit zien en we realiseren ons met schrik dat ook Micky 
Marsman niet de eeuwige jeugd zal hebben. 

Gevraagd: Hoofdredacteur/lay-outer van Natuurklanken. Vier perioden in 
het jaar krijgt u het redelijk druk om het blad klaar te maken voor de 
reprografie. De huidige vorm en lay-out van het blad zijn bespreekbaar.  
Voor creatieve leden dus zeker geen saaie opdracht. 

Micky neemt niet direct afscheid van haar functie, o nee! maar de 
hoofdredacteur in spe moet ruim de tijd krijgen om zich in te werken en 
zich eventueel te kunnen bekwamen in een (eenvoudig) lay-out 
programma of wizards. 

Promotie-materiaal. 

Gevraagd: Leden die een nieuwe flyer voor onze afdeling kunnen maken. 
Een voorbeeld is eventueel voor handen. Vaardigheden in eenvoudige lay-
out zijn nodig. Ook informatie-schriftjes en posters zijn aan een nieuwe 
vormgeving toe! 

Promotie-stand. 

De Evenementencommissie verdient ondersteuning. Met name voor het 
bemensen van onze stand op groenmarkten en -manifestaties in ons 
werkgebied. U zult ons bijvoorbeeld niet met kerstballen op een 
kerstmarkt aantreffen. De geroutineerde Ecommissie helpt u wel over uw 
verlegenheid heen! Het contakt met het publiek en andere standwerkers is 
altijd leuk. We promoten de veldbiologie en het werk van de KNNV. De 
Ecommissie bedenkt zelf publiekstrekkers  en neemt geen afwachtende 
houding aan. Onderwerpen zijn zo gevarieerd als de natuur zelf. Zo’n vijf 
keer per jaar wordt er van u een dagdeel dienstbaarheid in de publieke 
sector gevraagd. 

Publiciteit 

Promotie en publiciteit liggen dicht bij elkaar. We hebben goede contacten 
met de pers, waar we veel meer gebruik van moeten/mogen maken. 

Gevraagd: 



Alerte leden, redelijk thuis in ons verenigingsleven, die de juiste 
mediamomenten kiezen., persberichten kunnen of willen leren schrijven 
en/of een korte actie op touw kunnen zetten bijvoorbeeld voor de Soort 
van de Maand. 

Natuurpadmanager 

U zorgt er voor dat de vier Natuurpadbeheerders niet te zwaar belast 
worden. U inventariseert waar hulp noodzakelijk is en draagt oplossingen 
aan. U krijgt het overzicht over alle padkastjes en de inhoud daarvan en 
onderhoudt het contact met beide bosbedrijven. U krijgt een backup van de 
plaatjes in het digitale bestand. Ook de aanpassing en de verspreiding van 
het bijbehorend boekje “Plant en Dier op uw pad” behoort tot uw taak. 

VACATURES: 

Voorzitter m/v 

• De voorzitter geeft richting aan het beleid van het bestuur en geeft leiding 
aan de vergaderingen van het bestuur( vijf), de Algemene Ledenvergadering 
en de Coördinatorenvergadering en ziet er op toe dat genomen besluiten ook 
worden uitgevoerd. 

• Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging intern én extern. 
• De voorzitter woont twee maal per jaar de vergaderingen van de Beleidsraad 

van de Landelijke  KNNV bij. 
• Hij/zij is verantwoordelijk voor één van de taakvelden. 
• De voorzitter houdt het bestuur en de vereniging bijéén. Sociale vaardigheid 

is daarbij onmisbaar. 
Tijd: één dagdeel in de veertien dagen, s’winters iets meer, s’zomers 

iets minder. 

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, Algemene 
Ledenvergadering en Coördinatorenvergadering. 

• Bijhouden en beantwoorden van in- en uitgaande post en e-mail. 
• Archief beheer. 
• 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:  

• De tweede secretaris houdt zich op de hoogte van het beleid van de beide 
gemeenten m.b.t. Natuur en Landschap en de bestemmingsplannen van het 
buitengebied. 

• Contacten onderhouden met gemeenten, Gelderse Milieufederatie en andere 
natuurorganisaties (zeer incidenteel de provincie.) 

• Bereid zijn incidenteel 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 

 

 

Paul Vermeulen, van de KNNV-afdeling Apeldoorn stuurde ons een 
vooraankondiging van de  

GEWESTELIJKE THEMADAG APELDOORN OP 2 JUNI 2007: 

 Vooruitlopend op de definitieve uitnodiging wil ik jullie al graag informeren 
over de Gewestelijke Themadag 2007. Wellicht kan de aankondiging binnen jullie 
afdeling snel verspreid worden zodat geïnteresseerden de datum in een vroeg 
stadium kunnen vastleggen. Daarvoor bij voorbaat dank!  

 De Gewestelijke Themadag Apeldoorn heeft als thema: De onverwachte 
natuur in de stad. 

De themadag, die op zaterdag 2 juni 2007 gehouden zal worden in de 
Apeldoornse wijk Orden, ziet er als volgt uit: 

In de ochtend wordt er een aantal lezingen gehouden over de stadse natuur. 
Sprekers zijn deskundigen op het gebied van stadsvogels (een bijdrage van 
SOVON), waterbeheer (Waterplan van de gemeente Apeldoorn en het 
Waterschap Veluwe) en opzet van een ecologisch groenbeheer (De Groene Mal 
van de Gemeente Apeldoorn). 

Daarna zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis en de 
groenstructuur van de wijk Orden. 

In de middag gaan we in kleine groepjes op ontdekkingstocht door de buurt in de 
hoop dat dan ieder tot de conclusie komt dat niet alleen de ‘wilde natuur’ maar 
ook de stad en zelfs een wijk zonder parken een natuurliefhebber veel te bieden 
heeft. 



 

 

 

 

 

   DELIKATESSEN- 
   EN REFORMHUIS 

  W. ROEST 
          PARKWEG 10 – EPE 

                             TEL.: 0578-612218 

 

 

 

UW ADRES VOOR: 

- BIOLOGISCHE- REFORMVOEDING 

- BROOD 

- ZUIVEL 

- GROENTE- FRUITPAKKETTEN 

- VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

                 ETC. ETC. 

 

 

 

 

           Gegarandeerd !!!! 

 

“FIETSPLEZIER” 

Gazelle – Giant – Sparta – 

Batavus – Scott – Koga – 

Miyata – Garry Fisher – Klein – 

enz. 

 

Q8 Tankstation 

Met bediening 

 

Fietsverhuur 

Ook ATB verhuur 

tegen  concurrerende prijzen 

 

 

 

v.d. Put 

 

 

Hagestraat 8-10 

8181 EB Heerde 

Tel. 0589 691609 



 

 

   
                        Kleuranalyse 
 
Wilt u er ook fantastisch uitzien? Dat kan! Het zal uw verbazen! 
 
Door u te laten zien dat de kleuren van ogen, haar en huid prachtig in 
balans komen bij het dragen van uw beste kleuren. 
Tijdens de kleurenanalyse vertel ik u hoe u die unieke combinatie kunt 
versterken! Doordat u weet welke kleuren u het mooiste staan, zult u 
zich zelfverzekerder voelen en er stralender uitzien! 
 
 

  

Een mooie garderobe begint met de juiste kleuren! 

 

 

 
Maak een afspraak voor een persoonlijk kleuradvies inclusief 
kleurenwaaier, aangevuld met advies voor sieraden  
 

  

Francien J. Surink- 

van Hartingsveldt 

Slotgraskamp 41 

8162 XX Epe 

 

kleurconsulent 

e.mail  fsurink@yahoo.com 

 

Tel. 0578-613989 / 06-19244647 

 

 

 

 

   
 

 

Wat  heet  Wijsheid 

Het is echt niet overdreven: we zitten om u te springen. 

Werkenden en gepensioneerden kunnen hun expertise, opgedaan in hun 
beroep of als vrijwilliger èn hun levenswijsheid inzetten. Maar het is 
heel gewoon dat iemand zich afvraagt of hij er zelf bepaalde 
vaardigheden bij kan leren als vrijwilliger. 

Het is eigenlijk zo simpel om het bestuur uit te dagen met de vraag: 
hebben jullie iets te doen voor mij. 



 U hebt zeker al begrepen, waar deze omhaal voor nodig is: dit is de 
rubriek Oproepen en Vacatures. Dit keer niet als een koele, zakelijke opsomming 
zoals in de vorige afleveringen, alsof het ons geen biet kan schelen of u het leest 
of niet. Of  het ons worst zal wezen of u zich aangesproken voelt of niet. Als een 
verkiezingsprogramma al uitgevent moet worden met rode soep en dubieuze 
roddel-tv, wat moeten wij dan niet uit de kast halen om u als vrijwilliger voor ons 
te winnen! Dus vergeef het ons  

dat wij deze rubriek wat oppimpen. 

 

Vrijwilligers die zich n.a.v. deze oproep aanmelden bij het secretariaat 
krijgen een uitnodiging voor een voorlichtingsbijéénkomst. Misschien heeft u 
daar behoefte aan om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies van u 
verwacht wordt of helpt het u aan meer vertrouwen. 

Voor alle taken geldt dat u niet op eenzame hoogte het wiel hoeft uit te vinden, 
noch dat we u in ijskoud water laten zwemmen. En nog wat: in de wandelgangen 
zeggen we gewoon je tegen elkaar. 

Wel….. leuker kunnen wij het niet maken! Dat laten we verder aan u over. 

Natuurklanken. 

Besturen is vooruit zien en we realiseren ons met schrik dat ook Micky 
Marsman niet de eeuwige jeugd zal hebben. 

Gevraagd: Hoofdredacteur/lay-outer van Natuurklanken. Vier perioden in 
het jaar krijgt u het redelijk druk om het blad klaar te maken voor de 
reprografie. De huidige vorm en lay-out van het blad zijn bespreekbaar.  
Voor creatieve leden dus zeker geen saaie opdracht. 

Micky neemt niet direct afscheid van haar functie, o nee! maar de 
hoofdredacteur in spe moet ruim de tijd krijgen om zich in te werken en 
zich eventueel te kunnen bekwamen in een (eenvoudig) lay-out 
programma of wizards. 

Promotie-materiaal. 

Gevraagd: Leden die een nieuwe flyer voor onze afdeling kunnen maken. 
Een voorbeeld is eventueel voor handen. Vaardigheden in eenvoudige lay-
out zijn nodig. Ook informatie-schriftjes en posters zijn aan een nieuwe 
vormgeving toe! 

Promotie-stand. 

De Evenementencommissie verdient ondersteuning. Met name voor het 
bemensen van onze stand op groenmarkten en -manifestaties in ons 



werkgebied. U zult ons bijvoorbeeld niet met kerstballen op een 
kerstmarkt aantreffen. De geroutineerde Ecommissie helpt u wel over uw 
verlegenheid heen! Het contakt met het publiek en andere standwerkers is 
altijd leuk. We promoten de veldbiologie en het werk van de KNNV. De 
Ecommissie bedenkt zelf publiekstrekkers  en neemt geen afwachtende 
houding aan. Onderwerpen zijn zo gevarieerd als de natuur zelf. Zo’n vijf 
keer per jaar wordt er van u een dagdeel dienstbaarheid in de publieke 
sector gevraagd. 

Publiciteit 

Promotie en publiciteit liggen dicht bij elkaar. We hebben goede contacten 
met de pers, waar we veel meer gebruik van moeten/mogen maken. 

Gevraagd: 

Alerte leden, redelijk thuis in ons verenigingsleven, die de juiste 
mediamomenten kiezen., persberichten kunnen of willen leren schrijven 
en/of een korte actie op touw kunnen zetten bijvoorbeeld voor de Soort 
van de Maand. 

Natuurpadmanager 

U zorgt er voor dat de vier Natuurpadbeheerders niet te zwaar belast 
worden. U inventariseert waar hulp noodzakelijk is en draagt oplossingen 
aan. U krijgt het overzicht over alle padkastjes en de inhoud daarvan en 
onderhoudt het contact met beide bosbedrijven. U krijgt een backup van de 
plaatjes in het digitale bestand. Ook de aanpassing en de verspreiding van 
het bijbehorend boekje “Plant en Dier op uw pad” behoort tot uw taak. 

VACATURES: 

Voorzitter m/v 

• De voorzitter geeft richting aan het beleid van het bestuur en geeft leiding 
aan de vergaderingen van het bestuur( vijf), de Algemene Ledenvergadering 
en de Coördinatorenvergadering en ziet er op toe dat genomen besluiten ook 
worden uitgevoerd. 

• Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging intern én extern. 
• De voorzitter woont twee maal per jaar de vergaderingen van de Beleidsraad 

van de Landelijke  KNNV bij. 
• Hij/zij is verantwoordelijk voor één van de taakvelden. 
• De voorzitter houdt het bestuur en de vereniging bijéén. Sociale vaardigheid 

is daarbij onmisbaar. 
Tijd: één dagdeel in de veertien dagen, s’winters iets meer, s’zomers 

iets minder. 

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, Algemene 
Ledenvergadering en Coördinatorenvergadering. 

• Bijhouden en beantwoorden van in- en uitgaande post en e-mail. 
• Archief beheer. 
• 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:  

• De tweede secretaris houdt zich op de hoogte van het beleid van de beide 
gemeenten m.b.t. Natuur en Landschap en de bestemmingsplannen van het 
buitengebied. 

• Contacten onderhouden met gemeenten, Gelderse Milieufederatie en andere 
natuurorganisaties (zeer incidenteel de provincie.) 

• Bereid zijn incidenteel 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 

 

 

Paul Vermeulen, van de KNNV-afdeling Apeldoorn stuurde ons een 
vooraankondiging van de  

GEWESTELIJKE THEMADAG APELDOORN OP 2 JUNI 2007: 

 Vooruitlopend op de definitieve uitnodiging wil ik jullie al graag informeren 
over de Gewestelijke Themadag 2007. Wellicht kan de aankondiging binnen jullie 
afdeling snel verspreid worden zodat geïnteresseerden de datum in een vroeg 
stadium kunnen vastleggen. Daarvoor bij voorbaat dank!  

 De Gewestelijke Themadag Apeldoorn heeft als thema: De onverwachte 
natuur in de stad. 



De themadag, die op zaterdag 2 juni 2007 gehouden zal worden in de 
Apeldoornse wijk Orden, ziet er als volgt uit: 

In de ochtend wordt er een aantal lezingen gehouden over de stadse natuur. 
Sprekers zijn deskundigen op het gebied van stadsvogels (een bijdrage van 
SOVON), waterbeheer (Waterplan van de gemeente Apeldoorn en het 
Waterschap Veluwe) en opzet van een ecologisch groenbeheer (De Groene Mal 
van de Gemeente Apeldoorn). 

Daarna zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis en de 
groenstructuur van de wijk Orden. 

In de middag gaan we in kleine groepjes op ontdekkingstocht door de buurt in de 
hoop dat dan ieder tot de conclusie komt dat niet alleen de ‘wilde natuur’ maar 
ook de stad en zelfs een wijk zonder parken een natuurliefhebber veel te bieden 
heeft. 

 

Aan:  KNNV-afdelingen van het Gewest IJsselstreek  

Betreft: Vooraankondiging Gewestelijke Themadag Apeldoorn, zaterdag 2 juni 
2007 

Van: Paul Vermeulen, KNNV Apeldoorn 

Datum: 6 december 2006 

 

Vooruitlopend op de definitieve uitnodiging wil ik jullie al graag informeren over 
de Gewestelijke Themadag 2007. Wellicht kan de aankondiging binnen jullie 
afdeling snel verspreid worden zodat geïnteresseerden de datum in een vroeg 
stadium kunnen vastleggen. Daarvoor bij voorbaat dank!  

 

De Gewestelijke Themadag Apeldoorn heeft als thema: De onverwachte 
natuur in de stad. 

De themadag, die op zaterdag 2 juni 2007 gehouden zal worden in de 
Apeldoornse wijk Orden, ziet er als volgt uit: 

In de ochtend wordt er een aantal lezingen gehouden over de stadse natuur. 
Sprekers zijn deskundigen op het gebied van stadsvogels (een bijdrage van 
SOVON), waterbeheer (Waterplan van de gemeente Apeldoorn en het 
Waterschap Veluwe) en opzet van een ecologisch groenbeheer (De Groene Mal 
van de Gemeente Apeldoorn). 



Daarna zal er een overzicht gegeven worden van de geschiedenis en de 
groenstructuur van de wijk Orden. 

In de middag gaan we in kleine groepjes op ontdekkingstocht door de buurt in de 
hoop dat dan ieder tot de conclusie komt dat niet alleen de ‘wilde natuur’ maar 
ook de stad en zelfs een wijk zonder parken een natuurliefhebber veel te bieden 
heeft. 

 

 

         

 Wetens(w)aardigheden voor 
de jeugd  

 

Bomen en mensen, zij kunnen niet zonder elkaar. 

Een boom is heel belangrijk voor het leven op aarde. Het is 
eigenlijk een zuurstof-leverancier en de mens moet zuurstof 
inademen, dus dat komt mooi uit.  Maar bomen zijn ook op een 
andere manier belangrijk voor het leven op aarde.  Zij halen niet 
eetbare stoffen met hun wortels uit de grond en maken daar in 
hun bladeren weer voedingsstoffen van.   

De Eik levert eikels en dat is weer voedsel voor dieren als wilde 
zwijnen, vogels en eekhoorns. Bladeren vallen op de grond en 
worden gegeten door wormen en insecten.  

Zo’n boom lijkt wel een soort fabriekje dat van grondstoffen zuurstof en andere voedingsmiddelen maakt. 
Maar hoe gaat dat in zijn werk? 

Een groot gedeelte van de boom zit onder de grond. De wortels van de boom kunnen bij elkaar opgeteld wel 
vijftig kilometer lang zijn.  Zij zorgen ervoor dat de boom niet omvalt. Wortels zijn hol en vormen daardoor 
vaatjes waar water door heen stroomt. Zoals bloed door onze aderen stroomt, zo is het water voor de boom 
van levensbelang. Met het water worden allerlei grondstoffen zoals zouten, mineralen en fosfaten door de 
hele boom gevoerd.  Wortels hebben aan het eind allemaal kleine haarvaatjes en die zuigen het water met de 
belangrijke grondstoffen op. Zaken die de boom allemaal nodig heeft.  Als de boom vrij staat kunnen we 
mooi zien hoe het bladerdak de regen zo geleidt, dat het  in een cirkel om de boom neerkomt. Als we de 
boom water moesten geven, zouden we waarschijnlijk met een gieter naar zijn stam lopen om hem daar uit te 
gieten. De boom zelf laat ons nu zien hoe onjuist dat zou zijn. Hij kan alleen water opnemen met de fijne 
wortelharen, die uitsluitend aan de uiteinden van de wortels zitten en het spreekt vanzelf dat die 
worteluiteinden niet vlakbij de stam zitten. Als de bui lang duurt of heel hard is, begint het ook bij de stam 
te lekken en nu zien we dat de stam zelf ook nat wordt. De stam  met een gladde bast, zoals van een Beuk, , 

wordt veel eerder nat dan de ruwe stam van een Eik. 

Als je met behulp van een stethoscoop, dat is een instrument om naar de geluiden in het 
lichaam van de mens te luisteren,  tegen  de stam van de boom je oor goed te luisteren 



legt, dan hoor je een rommelend geluid. Dat komt van het water dat door de boom stroomt.  In die stam 
zitten allemaal kanalen waar het water door heen kan. 

  stethoscoop 

 

Dat kun je beste zien bij een afgezaagde boom.  Je ziet de bast aan de buitenkant van de boom, dat is de 
beschermlaag. Binnenin zitten de jaarringen en door die te tellen kun je zien hoe oud de boom was.  Elk jaar 
komt er een jaarring bij en elk jaar gaat er een jaarring dood. Door de buitenste dertig jaarringen stroomt het 
water en dat kun je zien met een vergrootglas. Dan zie je allemaal kleine gaatjes, die de buisjes van de boom 
vormden, waardoor het water gestroomd heeft. 

Bij de mens wordt het bloed via het hart door het lichaam 
gepompt. Een boom heeft geen hart en toch moet dat 
water naar de bladeren. 
De wortels zuigen het water op uit de grond en daardoor 
stroomt het water door de boom, maar dat is niet genoeg 
om het water tot in de toppen van de boom te krijgen.  
Als je een plastic  zak om zo’n tak zou doen, zie je dat de 
zak helemaal beslaat. Dat komt omdat de bladeren  water 
verdampen. Dat kan bij een grote boom wel driehonderd 
liter per dag zijn. Door die verdamping fungeren de 
vaatjes als een soort rietje waardoor het water omhoog 
gezogen wordt. 
Het belangrijkste deel van de boom zijn de bladeren. Daar 
worden zuurstof en voedingsstoffen gemaakt. Daar is 
energie voor nodig en die komt van de zon.  Een boom 

probeert zoveel  mogelijk zonlicht op te vangen. 
Staat de boom alleen dan spreidt hij zijn takken wijd uit  
   eikenstam              om elk straaltje zonlichti op te vanken. Maar als de bomen 
dicht bij elkaar staan, proberen ze zo recht en hoog mogelijk te groeien om 
toch wat zonlicht te krijgen. Dan hebben ze nauwelijks zijtakken en pas in de 
top van de boom zijn de bladeren.   
Wat gebeurt er in de bladeren van de boom?  Bladeren kunnen net als wij 
ademen en doen dat door hele kleine mondjes aan de onderkant van het blad. 
Wij ademen zuurstof in en koolzuur uit.  Je kent koolzuur wel doordat het 
ook in cola zit. Bomen en planten doen het net andersom. Die ademen 
koolzuur in en zuurstof uit.  Nu snap je dus dat mensen en bomen niet 
zonder elkaar kunnen.  



O. Slot 
                                                                   
    
     Beukenstam     eikenblad                         beukenblad                                    beuk 
       

EIFELHERINNERINGEN 

Mijn eerste  beelden van de Eifel in Duitsland 
stammen uit een landelijk zomerkamp van de 
KNNV in Gerolstein. Dat was lang geleden toen 
onze kinderen nog op de lagere school zaten. Er 
staan mij nog duidelijke beelden voor de geest 
van prachtige, nog laat bloeiende Grote 
muggenorchissen en Wilde judaspanning langs 
het pad, dat boven het kamp het bos in voerde.  

We bezochten ook een interessante ijsgrot, 
waarin molenstenen uitgehakt waren. Zijn 
ijzigheid zat niet alleen in de gewone koude die 
je altijd ervaart als je in de zomer een grot 

binnengaat, maar in de verdamping van lucht. 

 Het uitzicht over het stadje was grandioos, met de Munterlei - een oude 
vulkaan – daarachter en links andere vulkanische topjes.  

Maar op het gebied van vulkanisme nog interessanter was een najaarsweekend 
van de landelijke werkgroep Geologie en Landschap van de KNNV. We hadden 
zeer deskundige leiding, die ons veel bijzonderheden over vulkanische 
verschijnselen kon vertellen. Het is een voorrecht bij zo'n gespecialiseerd kamp 
begeleid te worden door zulke kenners. 

Hoog geprezen in de Eifel zijn de vele vulkanen en ermee verband 
houdende vulkanische verschijnselen. Uitgedoofd weliswaar, maar geologisch 
gezien nog jong. In het Tertiair – maar ook in het Kwartair waren ze nog actief – 
strooiden ze enorme rotsblokken, asregens en vloeibare lava over het landschap 
uit. Wanneer je er op let, zie je op allerlei plaatsen hun kenmerkende vormen. 
Soms zijn die “aangevreten” door grote basaltgroeven. Hele rijen vulkanen liggen 
in het landschap goed herkenbaar naast elkaar. Ze bepaalden door hun 
uitvloeiingen uit hun kraters mede het landschap. 

 



Soms is er alleen een kratermeer over. Zo'n 
meer heet hier “Maar”. Vaak zijn ze omringd 
door vruchtbare landbouw- en weidegronden. 
Soms ligt zo’n Maar in de diepte, omringd door 
hoge rotsen in een kraterachtige situatie. Je hebt 
dan het idee, dat er uit zo’n meer ineens een 
nieuwe uitbarsting zal komen, een gaswolk of 
een lavastroom. Soms ook herken je in de vorm 
van hoge zuilen het basalt dat in hoekige vormen 
gestold is. Wij kennen ze van onze eigen 
zeeweringen, ooit aangevoerd. Aan de Nederlandse kusten ben je je meestal niet 
bewust van hun vulkanische oorsprong en de enorme inspanning, die onze 
voorouders zich hebben moeten getroosten om dat zware, haast onverwoestbare 
materiaal naar onze kust te transporteren. 

Dat er tussen de Eifelvulkanen, hetzij vóór, 
hetzij na hun eruptie ook een zee heeft gelegen, 
begrijp je wanneer je van een zuiver vulkanisch 
terrein terecht komt in een kalkrijk gebied. 
Plantenkenners zien dit dadelijk aan de kalkflora 

en op de akkers ligt het vol met kalkbrokjes. Soms zijn daar fossielen in te 
vinden, hoewel er al veel door fossielenjagers is opgeraapt. Het zijn zeer 
vruchtbare gebieden.  

Ook zand werd door vroegere zeeën afgezet, nu in de vorm van vooral 
Bontzandsteen te vinden. 

De kalkrijke gebieden noemt men hier kalktroggen. Een beetje bedrieglijke naam 
voor deze vaak in de vorm van zeer bloemrijke hoge heuvels opgestuwde 
terreinen. Veel hiervan zijn beschermd natuurgebied (op de kaart met een 
groene lijn en de letters NSG aangeduid). In tegenstelling tot veel beschermde 
terreinen in ons land mag je hier overal vrij wandelen en buiten de paden 
rondstruinen. Het zijn dorado's voor planten- en insectenliefhebbers.  

Heel bekend is het Lampertstal. Toen we twee jaar geleden in midden juni, 
tijdens een mooie, maar door regen en kou geteisterde vakantie in zo'n 
paradijsje rondliepen om naar vlinders te kijken, kwam er een man naar ons 
toelopen. Hij bleek net als wij vooral naar vlinders te kijken. Hij kwam uit de 
buurt van Bonn en zocht deze middag speciaal naar een bijzondere plant, de 
Honingorchis. Hij wist veel van vlinders en betreurde het, dat er door de koude 
van deze zomer zo weinig waren.  

Een ongekende bloemenweelde stond om ons heen. Behalve de Grote centaurie 
was er Marjolein, tijm, veel Grote muggenorchis, Bolrapunzel, Bergklaver, 
Gipskruid, Bevertjes, Kleine ratelaar, Margriet, Salie, te veel om op te noemen. 
Dat de helling in het najaar vol met Herfsttijloos had gestaan, daarvan getuigden 
nog de vele vruchten.  

 

MANDERSCHEID                                      MEERFELDER MAAR EIFEL 



Wij wisselden adressen uit. Onze vlinderkenner uit Bonn overhandigde ons 
zijn kaartje. Daarop stond een ooievaar afgebeeld. Toen we vertelden dat we in 
de schemering over ons kampterrein een ooievaar hadden zien vliegen, vertelde 
hij, dat met name de Zwarte ooievaar daar voorkomt (omgeving Hollenrath). 

Dit interessante gesprek speelde zich af in het Seidenbachtal. We hopen deze 
sympathieke man nog eens te ontmoeten. Laten we tijdens een wandeling langs 
de beek bij onze camping werkelijk een Zwarte ooievaar zien vliegen! Een 
vriendelijke Duitser, die ons tijdens die wandeling op limonade trakteerde, 
vertelde dat de Zwarte ooievaars daar vlakbij hoog in de eindeloze 
sparrenbossen broeden. Ook Blauwe reigers bevolken die bossen. 

 De streek waar we toen bivakkeerden was niet ver van de Hautes Fagnes. 
Dat is weliswaar ver van Gerolstein vandaan, waar onze KNNV-afdeling een 
aantal zomerhuisjes besproken heeft voor de 

eerste meiweek van 2007. Maar overal biedt de Eifel dergelijke verrassingen. Die 
week zal vast wel te 

kort blijken, maar je kunt er altijd nog eens terugkomen. 

 

Els Koopmans- Grommé 

Aanbevolen literatuur: 

Flora's zo mogelijk van Midden-Europa 

Insectengids 

Geologieboek, Keienboek (aanbevolen 

Geologische Wandelgids van de Eifel van Wilhelm Meyer; 

een Thieme's reisgids voor natuurvrienden ISBN nr 90 03 98175-2 geb) 

Kijk ook eens in de bibliotheek naar reisgidsen over de Eifel. 

 

 

SOORT VAN DE MAAND 2007 
 De VOFF (Vereniging Onderzoek Flora en Fauna) is de overkoepeling van de twaalf PGO’s 
(Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) waartoe o.a. ook De Vlinderstichting, FLORON 
(Stichting FLORistisch Onderzoek Nederland) en SOVON horen.  
Om meer mensen in Nederland bij de natuur betrekken is de campagne Tel mee! gelanceerd (zie: 
www.telmee.nl).   
 Het november-nummer van De Levende Natuur is gewijd aan het 10-jarig bestaan van de 
VOFF. Er zijn allerlei lezenswaardige artikelen opgenomen over de verschillende PGO’s, waarbij de 
nadruk ligt op de vrijwilligers. Ook zit er een poster bij met de twaalf soorten van de maand. 

http://www.telmee.nl)/


Omdat niet iedereen die rondkijkt in de natuur zijn gegevens ook doorgeeft, is voor 2007 namelijk het 
project “Soort van de Maand” bedacht. Hiermee wordt elke maand via allerlei media aandacht 
gevraagd voor een aansprekende soort en wordt het publiek opgeroepen waarnemingen door te geven. 
De twaalf soorten van de maand in 2007 zijn: 
Januari  IJsvogel   Alcedo atthis     SOVON 
Februari Haas    Lepus europaeus   VZZ 
Maart  Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni   Vlinderstichting 
April  Parapluutjesmos Marchantia polymorpha   BLWG 
Mei   Rugstreeppad  Bufo calamita    RAVON 
Juni  Weidebeekjuffer Calopteryx splendens   Vlinderstichting 
Juli  Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe  FLORON 
Augustus Wespspin  Argiope bruennichi   NEV  
September Wijngaardslak  Helix pomatia    St. Anemoon  
Oktober Kostgangerboleet Boletus parasiticus   NMV  
November Plataanvouwmijnmot Phyllonorycter platani   TINEA  
December Kleine wintervlinder Operophtera brumata    Vlinderstichting 

Waarnemingen kunnen worden doorgegeven op bovengenoemde website. 

Egbert de Boer 
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De twaalf soorten van de maand in 2007 zijn: 
      Januari   IJsvogel     
 Alcedo atthis      SOVON 

Februari   Haas       Lepus 
europaeus    VZZ 

Maart    Citroenvlinder   Gonepteryx rhamni
   Vlinderstichting  

April    Parapluutjesmos  Marchantia 
polymorpha   BLWG 

Mei     Rugstreeppad   Bufo calamita 
    RAVON 

Juni    Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens
   Vlinderstichting 

Juli    Klokjesgentiaan  Gentiana 
pneumonanthe  FLORON 

Augustus   Wespspin    Argiope bruennichi
   NEV 

September  Wijngaarslak   Helix pomatia   
  St. Anemoon  

Oktober   Kostgangerboleet  Boletus parasiticus 
   NMV  
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November  Plataanvouwmijnmot Phyllonorycter platani  TINEA 
December  Kleine wintervlinder Operophtera brumata  

 Vlinderstichting 
Waarnemingen kunnen worden doorgegeven op bovengenoemde website. 

Egbert de Boer 

 

 

Hopwortelboorder  
 

Toen ik het verhaal van Els van Nieuwenhuize over de Hop aan het tikken was 
viel me opeens een verhaal in dat ik ooit – misschien bij de Insectenwerkgroep – 
had gehoord.    

Het betreft de mannetjes van de Hopwortelboorder (Hepialus humuli). Die hebben de gewoonte in 
groepjes op vrouwenjacht te gaan. Best slim bekeken, want als je met een heleboel samen bent, trek je 
natuurlijk meer aandacht. Bovendien is het veel gezelliger met een stel vrijgezellen op stap te gaan dan 
in je eentje smachtend rond te vliegen. 
De vleugels van de mannetjes zijn hagelwit, dus goed zichtbaar, als ze als kleine witte spookjes heen 
en weer vliegen boven de vegetatie waarin de dames zich verdekt opgesteld hebben.  Als extra 
attractie dragen de heren een geurtje bij zich, zo wordt verteld. Niet direct iets wat wij als aftershave 
aan onze mannen zouden geven: Hopwortelboorders zouden naar geit rieken.  
Je vraagt je dan toch wel af waarom dat Hopwortelboorsters zo aanspreekt. Het zijn tenslotte vlinders 
en geen horzels. Maar misschien is het gewoon een kwestie van “we hebben niks anders dus we 
behelpen ons wel.” Het zou kunnen verklaren waarom ze het niet de moeite waard vinden een gunstig 
legplekje voor de eitjes te zoeken – algehele demotivatie. Na het treffen met hun onwelriekende 
bruîgom floddert het vrouwtje (narrig?) gewoon maar wat rond boven een vegetatie die niet 
ongeschikt lijkt voor haar doel en daar werpt ze slordig de eitjes her en der van zich af.  
Gelukkig zijn de rupsjes niet afhankelijk van hopwortels. Brandnetel is ook goed, en zuring en 
hoefblad, en er zijn ook grassen die niet versmaad worden. 
  Reden om je af te vragen waarom ze zo nodig HOPwortelboorderrupsjes moeten 

heten……. 

Micky Marsman. 

ENKELE BIJZONDERE PLANTENVONDSTEN IN EPE e.o. IN 2006 

(Egbert de Boer) 

 

1800 Oot (Avena fatua) 

27.43.12 Tongeren, graanakker t.o. de Koeweg      

Wordt weinig meer gezien.       EdB 

0129 Stinkende ballote (Ballote nigra ssp. meridioalis)  Aandachtsoort 

 27.35.33 en 27.25.15/25 IJsseldijk, diverse plekken (Veessen, Marle)  EdB 



5352 Kruipklokje (Campanula poscharskyana) 

 27.22.34 ’t Harde, langs landweg 

Een plant die in stedelijk gebied steeds vaker verwildert. Hier groeide hij langs een landweg waar veel  

landbouw- en ook tuinafval was gedumpt. Maar dat was op deze plek niet (meer) het geval. 
          EdB   

1805 Hennep (Cannabis sativa)  

 27.44.52 Kievitsveld, pad langs westelijke plas  

Er stonden drie forse exemplaren.       EdB  

2456 Liggende ganzenvoet (Chenopodium pumilio)  Aandachtsoort 

 27.22.45 Station ’t Harde, parkeerplaats     EdB  

Deze ganzenvoet heeft een geurtje.  

2482 Komijn (Cuminum cyminum)  

 27.15.52 Wapenveld, wegberm omg. Euroma (kruidenfabriek)  pwg 

 27.22.25 ’t Harde, bospad       EdB  

0380 Groot warkruid (Cuscuta europaea)   Aandachtsoort 

27.25.15; 27.35.25/43 Wapenveld, Veessen, Welsum  

In het kader van het IJsselheggen-project werd deze soort op drie verschillende plekken in de  

uiterwaarden aangetroffen.        pwg 

0388 Bruin cypergras (Cyperus fuscus)    Aandachtsoort 

 27.35.25 Vorchterwaarden, rand van plas onder aan de dijk   EdB   

0890 Rietorchis (Dactylorhiza majalis praetermissa)   Aandachtsoort  

27.44.42  Vossenbroek, nieuwe vindplaats voor deze soort    HJ, BT 

2483 Kamferalant (Dittrichia graveolens) 

 27.22.45 Station ’t Harde, parkeerplaats, langs het spoor  

Opvallende soort (door de geur) die sinds 1994 in Nederland voorkomt. In ’t Harde blijkt het te gaan 

om een massale groeiplaats op drie locaties.      MvG, pwg 

1688 Uitgespreide steenraket (Erysimum repandum)  

27.43.12 Tongeren, langs enigszins verhard bospaadje. Mogelijke aanvoer via verhardingsmateriaal.  



NIEUW voor Gemeente EPE       EdB 

1693 Gingellikruid (Guizotia abyssinica)  

 27.34.53 Vemderbroek, in weiland 

Het ging om een fors rijk bloeiend exemplaar (oktober). Verspreiding via vogelzaad leek hier niet voor 

de hand te liggen.Maar hoe komt hij er dan?     JM, HM, EdB  

0422 Gebogen driehoeksvaren (Gymnocarpium dryopteris) Aandachtsoort 

 27.24.52; 27.34.12 Heerdersprengen      pwg 

 

0609 Kaal breukkruid (Herniaria glabra)    Aandachtsoort 

 27.15.42 Wapenveld, op parkeerterrein     pwg 

 

5334 Walstroleeuwenbek (Linaria purpurea) 

27.22.34 ’t Harde, braakliggend terrein 

Een soort die in stedelijk gebied steeds vaker ingeburgerd raakt. En niet alleen daar ...  

          EdB 

 

0923 Moeraskartelblad (Pedicularis palustris)    RL  KWETSBAAR   

 27.43.23 Epe/Wissel, nieuwe natuur naast Landje van Jonker. Hier nooit eerder gezien; nu ineens 
twee flinke plekken; spontaan? Moeraskartelblad was recent niet bekend uit onze omgeving. Eerst 
maar eens afwachten of hij zich weet te handhaven.     pwg 

NIEUW voor Gemeente EPE 

 

1722 Zandweegbree (Plantago arenaria)   Aandachtsoort 

 27.22.45 Station ’t Harde, langs het spoor     EdB 

 

0984 Postelein (Portulaca oleracea)    

 27.22.45 Station ’t Harde, parkeerplaats, massaal op verhoogd emplacement  EdB 

 

1033 Klein wintergroen (Pyrola minor)    RL  BEDREIGD 



 27.24.52   Heerdersprengen  

De populatie is de laatste jaren achteruitgegaan.    pwg 

 

0057 Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris)    RL  VERDWENEN  

27.34.13 Heerde, op talud viaduct (A50 x Elburgerweg) 

Twee exemplaren, 1 bloeiend, 1 vegetatief. Vreemde vindplaats van een soort die in Nederland sinds 
1968 uitgestorven is. Maar hij wordt wel als tuinplant verkocht. Aanplant / Uitzaai lijkt op deze plek 
niet erg waarschijnlijk. Misschien moeten we denken aan aanvoer met grond of stenen. Wie weet of 
hij zich gemakkelijk uitzaait?       MvG 

 

1176 Wit vetkruid (Sedum album)    

27.35.21 Heerde, Kerkweg, wegberm       WvA, MvG, EdB 

 
1180 Tripmadam (Sedum rupestre)     RL  BEDREIGD  

27.35.21 Heerde, Kerkweg, wegberm 

Tot u toe onbekende, maar rijke groeiplaats van een soort die vroeger in de omgeving van de IJssel 
wel vaker voorkwam, maar nu achteruitgaat.      WvA,MvG, EdB 

 

1181 Zacht vetkruid (Sedum sexangulare)    DOELSOORT  

27.35.25 Vorchterwaarden, rijke groeiplaats op grens weiland / maïsveld  (pwg) 

          pwg 

 

1255 Krabbenscheer (Stratiotes aloides)   RL  GEVOELIG  

 27.15.42 massaal in Apeldoorns Kanaal voor Hezenbergerbrug bij Hattem  

De oorsprong zal hier vast niet spontaan zijn.      pwg 

  

5283 bastaard van Gele en Paarse morgenster (Tragopogon x mirabilis (T. pratensis en porrifolius))  

 27.35.25 berm IJsseldijk t.h.v. Vorchterwaarden 

Deze zeldzame kruising wordt weinig gevonden. Hij werd in Nederland in 1962 in Friesland ontdekt.  
Maar ook bij Linnaeus was hij al bekend. De plant op de IJsseldijk had groenachtige lintbloemen. De 
Paarse morgenster komt in deze omgeving niet voor. De Gele morgenster wel. Daarom lijkt het 
waarschijnlijk dat hij hier na de dijkophoging is terechtgekomen (via aanvoer van grond of met zaad). 



De determinatie is bevestigd door Nationaal Herbarium Nederland.    
          EdB 

 

1295 Trientalis europaea (Zevenster)    Aandachtsoort 

27.43.11/12 Tongeren, omg. van Manenspad 

Het blijkt dat de groeiplaats van Zevenster zich uitstrekt over twee kilometerhokken. Er staan 
duizenden exemplaren.        pwg 

 

Met dank aan: WvA (= Wietske van Apeldoorn); EdB (= Egbert de Boer); MvG (= Mariet van 
Gelder); HJ (= Hilary Jellema); HM (= Henk Menke), JM (= Jos Mölder); pwg (= plantenwerkgroep); 
BT (= Bauke Terpstra) 

de mooiste paddenstoelenplekken in de gemeente epe/heerde 
1 

 
De Zwarte Weg en omgeving 
 Direct ten zuiden van de plassen van het Kievitsveld ligt een van de rijkste 
terreinen met paddenstoelen van de 
gemeente Epe. (Zie kaartje) 

Er is een grote verscheidenheid aan 
milieus en verschil in bodemtypes, 
en het gebied wordt doorsneden 
door diverse sprengenbeken.  

Wat paddenstoelen betreft is het 
rond de recreatieplas echter vrij arm 
al duidt een aantal soorten op een 
wat verrijkte bodem.  

Het rijkste paddenstoelengebied ligt 
aan weerskanten van de Zwarte weg 
en in het fietspad in het verlengde daarvan. Naar het zuiden 

tot en met de berm van de weg en het fietspad. Naar het noorden 
tot aan de oude plas en in het oosten tot en met de berm tussen de Grift 
en het Apeldoorns kanaal.  

Tijdens de volgende wandeling zal ik een indruk proberen te geven van de 
paddenstoelenrijkdom. Met behulp van het kaartje kun je deze zelf ook een keer 
lopen. We beginnen aan de Zwarte weg. De Zwarte weg is een openbare weg, 
eigendom van de Üthermolen fabriek. 

De bermen worden sporadisch onderhouden en er staan Berken en een enkele 
Eik langs. 

 

Zwarte weg 



De vegetatie bestaat uit Pijpenstrootje (een plantenrelict van voor de ontginning) 
en bramen. Dit laatste geeft aan dat de bodem enigszins verrijkt is, 
waarschijnlijk door atmosferische depositie van stikstof en niet-afgevoerd 
organisch materiaal. 

Juist in de schijnbaar rommelige bermen staan veel bijzondere mycorrhiza 
paddenstoelen die bij Berk en Eik horen. Langs het eerste stuk van de Zwarte 
weg, zo’n driehonderd meter, zijn tweeënzeventig soorten paddenstoelen 
genoteerd. Het is wellicht de rijkste wegberm voor paddenstoelen van de 
gemeente Epe. Zeldzame soorten zijn de Gegordelde beukegordijnzwam 
(Cortinarius bivelus), de Paarse galgordijnzwam (Cortinarius croceocoeruleus) , 
Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis ) en de Bittere boleet (Tylopilus 
felleus) Verderop staat aan de rechterkant langs het fietspad over het oude spoor 
de Rosse populierenboleet (Leccinum rufum) onder een Ratelpopulier . 

Sla even verderop linksaf de Achterdorperweg op, daarna rechts voor het 
elektriciteitshuisje een wandelpad op  en het bos in. Langs dit pad staan 
verschillende soorten Russula’s waaronder de Oranje russula (Russula. 
Aurantiaca): de vierde vindplaats in Nederland.  

Je komt nu uit bij het begin van het fietspad dat links de Venz fabriek passeert. 
Aan dit fietspad vond ik afgelopen augustus de Wijnrode boleet (Xerocomus 
ripariellus). Deze fluweelboleet is nog maar zeer kort geleden met enige 
zekerheid in Nederland gevonden.  

Rechts stroomt de Nijmolensche beek met in de berm onder de Berken de 
Donzige melkzwam (Lactarius pubescens) etc.  

Links ligt een oude visvijver en in de fietsberm komen voor de Kruipwilgrussula 
(Russula persicina) een mycorrhiza paddestoel van wilg, de Elzenkrulzoom 
(Paxillus filamentosus) en de Berkenridderzwam (Tricholoma fulvum).  

Houd aan het einde van het fietspad rechts aan en neem de brug links achter de 
Venz fabriek over de Grift. Vervolg je weg naar het noorden de richting van de 
nieuwe Schobbertste brug. Het eerste stuk is niet bijster interessant maar vanaf 
de Eikenbomen wordt het snel spannend. Hier staan twee stekelzwammen de 
Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens) en de Wollige stekelzwam 
(Phellodon confluens.) In de Grift-bermen en onder de Eikenbomen in de 
moslaag groeien de Stekelige hertetruffel (Elaphomyces muricatus) met daarop 
de Zwarte truffelknotszwam(Cordyceps ophioglossoides) en de veel zeldzamere 
Grootsporige knotszwam (Cordyceps longisegmentis.) De laatste zijn evenals de 
stekelzwammen indicatoren voor zeldzame milieus.  

Verder komen hier Cortinarius conicus (nog geen Nederlandse naam) en de 
Narcisamaniet (Amanita gemmata) voor.   



Vervolg je wandeling door bij de brug naar links na twintig meter het bospad op 
te gaan. Je hebt nu de beek aan je rechterhand. In het vroege voorjaar is hier 
bijna altijd het Elzekatjesmummiekelkje (Ciboria amentacea) te vinden.  

Eenmaal aangekomen bij de Viskweekweg vervolg je je weg door eerst naar het 
noorden te lopen naar de Kievitsweg en dan aan de andere kant van de beek 
terug te lopen. Bij de beek aangekomen loop je verder naar rechts, langs de 
oever van de oude plas. 

Langs deze plas is na de ontgronding weinig grond versleept en hierdoor is de 
grindrijke en zandige bodem direct langs de plas nog aanwezig. Dit levert zeer 
rijke vindplaatsen op van diverse zeldzame paddenstoelen zoals Lila melkzwam 
(Lactarius lilacinus) , Lila gordijnzwam (Cortinarius alboviolaceus), de Zwarte 
berkenboleet (Leccinum melaneum) een pas sinds kort herkende soort en zelfs 
de Echte tolzwam (Coltricia perennis). 

Opvallend is de rijkdom aan de Vliegenzwam (Amanita muscaria) hier in 
de herfst. De brandplekken leveren onbedoeld vindplaatsen op van de 
Brandplekbundelzwam (Pholiota highlandensis), de Brandplekvaalhoed 
(Hebeloma anthracophilum) en de Kleine brandplekbekerzwam (Peziza sepiatra). 
Loop vanaf het einde van het terrein terug langs het rechterpad en steek de beek 
over. Sla rechtsaf en vervolg je wandeling door het bos en langs de oude 
visvijvers. Het bos is bijna ondoordringbaar door de brandnetels en slappe 
bodem. Ongetwijfeld kunnen hier nog veel soorten gevonden worden. 

In het bos is nog een vindplaats van de Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum 
concrescens).  

Vervolg je weg verder terug Zwarte weg. Het totaal aantal soorten dat ik in het 
beschreven gebied heb gevonden bedraagt op dit moment ongeveer 
honderdveertig. In vergelijking met andere gebieden wellicht niet veel. Alleen is 
het het resultaat van een beperkt aantal bezoeken.  

Wat de rijkdom beter aangeeft is te kijken naar het aantal km-hokken waarin 
een soort voorkomt. Daarnaast is gebruik makend van de formule eerder 
beschreven in het Kloosterbos kom ik op een totale score van eenenzeventig. 

Het Kievitsveld lijkt voor planontwikkelaars een braak liggend gebied waar 
veel geld verdiend kan worden. Het is te hopen dat met in de toekomst te 
ontwikkelen plannen rekening gehouden wordt met de rijke natuurwaarden en 
economisch laagwaardige recreatie als wandelen, fietsen en niet te vergeten de 
duiksport die regelmatig gebruikt maakt van het heldere water in de oude plas. 

 Hieronder een lijstje van soorten waarvan deze plek de enige vindplaats in 
de gemeente Epe is (afgelopen 20 jaar) en/of de enig bekende vindplaats op de 
Veluwe.  

 



Nederlandse Naam 
Wetenschappelijke 
Naam 

Gem. 
Epe Veluwe 

Brandplekvaalhoed Hebeloma anthracophilum X   

Elzekrulzoom Paxillus filamentosus X X 

geen nederlandse naam Cortinarius conicus X   

Gegordelde beukegordijnzwam Cortinarius bivelus X X 

Gewoon korthaarschijfje Melastiza chateri X   

Grootsporige knotszwam Cordyceps longisegmentis X   

Grootsporige raspzwam Steccherinum bourdotii X   

Kleine grasfranjehoed Psathyrella prona X   

Kruipwilgrussula Russula persicina X   

Lila gordijnzwam Cortinarius alboviolaceus X   

Lila melkzwam Lactarius lilacinus X X 

Oranje russula Russula aurantiaca X X 

Paarse galgordijnzwam Cortinarius croceocoeruleus X X 

Roodbruine gordijnzwam Cortinarius subbalaustinus X X 

Streephoedgordijnzwam Cortinarius incisus X   

Wollige stekelzwam Phellodon confluens X   

Zomerhoutzwam Polyporus ciliatus f. ciliatus X   

Zwarte truffelknotszwam Cordyceps ophioglossoides X   

Zwartwitte veldridderzwam Melanoleuca melaleuca X   

Kleine Brandplekbekerzwam  Peziza sepiatra X X 

Brandplekbundelzwam Pholiota highlandensis X   

Menno Boomsluiter 

 

KAMFERALANT (DITTRICHIA GRAVEOLENS) IN ’T HARDE: 
EEN NIEUW ADVENTIEFTERREIN? 



 Uit de omgeving van ’t Harde en de Knobbel op de Veluwe zijn nogal wat planten bekend die 
om de een of andere reden bijzonder zijn. Meestal omdat het de enige vindplaats van die soort in de 
wijde omgeving is. En vaak zijn het soorten die je hier helemaal niet zou verwachten. 
Een klein lijstje: 

• Zandambrosia (Ambrosia psilostachya), bij de spoorwegovergang in de Klaterweg (185-
488), al ruim  50 jaar; de eerste vindplaats in NL was (ook) bij Nunspeet in 1905.  

• Duinsalomonszegel (Polygonatum odoratum), een grote plek aan de Woldbergweg (190-
488), uit de periode voor 1950 al bekend uit de omgeving; niet in de periode 1950-1980 (ANF 
2, p. 241); op deze plek staat hij al jaren, in elk geval sinds ongeveer 1990.  

• Borstelkrans (Clinopodium vulgare), Woldbergweg (188/189-486), breidt zich de laatste 
jaren uit. 

• Rozetkruidkers (Lepidium heterophyllum), wegberm tussen ’t Harde en de Knobbel (189-
490; 190-489), op diverse plekken; al vóór 1950 bekend uit de omgeving van ‘t Harde. 

• Kranssalie (Salvia verticillata), berm Officiersweg ter hoogte van de Woldbergheide (191-
488), in elk geval vanaf 2000, in 2006 waren er meer dan honderd bloeistengels. 

Allemaal soorten die het op de desbetreffende groeiplaats al geruime tijd volhouden, zodat ze het er 
blijkbaar naar de zin hebben. Ze lijken op hun groeiplaats volkomen ingeburgerd.  
Bij zo’n lijstje rijst de vraag hoe het komt dat zoveel gebiedsvreemde soorten juist hier voorkomen. 
Behalve “berm”  lijkt er geen verband te zijn. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat ’t Harde een 
legerplaats is. Misschien is de aanwezigheid van (een deel van) deze planten het gevolg van militaire 
activiteiten. Ze kunnen zijn aangevoerd met militair materieel dat heeft geoefend in verafgelegen 
oorden. Maar dan nog moeten ze hier op een geschikt plekje terechtgekomen zijn om zich thuis te 
voelen en zich jarenlang te kunnen handhaven. 
Mennema (ANF2, 60) betwijfelt echter dat het bij de Zandambrosia om een legeradventief gaat. 
 Afgelopen najaar vond Mariet van Gelder (Heerde) een soort die mogelijk aan het lijstje kan 
worden toegevoegd. Mogelijk, want het is nog niet bekend of hij hier teruggevonden gaat worden. Het 
gaat om de Kamferalant (Dittrichia graveolens), gevonden op het stationsterrein van ’t Harde (189-
491), waar enkele tientallen bloeistengels staan.   
 De Kamferalant is van oorsprong een mediterrane soort en komt sinds 1994 ook in Nederland 
voor. Hij wordt gevonden tussen grind en zandige klei, tussen plaveisel en op opgespoten 
industrieterreinen. In het zuiden van Duitsland is hij in de bermen van sommige snelwegen een veel 
voorkomende plant. De Kamferalant lijkt op een gekleurde Canadese fijnstraal met een opvallende 
geur (vandaar “graveolens”.) Die geur doet mij echter eerder aan de “dampo” uit mijn jeugd denken 
dan aan kamfer, maar de meningen daarover verschillen.  
De lintbloemen zijn geelachtig, rood aan de buitenkant. De bloemen vormen een pluim, waarbij de 
samengestelde bloempjes in de oksels van zittende, spitse bladeren staan.  
 Reden genoeg om de vindplaats eens te bezoeken. Het desbetreffende terrein ligt aan 
weerszijden van het spoor. Aan de noordwestkant tussen spoor en de parkeerplaats en richting Zwolle 
langs de rails. Aan de zuidoostkant gedeeltelijk tussen het spoor en de Tonnetkazerne en op/aan het 
verhoogde militaire emplacement.  
Het bezoek was een succes. In anderhalf uur konden er honderdveertig verschillende soorten worden 
genoteerd, waaronder een hele serie “vreemde” planten: 

- Korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum), veel, rijk bloeiend en veel zaden 
-  Liggende ganzenvoet (Chenopodium pumilo)*, massaal, honderden. Ook een plant 

met een geurtje. 
-  Kamferalant (Dittrichia graveolens)*, enkele tientallen.  
-  Kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia lathyrus)*, verschillende plekken, telkens een / 

enkele exempla(a)r(en). 
-  Zegekruid (Nicandra physalodes), enkele exemplaren.  
-  Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata), verspreid enkele plakkaten. 
-  Oosterse karmozijnbes (Phytolacca esculenta), enkele exemplaren in vrucht. 
- Zandweegbree (Plantago arenaria)*, één plek, tientallen. 
-  Plat beemdgras (Poa compressa), aan het verhoogde plateau. 
-  Postelein (Portulacca oleracea)*, enkele exemplaren bij de parkeerplaats, massaal 

(honderden) op het plateau bij het spoor. 



-  Wilde reseda (Reseda lutea). 
- Stijf ijzerhard (Verbena bonariensis)*, enkele exemplaren. 
-  Blauwe verbena (Verbena hastata)*, één fors uitgebloeid exemplaar 

*  In een aantal gevallen ging het om de eerste vondst op de Noord-Veluwe.  
 De meeste soorten staan op het parkeerterrein langs de spoorbaan, langs het rangeerterrein of 
op een soort verhoogd goederenperron. Het voorkomen zal dus met de spoorwegen te maken hebben. 
Maar wordt er ook militair materieel op station ’t Harde uitgeladen / komen hier buitenlandse 
treinstellen of goederenwagons? Het is mij niet bekend. Maar gezien de diversiteit aan soorten zou het 
best eens kunnen. 

 Enkele andere opvallende soorten van deze plaats, maar toch minder bijzonder op de Veluwe: 
-  Kromhals (Anchusa arvensis), parkeerplaats.  
-  Muurvaren (Asplenium ruta-muraria), aan emplacement, al eerder bekend. 
-  Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes), aan emplacement, al eerder bekend. 
-  Slangenkruid (Echium vulgare), parkeerplaats.  
-  Geel walstro (Galium verum), op het verhoogde perron. 
-  Zeepkruid (Saponaria officinalis), wegberm ter hoogte van het station. 

  Toch blijft zo’n vindplaats je bezig houden. 
Bij een vervolgbezoek wordt dan ook een mogelijke oorsprong gevonden. Tussen spoor en A28 ligt 
een betonbedrijf met een groot opslagterrein waarop enkele enorme kranen staan. Het terrein wordt 
omgeven door metershoge hekken en bewaakt met honden. Vanaf enige afstand met de verrekijker 
bekeken, lijkt het erop dat op dit terrein honderden bloeiende exemplaren van de Kamferalant staan. 
Dit terrein zou dus wel eens de oorsprong kunnen zijn.  
Dat vermoeden lijkt te worden bevestigd doordat op een braakliggend terrein aan de overkant van de 
A28, ter hoogte van het opslagterrein ook Kamferalant is gevonden. Deze vindplaats ligt hemelsbreed 
ongeveer 200 à 250 m van de eerste vindplaats en 150 m van het opslagterrein. Hier groeien vele 
honderden planten van de Kamferalant, variërend in grootte van enkele centimeters met één enkel 
bloempje tot volwassen exemplaren van ongeveer veertig centimeter.. En allemaal met dat dampo-
geurtje!  
 Of de omgeving van station ’t Harde een nieuw adventief terrein is/zal worden is voorlopig 
nog de vraag. We zullen er de komende jaren achter komen. 

Egbert de Boer. 
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Op een virus 

Een sombere virus had te Rheden 
een lichte griep onder de leden. 
De dokter voelde hem de pols 
en sprak: Meneer, doe eens iets dols, 
word dronken of zoek nog zo’n beestje 



en virus een gezellig feestje!  
 

Kees Stip. 
 

 

Wie naar verre streken reist komt met verhalen thuis. 

Mijn zoon Jesse verliet in 2005 de 
Highschool in La Conner, reden genoeg om weer 
eens naar het verre westen te trekken. La 
Conner, genoemd naar Louise Antoinette Conner 
dochter van de stichter van het dorp, ligt aan de 
westkust van de Verenigde Staten.  

De westkust is een botanisch bijzonder rijk en 
gevarieerd gebied. Ik heb dan ook de kans 
waargenomen om na het familiebezoek samen 
met een goede vriend de staat Californië weer 
eens intensief af te grazen. De insteek was de 
wilde flora maar uiteraard kom je ook allerlei 
ander gespuis tegen. 

Californië heeft een oppervlakte van 
411.049 km². In vergelijking hiermee heeft 
Nederland een oppervlakte van 41.528 km². Het 
spreekt dus vanzelf dat een goede voorbereiding en kennis van het gebied zelf 
noodzakelijk is om alles eruit te halen binnen de vier weken dat wij rondgereisd 
hebben. 

Californië is binnen de Verenigde Staten zowel qua natuur als maatschappij een 
buitenbeentje. Je zou het bijna een staat  
binnen een staat kunnen noemen. Zo ligt hier het op één na hoogste punt van 
Noord-Amerika (Mt. Whitney 4417 meter) en het laagste punt (Death Valley 86 
m onder de zeespiegel) op ongeveer 200 km van elkaar verwijderd.  

Het klimaat is overwegend mediterraan maar in de bergen is een alpiene 
vegetatie. Een groot deel van de staat Californië behoort tot de Californische 

Floristische Provincie. Een botanisch en geografisch 
duidelijk afgegrensd gebied met 8375 plantensoorten. 
Daarvan komen 2142 soorten alleen binnen deze 
plantenprovincie en dus binnen de staat Californië 
voor. Deze soorten worden endemen genoemd. 



Endemen zijn soorten die alleen op een zeer beperkte oppervlakte aanwezig zijn. 
Enkele van deze soorten hebben een wereldareaal zo groot als een voetbalveld. 

Eigenlijk is dit gebied pas opengebroken na 1849 toen hier goud werd gevonden 
Grote gebieden zijn in vergelijking tot Europa vrijwel onveranderd. Relatief jonge 
soorten staan hier naast en tussen relicten van voor de IJstijden Veel 
plantensoorten die in Europa in die tijd uitgestorven zijn, zijn hier nog in grote 
aantallen aanwezig. 

Heel interessant zijn de in totaal zevenenvijftig soorten coniferen die in dit 
gebied te vinden zijn. Waaronder zeventien endemen. Het is hiermee het rijkste 
coniferengebied in de wereld. 

Op donderdag 26 april zal ik een dialezing geven om een indruk te geven van de 
natuur in dit geweldige gebied. Ik zal dan ook een aantal dennenkegels 
meenemen om te laten zien hoe groot de grootse dennenkegel van de wereld er 
nu uit ziet en herbarium materiaal van planten die ik tijdens deze reis verzameld 
heb. 

Menno Boomsluiter. 

 

 

 

 

Zo uw leven niet steeds over rozen gaat…. 

Bedenk dan dat paardenbloemen ook heel 
mooi zijn 

 

 



HOP 
 

In mijn keuken hangt een klok, gemaakt van een Engels 
porseleinen bord met daarop een krans van hopbladeren en 
hopbellen. Binnen die krans zit de aanduiding van twaalf uren 
waarover de wijzers hun dagelijkse baan beschrijven.  

Ik houd van die klok. Te meer nu ik, schrijvende over Hop, in de 
literatuur duidingen tegenkom uit het oude volksgeloof: Hop 
maakt vrolijk, een krans van Hop verdrijft de zorgen en was het 
oude symbool van vertrouwen en nederigheid.  

Hop, Hommel, Hoppekruid of Hupa zijn volksnamen voor 
Humulus lupulus L., een kruidachtige klimplant behorend tot de 
familie der Cannabaceeën, waartoe ook het geslacht Cannabis 
of Hennep gerekend wordt. 

Hop hoort thuis in Noord- en Midden Europa en Noord-West 
Azië en groeit liefst op vochtige plaatsen. Het is een 
overblijvende slingerplant in loofbossen en heggen, op 
voedselrijke grond en wordt ook gekweekt. 
De stengel is rechtswindend en kan wel vijf meter lang worden. 
De plant is tweehuizig: dat betekent dat de mannelijke en 
vrouwelijke bloemen in twee huizen wonen, dus aan 
verschillende planten zitten. Met fijne haakjes klimt de plant 
langs bomen en struiken omhoog.  

De Romeinen noemden de plant “lupus salictarius”  of weidewolf 
vanwege de schade die de “gastheerplanten” van de klimmerij 

ondervinden (Plinius.) 

De bladeren zijn tegenoverstaand, 3- tot 5-lobbig (de bovenste vaak ongedeeld) en de bladrand is 
getand tot gezaagd. De bloemen van de mannelijke Hop zijn groenachtig wit en staan als  pluimen in de 
bladoksels. De vrouwelijke bloemen vormen bolletjes die later in het vruchtstadium hopbellen genoemd 
worden. Deze hopbellen worden geoogst vóór ze helemaal rijp zijn om te voorkomen dat de schubben 
met de kliertjes afvallen.  

 Voor de cultuur van Hop plant men 12-20 cm lange uitlopers van het vorige jaar uit, waarna vrij 
snel beworteling volgt. Om de snelgroeiende windende stengels te steunen, worden lange stokken 
geplaatst (zoals bij klimmende snijbonen) met draadverbindingen. Door deze lange steunstokken herkent 
men van verre deze aanplantingen. Vooral in streken waar veel bierbrouwerijen gevestigd zijn, zoals in  
Zuid Duitsland, is deze cultuur van Hop ingeburgerd omdat de gevormde hopbellen de typische bittere 
smaak aan het bier  geven. 

 In deze beschrijving wil ik vooral de geneeskrachtige werking van de vrouwelijke hopbloemen 
belichten. In de eerste plaats is daar het rustgevende effect bij nerveuze opwinding; verder de 
eetlustopwekkende werking door de aanwezige bitterstoffen, terwijl ook nog een stimulering op de 
menstruele cyclus vermeld wordt. De verklaring van deze effecten staat op losse schroeven omdat de 
aanwezige werkstoffen niet geheel bekend zijn.  

 De literatuur vermeldt naast de reeds genoemde bitterstoffen met o.a. humulon en lupulon, 
nog hars en vluchtige olie. Als bestanddelen van deze vluchtige olie worden myrceen, esters van 
myrcenol en humulon genoemd. Verder onverzadigde verbindingen die vrij snel oxideren en 
polymeriseren als gevolg waarvan het gedroogde kruid snel in kwaliteit achteruitgaat. Er zijn in negen 
maanden tijds verliezen van tachtig procent geconstateerd. Er ontstaat dan een onaangename 
valeriaan- en kaasachtige geur. De beste verwerking is dus de toepassing van het verse kruid. 
Wegens de sedatieve (rustgevende) en slaapbevorderende werking vindt het toepassing als 
slaapmiddel. 

 



Tot slot een en culinaire bijzonderheid: vroeger werden de jonge wortelspruiten wel als asperges 
gegeten, maar of men na zo'n maaltijd in slaap viel wordt niet vermeld. 

 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

 

 

De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. 
Ze zijn voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze 
keer: 

EvD.=Evelien van Dalfsen-Tukker, FB.=Frans Bosch, MM.=Micky Marsman, 

 

Vogels 

Boomklever 

05/12 Ze zijn elkaar als gekken aan het 
beschreeuwen. Puur 
voorjaarsgeluiden in tuin 

  Belvédèreweg 3, Epe. 
MM.      

20/12 Het lijkt of de koude 
nachten  

 ze extra gestimuleerd hebben.  

 Het klinkt nu van alle kanten. 

 Belvédèreweg 3, Epe. MM. 

Ganzen (onbekend welke.) 

14/10 33 exx. vlogen naar het zuiden en 
5 exx. vlogen er vlak langs met 
heel veel kabaal precies naar het 
noorden. Heel vreemd om te zien! 
EvDT.  

Groene specht                                               

28/10 Voor de eerste keer 

gezien  

 langs Van Manenspad. EvDT.  

Grote gele kwikstaart 

06/10 Oenerweg, Epe. FB.  

22/10 Apeldoorns kanaal L sluis 
Vaassen. FB.  

Grote zilverreiger                

20/10 
 Welsummerwaarden.  

 Oene. FB.  

30/10 Voorbroek, Oene. FB.  

Houtsnip 

21/11 1 ex. op Tongerense heide, Epe. 
EvDT.  

23/11    idem           
EvDT.  

Klapekster 

24/11 1 ex. wat klein en grijzer van 
kleur. Tongerense heide, Epe  
(Greveld) EvDT.  



24/11 Tongerense Heide, Epe. FB.  

24/11 Het Greveld, Gortel. FB.  

24/11 Welna, Epe. FB.  

02/12 1 ex. groter en veel witter. Heide 
langs Gorelseweg, Epe. EvDT.  

03/12 1 ex. hoek 
Gortelseweg/Oranjeweg. EvDT.  

Kleine zwaan                                                    

11/10 3 groepen deze dag: 1 x 2 
exx.,  

 1 x 10 exx. en 1 x 19 exx. boven 
  

 Tongerense heide, Epe. EvDT.  

Koperwiek  

12/09 6  exx. op Tongerense heide, 
Epe. EvDT.  

Kramsvogel 

04/11 ±  55 exx. boven de 
Tonge- 

 rense heide, Epe.  EvDT. 

Kuifmees 

31/10 6 exx. op Tongerense heide, Epe.  
EvDT.  

Roodborsttapuit 

04/10 Nog een laat exemplaar. 
Tongerense heide, Epe.  EvDT.  

Putter 

13/11 12 exx.Veenweg L 
Woesterbergweg, Wissel. FB.  

Smelleken 

10/10 Kloosterallee, Oene. FB.  

Sperwer                                               

26/11 Eikelkamp, Epe. 
FB.  

Kleine bonte specht 

09/12 Wachtelenbergweg, Epe. FB.  

Torenvalk 

16/09 1 ex. ♂.Sloeg zijn prooi mis. 
Tongerense heide, Epe.  
EvDT.  

IJsvogel 

17/10 Stroombreed, Oen. FB.  

06/11 Brakerweg , Emst. FB.  

06/11 Visvijvers, Kievitsveld, Emst. FB.  

Wilde zwaan 

03/11 7 exx. vlogen over de Tongerense 
heide, Epe. . EvDT.  

 

Zoogdieren 

Eekhoorn 

nov. Het vertrouwde koppel, dat ik kon 
gadeslaan in hun aftakelingsproces, 
is naar alle waarschijnlijkheid niet 
meer. Een brandnieuwe passeert 
dagelijks mijn uitkijk op de tuin. 
Heeft nog niet ontdekt dat een 
vijver is om uit te drinken en dat 
voerhuisjes en pindaslingers niet 
uitsluitend voor vogels zijn. 
Belvédèreweg 3, Epe. MM.  

 

Vlinders 

Atalanta  Vanessa atalanta 

20/09 10 exx. Tongerense heide, Epe.  
EvDT.  

Distelvlinder  Vanessa cardui  

03/10 Nog een laat ex. 
Tongerense  

 heide, Epe.  EvDT.  

Gehakkelde aurelia  Polygonia C-
album 

21/09 9 exx. op Tongerense heide, Epe.  
EvDT.  



Gepluimde vlinder  Colotois pennaria  

01/10 1 ex. op Tongerense heide, Epe.  
EvDT.  

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 

15/09 Tongerense heide, Epe. Deze 
zomer weinig gezien. EvDT.  

Zuringuil  Acronicta rumicis 

14/09 Een prachtige rups van deze 
vlinder. Tongerense heide, Epe. 
EvDT.  

 

Ander insect en spin 

Halvemaanzweefvlieg  Scaephapyrasti 

25/09 17 exx. die allemaal dood aan een 
bloempot hingen. Van 
Manenspad, Ems. EvDT.  

Wespspin  Argiope bruennichi 

 20/09 1 ex. op terras met heel grote 
“cocon”. 

 Van Manenspad, Emst. EvDT. 

Planten 

Kruipbrem  Genista pilosa 

10/10 Een klein plekje op de Tongerense 
berg, Epe. EvDT.  

 

Paddestoelen 

Bruine bekerzwam  Peziza Badia 

21/11 2 exx. bij Scouting kampeerplaats 
nabij verlengde Belvédèreweg, Epe. 
MM.  

Dennenvoetzwam Phaeolus 
schweinitzii 

14/10 Norelbos langs wandelpad in de 
buurt van het ruiterpad langs de 
begraafplaats, Epe. Voor de 3e keer 
bij dezelfde boom met steeds een 
jaar tussenpoos. MM.  

Doolhofzwam Daedalea quercina 

15/11 Mooie verse exemplaren. Bos bij 
de Beukenlaan, Epe - richting 
Renderklippen. MM.  

Draadknotszwam  Macrotyphula 
juncea  

21/11 Grote groep in de berm langs 
eerste stuk  Belvédèreweg en 
kleinere groepjes in het bos van het 
onverharde verlengde ervan, langs 
het fietspad. Epe. MM.  

Duivelsbroodrussula  Russula drimeia 

08/11 Grote groepen nabij Scouting 
kampeerplaats bij verlengde 
Belvédèreweg, Epe. MM.  

 

Geschubde inktzwam  Coprinus 
comatus 

17/09 2 exx. Van Manenspad, Epe. 

Heideknotszwam  Clavaria argillacea 

26/10         

Houtknotszwam  Xylaria polymorpha 

09/12 Houtwal Belvédèreweg, Epe. MM.  

Kerntrilzwam  Tremella encephalla 

09/12 2 enorme kwabben in houtwal 
Belvédèreweg 7, Epe. MM.  

Oranjerode stropharia Psilocybe 
aurantiace  

12/11 Bij kerstbomenaanplant aan de 
Beukenlaan, Epe. EvDT.  

Stekeltrilzwam  Pseudohydnum 
gelatinosum 

09/12 5 exx. nog pril. Zijpad Beukenlaan 
nabij Belvédèreweg, Epe. MM.  

Vliegenzwam  Amanita muscaria 

23/10 Tijdens wandeling over 
Tongerense heide, Epe  
langs wandelpad in 
totaal 38 exx. gezien. 
EvDT.  

 



21/12 Heel groot exemplaar in de berm 
van de Dellenweg, Epe. Dwars door 
twee nachtvorsten  heen puntgaaf 
gebleven. MM.  



 

 

VORIGE ZOMER KREEG DE REDACTIE DE VOLGENDE MAIL:    

“Sedert het vroege voorjaar huist er een Ransuil in mijn conifeer vlakbij ons 
terras. Hij trekt zich niets aan van al het lawaai deze zomer, van pratende 
mensen  of wat dan ook. Eén keer is hij overdag weggevlogen, omdat mijn 
nogal lange kleinzoon zijn hoofd in de conifeer stak, om te kijken waar hij 
zat. De volgende dag zat hij er alweer. Overdag roept hij vaak oeoehoe (twee 
keer) vanuit zijn zitplaats.  

Eén ding is zeker, ik heb geen last van muizen meer.  

Mijn kleindochter pluist de uilenballen uit elkaar en we vinden er van alles in: 
botjes van muizen, snaveltjes van vogeltjes, veertjes van koolmeesjes en 
blauwe van pimpeltjes. Wel sneu. Ook hebben we er voetbotjes van een 

molletje in gevonden.  

Mijn vraag is: houdt de uil zijn standplaats nu bij ons, zeker de winter, en wat gebeurt er als het een zij 
is en we van het voorjaar getrakteerd worden op het lawaai van een eventueel nest? Niet erg overigens. 
Zou de uil dan nog blijven. Ik zou het wel leuk vinden.  

We wonen nu vijfenveertig jaar in het bos, maar nog nooit eerder hebben we een uil te gast gehad. 

Zie uit naar Uw antwoord….  

 U hebt in het VOORWOORD kunnen lezen dat de redactie door het instorten van een 

computer in grote ontreddering is geraakt. De e-mails waren niet meer terug te halen, maar 
bovenstaand stukje was er bijtijds uitgelicht  en in veiligheid gesteld.  

Jammer genoeg is de erop volgende mailing van Harry van Diepen verdwenen maar ik meen me te 
herinneren dat hij ervan uitging dat het een solitaire uil betrof. 

Nou is de vraag die bij mij als leek opkomt: Kan een solitaire uil zich achteraf toch nog bedenken en een 
gezin stichten? 

 Ik ga ernaar informeren. ’t Lijkt me niet waarschijnlijk dat een conifeer waar een lang uitgevallen 
kleinzoon z’n hoofd in kan steken een ideale woonplaats is voor een uilenechtpaar.  

Anderzijds, als ze hun hersens gebruiken knopen ze vriendschapsbanden aan met de hoofdbewoners, 
dan krijgen ze in het voorjaar  misschien wel beschuit met muisjes van het huis…… 

MM. 

 

De wilgen 
van C.S. Adama van Scheltema  

 

Daar waren eens zeven wilgen  

In ene boerenwei. 
Die droegen grote pruiken op 

 

 

Toen kwamen er heel veel 
vogeltjes- 
Die bouwden daar hun nest, 

 



Hun oude harde houten kop 
En stonden op een rij. 
En hunne pruik met haren 
Die kwam nooit tot bedaren- 
Zij knikten al maar: "ja en neen," 
Wat dat beduidde, wist er geen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die woonden allen paar aan 
paar, 
En leefden leutig met elkaar, 
En vonden 't opperbest. 
En ieder zong een liedje- 
Van wiede-wiede-wiedje,- 
Maar al de wilgen riepen: "Och, 
Wat schreeuwen daar die vogels 
toch!" 
 

 

Toen kwam de wilde wervelwind- 
Die zag ze daar zo staan, 
Draaide zich driemaal om, en zeid:  

Wat's dat nou voor parmantigheid!” 
En waait zo op ze aan. 
Eerst deden ze nog deftig. 
Maar 't werd hun gauw te heftig- 
Toen riepen ze allen door mekaar: 
O jeminee wat is dat naar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen kwam een grote regenbui- 
Die keek heel boos, en zei: 

Die pruiken vind ik veel te hoog, 
Dat's geen fatsoen, die zijn te droog- 
Daar moet wat water bij!” 

De wilgen snikten en steenden: 
Wat is dat nat -- ze weenden! 
O! riepen ze met 'n lang gezicht, 
"Nee, dat vergeten we niet licht!" 
 

Toen kwam een dikke bonte koe- 
Die snoof zo's en zei:”Wel 
Zo'n wilgebladje mag ik graag, 
Da's juist goed voor een volle maag 
En voor een zwak gestel! 
’k Mag zeker van uw pruiken 
Wel 'n kleinigheid gebruiken?”- 
De wilgen zuchtten elkander toe: 
Wat zeg je nou van zo een koe!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen werd op 't laatst hun pruikebol 
Zo alleraakligst lang, 
Dat iedereen van schrik wegliep- 
De vogels riepen:”Piep piep piep” 
En werden ook al bang. 
En ieder zei: wat vreeslijk! 
Dat's zeker ongeneeslijk!” 
De wilgen dachten:”Dat's  juist fijn, 
't Bewijst dat wij van adel zijn!” 
 



 

 

Toen kwam de boerenkapper 
aan, 
Die had een lange schaar- 
En knipte met een grote hap, 
Zo maar op eenmaal: knip-knip-
knap, 
Door al dat wilgenhaar! 
Zij schrokken zelf verbazend, 
Maar de andren lachten razend, 
En riepen allemaal brutaal: 
”Wat bennen jullie nou weer 
kaal!” 
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